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WSPANIAŁE POSTĘPY PROTESTANTYZMU W MEKSYKU
O zdumiewających postępach protestanckiej działalności mi

syjnej w Meksyku relacjonuje Dr Hovard W. Yoder z Wydzia
łu Misji Zewnętrznej Amerykańskiej Rady Kościołów, przy 
czym opiera się on na danych statystycznych jezuity Pedro 
Rivera, opublikowanych w pracy „PROTESTANTISMO ME- 
XICANO”. Okazuje się, że liczba protestantów wzrosła od 
1949 r. z 265 000 na 1 065 161.

Choć wiadomą jest rzeczą, że w ostatnich latach protestan
tyzm w Ameryce Łacińskiej powiększył swój stan liczebny 
kilkakrotnie, to jednak nigdzie nie zrobił on tak szybkich po
stępów — za wyjątkiem Brazylii — jak w Meksyku. O ile licz
ba protestantów na całym kontynencie południowo-amerykań
skim wzrosła od r. 1952 o 80°/o (ostatnio 1 000 osób przechodzi 
dziennie na ewangelicyzm), to w Meksyku wzrost w tym sa
mym okresie wynosi 300°/o.

Jeśli się weźmie pod uwagę, że Meksyk formalnie wciąż 
jeszcze jest krajem o przytłaczającej liczbie katolików, wiel
kiej wymowy nabierają inne cyfry, podane przez Riverę. Oto 
one: po stronie protestanckiej jest 5 000 duchownych, 3 000 pa
rafii, 58 seminariów, a po stronie katolickiej: 6 290 duchow
nych, 2 046 parafii, 13 384 innych ośrodków kościelnych i 40 
seminariów.

ARCYBISKUP CANTERBURY 0 BRONI ATOMOWEJ

W k i l k u
w i e r s z a c h

— W miejscowości Neudorf (N RF) 
wybudowano now y kościół wspólny  
dla parafi i ewangelickiej i katolic
kiej.  Kościół dzieli się na część  
ewangelicką i katolickąm Poświęce
nia dokonali w  oddzielnych uro
czystościach przedstawiciele obu  
wyznań.

*
— Kościół ewangelicki Irianu Z a 

chodniego skierował list otwarty do 
rządu holenderskiego i indonezyj
skiego, w zyw ający do podjęcia no
wych  rozmów w  celu pokojoiuego 
załatwienia sporu politycznego. List 
daje isyraz przekonaniu, że spraica 
może być załatwiona drogą pokojo
wą, jeżeli obie strony uszanują pod
stawowe prawa ludności tego kraju.

W swoim dotychczas najobszerniejszym  oświadczeniu w 
sprawie rozbrojenia arcybiskup Canterbury D r A rth u r M i- 
chael Ram sey oświadczył, że radykalna redukcja lub całkow ite 
zniszczenie w szelkiej broni tj. konwencjonalnej ja k  i atomowej 
jest jedyną rękojm ią pokoju światowego.

Poleganie na broni atomowej jako środku odstraszającym  
staje się coraz bardziej niebezpieczne. Zniszczenie samej bro
n i atomowej jeszcze nie w ystarcza. Jest bowiem ilu zją  przy
puszczenie, że przez to samo niebezpieczeństwo w ojny będzie 
ju ż całkow icie zażegnane. Ryzyko  pozostaje, gdyż państwo po
siadające przewagę w broni konwencjonalnej może wywołać 
wojnę agresywną. Celem  ostatecznym —  ośw iadczył z nacis
kiem  arcybiskup —  pozostaje powszechne i całkow ite rozbro
jenie.

0 „WIZYTACH KURTUAZYJNYCH“ W WATYKANIE
Agencja „Mondo Religioso” zwróciła się z prośbą do mode

ratora Kościoła Waldensów we Włoszech o wyrażenie swego 
zdania o „wizytach kurtuazyjnych” składanych przez różne 
osobistości Kościołów protestanckich papieżowi. Bezpośrednią 
przyczyną tego kroku była wizyta, złożona Janowi XXIII przez 
moderatora Kościoła Reformowanego Szkocji. Ks. Rostan 
oświadczył, że wizyty te należy rozpatrywać z punktu widze
nia ekumenicznych stosunków pomiędzy Kościołami. Przez 
kontakty personalne usiłuje się przezwyciężyć izolację i zobo
jętnienie, bez podejmowania rozmówT na tematy dotyczące za
gadnień wiary. Pod tym względem wizyty te spełniają pewną 
rolę. Konieczne są jednak pewne ograniczenia. Wizyty powin
ny się opierać na wzajemności. Trzeba sobie postawić pytanie, 
w jakim stopniu służą one sprawie Ekumenii i to w aspekcie 
chrystocentrycznym, albowiem nie poprzedza ich i nie nastę
pują po nich żadne teologiczne rozmowy. Obecna forma wizyt 
w Watykanie może łatwo wzbudzić wrażenie, że stanowią one 
uznanie wyjątkowej pozycji rzymskiego katolicyzmu. Warun
kiem nawiązania prawdziwie ekumenicznych rozmów z rzym
skim katolicyzmem, jest to, ażeby przekazaną nam w objawie
niu Jezusa Chrystusa i w świadectwie apostołów prawdę na 
nowo i z całą powagą zbadać.

*
— Teologowie katoliccy i ew an

geliccy we Francji opracowali nowe  
tłumaczenie ewangelii św. Łukasza.  
W idar.iem ewangelii  — ila podkreś
lenia jedności chrześcijańskiej  — 
zajęła się katolicka organizacja 
„Unitę chretienne”.

*
— W ysocy dostojnicy różnych  

Kościołów w  Unii Południow o-Afry
kańskie j zaprotestowali publicznie  
przeciwko projektowi nowej usta
w y  dyskrym inacy jne j  „General Law  
A m endm en t  Bill**.

— Radio watykańskie  nadało w- 
audycji n iemieckie j referat teologa 
ewangelickiego Prof. Dr Meinholda  
p.t. ,,Spojrzenie ewangelickie na  
sobory”.

*
— W  Sao Paulo (Brazylia) poło

żono kam ień  węgielny pod kościół 
społeczności protestanckiej, znanej  
pod nazwą „zielonoświątkowców”. 
Kościół, który ma pomieścić 25 000 
wiernych, będzie na jw iększym  koś
ciołem protestanckim na świecie.

*

— Patryjarcha m oskiew ski  Aleksy '  
miał oświadczyć podczas swej ostat
niej w izy ty  w Jugosławii, że Ro
syjski Kościół Prr \vo Aavm y nie za-  
m.erza wysyłać obserwatorów na 
II sobór watykański,  gdyż sobór  
jest sprawą w°wnę*rzt>.ą Koś?»ofa 
rzym skie  10
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KS. RYSZARD TRENKLER

SŁUCHACZE CZY WYKONAWCY?

O d czasów Reformacji, kiedy to Luter wy
dal o liście św. Jakuba nie zbyt pochleb
ne świadectwo, istnieje nigdy całkowicie 

nie zażegnana kontrowersja: czy najważ
niejsze jest życie, uczynki czy też wiara. To 
ścieranie się dwóch poglądów odbywa się nie 
tylko na płaszczyźnie teologicznej, lecz także 
na arenie zwykłych ludzkich sądów. Jedni po
wiadają, że nic nie znaczy uczestniczenie w na
bożeństwach, czy nawet pilne czytanie Pisma 
-św., bo decydującym jest życie chrześcijanina. 
Drudzy natomiast twierdzą, że z tymi uczynka
mi nie należy przesadziać, ani zbytnio obciążać 
swojego sumienia. Najważniejsze jest, że się 
w Boga wierzy, że się ma jakiś ogólnie pozy
tywny stosunek do Boga, że się ma wiarę 
w dzieło odkupienia naszego Pana.

Jeżeli Reformatorzy tak nieustępliwie głosili 
zbawienie tylko z laski przez wiarę „bez uczyn
ków zakonu“, to opierali się w głównej mierze 
na jasnych wypowiedziach Apostola Pawia, 
szczególnie z listu do Rzymian. Te liczne dobre 
uczynki, których Kościół ówczesny od wierzą
cego wymagał (jałmużny, posty, pielgrzymki 
itp.), a które Reformator w klasztorze najpierw 
z wielką gorliwością a później z poczuciem be- 
zużyteczności wypełniał, przynaglały go nie
kiedy do zbyt drastycznych sformułowań, co 
wrogowie Reformacji dawniej i dziś chętnie 
-podchwytywali i wykorzystywali. Katolicyzm 
wulgarny zarzuca protestantyzmowi, że żąda od 
swoich wyznawców tylko wiary z wyraźnym 
lekceważeniem dobrych uczynków. I do nie
dawna te dwa stanowiska o zbawieniu tylko 
z wiary (protestantyzm) i o zbaiuieniu z wiary 
i dobrych uczynków (katolicyzm) zdawały się 
być tak przeciwstawne, że ich przezwyciężenie 
uchodziło wprost za niemożliwe. Dziś w okre
sie ekumeniczno-teologicznych rozmów pomiędzy 
tymi dwoma obozami mnożą się wypowiedzi, że 
w zasadzie stanowiska protestantyzmu i kato
licyzmu wcale nie są tak zupełnie nie do prze
zwyciężenia na tym tak bardzo ważnym a do-

Jak. 1,21—27

tąd dzielącym odcinku dogmatycznym. Że z tym 
lekceważeniem dobrych uczynków wśród pro
testantów nie jest tak źle, świadczy choćby 
fakt, uznawany powszechnie, że społeczeństwa 
ewangelickie stoją pod względem etycznym
0 całe niebo wyżej niż czysto katolickie. Wszel
kie więc obawy, że ewangelicka nauka o uspra
wiedliwieniu z wiary sprowadzi pewnego rodza
ju laksyzm moralny i etyczny, nie sprawdziły 
się z tej prostej przyczyny, że protestantyzm, 
trzymając się wiernie zasady o zbawieniu z wia
ry, nigdy nie oddzielał wiary od dobrych uczyn
ków, słusznie przyjmując, że żywa wiara sama 
z siebie rodzi dobre uczynki, pojmowane jednak
że nie jako zasługa, z której możnaby się pysz
nić, lecz jako owoc wiary.

Wiara i uczynki mają się do siebie, jak kwiat
1 owoc. Kwiat bez owocu jest nietrwały, więd
nie i opada. Wiara bez uczynków jest martwa. 
Dobry uczynek, spełniony przez nas, nie powi
nien szukać własnej lecz Bożej chwały. Uczyn
ki nas nie zbawiają, ale są udokumentowaniem 
prawdziwości naszej wiary. Człowiek uprzejmy, 
uśmiechający się do każdego, mówiący wiele
0 swojej miłości do wszystkich, jeśli nim na
prawdę jest, musi dać dowód szczerości swoich 
uczuć w konkretnych wypadkach. Jeżeli tego nie 
czyni, lub co gorzej daje dowody swojej pod
łości i braku miłości, uznamy go za nieszczere
go, obłudnika. Podobnie jest z wiarą i uczynka
mi.

Niewzruszone jest twierdzenie Pisma św., 
że wiara jest jedyną podstawą naszego zbawie
nia. Tylko że tak często nasze pojęcie o wie
rze nie bardzo się zgadza ze Słowem Bożym
1 to nie tylko z tym, co naucza św. Jakub, ale 
i z tym, co mówi św. Paweł, tak wysoko dzier
żący „uspraw iedliw ienie z w iary“, szczególnie 
w liście do Rzymian, ale który też częstokroć 
najwyraźniej zachęca do wszelkich cnót i wy
powiada życzenie, ażeby Bóg przez wiarę oczyś
cił sobie na własność lud „gorliw y w dobrych 
uczynkach“ (Tyt. 2,14b). Podobnie wypowiada
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się śvj. Piotr (1 P. 1,17). Także św. Jan nie zna 
po prostu innej wiary prócz tej, która nas zmu
sza do dobrzeczynienia. Nasz Pan i Zbawiciel 
nakazuje swoim uczniom, ażeby chodzili
w światłości i świecąc dobrymi uczynkami in
nych pozyskiwali dla Boga (Mat. 5,16).

Prawdziwa, niesfałszowana, nieobłudna 
luiara nie może się obejść bez wykonywania 
Słowa. „Nie każdy, który m i mówi: Panie, Pa
nie! w nijdzie do królestwa niebieskiego; ale ten, 
który czyni wolę Ojca mojego, który jest w nie- 
biesiech“ (Mat 7,21).

Ze słuchaczami Słowa nie jest tak źle. Tych 
mamy jeszcze bardzo wielu, ale znacznie gorzej 
jest z wykonywaniem tego, co usłyszeli. Kościo
ły, przynajmniej u nas, yjciąż jeszcze są mniej 
lub więcej wypełnione, tzw. pobożnych i wie
rzących nie brak, ale czy ta pobożność i to.i wia
ra znajduje jakiś odzeio iv ludzkim postępowa
niu? Stosunek słuchaczy do głoszonego słowa 
Bożego przeżywa w dzisiejszych czasach szcze
gólnie . ostry kryzys, z którego wprost wyjścia 
nie widzę. Prawie nikt ze słuchających kazań 
nie poddmje w wątpliwość słuszności głoszonej 
prawdy, ale też znakomita ich część jest istot
nie podobna do owego „męża, przypatrującego 
się w zw ierciadle przyrodzonemu obliczu swe
mu, bo się p rzy jrza ł sobie i odszedł i natych
m iast zapomniał jakim  jest“ (Jak. 1,23— 24).

Słuchać można, ba nawet trzeba, ale stosować 
się do tego, to rzecz zupełnie inna. 1 właśnie 
dlatego przecież wiara chrześcijańska w oczach 
niewierzącyh jest taka niewiarygodna, nie za
chęcająca, bo tak przepastny istnieje rów po
między piękną; teorią i brzydką praktyką. Ale 
i o tym zapomnieć nie wolno, jak szalona jest 
niekiedy dysproporcja pomiędzy wzniosłością 
nauki głoszącego Słowo Boże a jego prywat
nym życiem. Wprawdzie i on jest tylko słabym 
człowiekiem, tym nie mniej życie jego nie mo
że być jawnym zaprzeczeniem głoszonej przez 
niego Ewangelii. „Bądźcie wykonawcam i Słowa, 
a nie słuchaczam i tylko, oszukującym i siebie 
sam ych“. (Jak. 1,22). Ale słowo to, w odniesieniu 
do nas głoszących Ewangelię, ma szczególne za
stosowanie, a wtedy przyjmuje ono taką formę: 
Bądźcie wykonawcami Słowa a nie mówiącymi 
o nim tylko, oszukującymi samych siebie i in
nych. Zycie sługi Słowa jest najlepszym i naj
bardziej przekonywującym kazaniem, którego 
najpiękniejsze słowa nie są w stanie zastąpić. 
Nie wystarczy znać Pismo św., nie wystarczy 
być doskonałym teologiem, nie wystarczy za
chwycać się wzniosłością i pięknem nauki 
Chrystusowej. Aby ono mogło być wiarygodne 
dla słuchaczy, trzeba je samemu brać na se
rio.

O starożytnych Grekach czytałem, że pew
nego razu urządzono specjalnie uroczyste świę
to ku czci bogini Minerwy. Uroczystość zakoń
czono wielkim przedstawieniem teatralnym

Amfiteatr wy pełniony był po brzegi. W trakcie* 
przedstawienia wszedł pewien starzec, kierując 
się ku rzędom zajętym przez młodzież grecką 
i szukając miejsca. Nie znalazłszy podążył ku 
miejscom, gdzie siedziała młodzież spartańska. 
Ci zobaczywszy go natychmiast się podnieśliy 
ofiarując starcowi wygodne miejsce. Grecy byli 
wprawdzie wielce uczeni, mieli dużo wiadomo
ści, ale nie postępowali zgodnie z tym, co wie
dzieli. Przeciwnie Spartanie, nie posiadali tyle 
wiedzy, ale to co wiedzieli—praktycznie w życiu 
stosowali. Morał stąd jasny: że nie tyle ważna 
jest wiedza o tym, co dębre, lecz przede 
wszystkim postępowanie. Sam Chrystus powie
dział: „Każdego więc, który słucha tych słów 
moich i w ykonyw a je, przyrównam  do męża 
mądrego, który zbudował dom swój na opoce. 
I spadł deszcz gwałtowny i przyszła powódź 
fi w iatry w iały i uderzyły na ów dom i nie 
upadł, bo był założony na opoce. A  w szelki, 
który słucha słów moich i nie w ykonyw a ich, 
przyrów nany będzie do męża głupiego, który 
zbudował dom swój na piasku“ (Mat. 7,24— 26). 
W Ewangelii Łukasza (6,46) Jezus wręcz zapy
tuje: „A  czemuż mnie nazywacie Panie, Panie! 
i nie czynicie tego co mówię?“ A w Ewangelii 
Jana (15,14): „W y będziecie przyjaciółm i moimi, 
jeżeli czynić będziecie, cokolwiek wam p rzy
kazuję“. Wiarą swojąi, nawet obłudną, można się 
popisywać i tu lub tam kogoś omamić, oczaro
wać. Codzienne posiępowanie natomiast nie da
je się łatwo ukryć.

Pewien kaznodzieja mówiąc na nasz tekst tak 
oto zwrócił się dd swoich słuchaczy: „Sądzicie, 
że teraz nabożeństwo się skończyło, powiadam 
wam, że gdy wychodzicie z kościoła ono dopiero 
się zaczyna“. Bo doprawdy, co ci pomoże, że na
pełniłeś przy studni dzban wod,y a w drodze po
wrotnej wszystko rozlałeś? Co pomaga pójście 
do lekarza, zbadanie i zapisanie lekarstwa, je
żeli chory nie chce się trzymać jego zaleceń? 
W danym wypadku najlepszy lekarz nic nie po
może.

Umiło wani! Czym jest wiara? —  Jest ufnoś
cią, całkowitym oddaniem się w posłuszeństwie 
Bogu, dobrowolnymi poddaniem się Jego woli. 
I ta wiara wystarcza do zbawienia. A czym jest 
dobry uczynek? —  Sprawdzianem niezawodnym 
stopnia twojej wiary. Słowa piękne i wzniosłe, 
zaklęcia, mistyczne porywy? Nikt ich poważnie 
nic potraktuje, jeżeli życie twoje, codzienne po- 
stępoicanie dowodnie świadczy, że Chrystus nie 
stał się dla ciebie siłą przeistaczającą. Tak, moi 
kochani! Nie oszukujmy Pana Boga, bo on się 
oszukać nie da, nie oszukujmy ludzi, bo wcześ
niej czy później poznają się na naszej nieszcze- 
rości, nie oszukujmy samych siebie, bo nic nam 
to nie pomoże! Bóg nie patrzy na to, co ma 
przed oczyma. Bóg patrzy na serce. A to, co 
ro sercu tkwi, nie może inaczej, ono musi się 
wyrazić w konkrecie, i d  czynie, w życiu.
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Minęło pięć lat
M ija pięć lat od chwili ukazania się pierwszego numeru wznowionej po osiemnastu latach 

przerwy „JEDNOTY“. Niewielki to odcinek czasu, ale jakże bogaty w zdarzenia i fakty, 
świadczące o szybkim tempie życia i przemianach zachodzących u nas i na całym świecie. 
Wszystko się zmienia i przybiera coraz lo inne formy. Tylko jedno pozostaje niezmien

ne: czas, odmierzający minutę za minutą, rok za rokiem, trwanie i zanikanie życia we wszech- 
śioiecie.

Na tle nieskończoności świata i zjawisk historii jakże maleńki wydaje się ów odcinek 
życia dany nam przez Stwórcę dla potwierdzenia w świecie Jego rządów i spełnienia Jego 
woli, wyrażającej się w służbie i miłości wobec człowieka, wobec bliźnich. Poznanie jednak 
istotnego posłannictwa człowieka a zarazem służba w Ewangelii Chrystusowej, służba Koś
ciołowi to jednocześnie włączenie się do niekończącego się szeregu żywych ogniw łańcucha 
świadków Zbawiciela na ziemi, którego jesteśmy sługami.

Z woli służby dla bliźnich: dla Kościoła i społeczeństwa — przede wszystkim protestanc
kiego —  wyrosła myśl powołania do życia naszego pisma. Skromne były jego początki, 
skromna jest „JEDNOTA“ i dzisiaj. Jedno jest jednak pewne: społeczeństwo ewangelickie 
obydwu naszych Kościołów, interesujące się sprawami religijnymi i zjawiskami zachodzącymi 
w sferze życia ogólnokościelnego, miało możność pogłębienia swych wiadomości w tym zakresie 
i uświadomienia sobie wagi niektórych problemóu chrześcijańskie* współczesności. I jeszcze 
jedno —  eicangelicyzm polski na tym małym odcinku działania mógł się przekonać, iż idea 
jedności protestantyzmu, pojęta w duchu rzetelnej współpracy, obiektywizmu i braterskiej 
życzliwości nie musi pozostawać w sferze teorii. Wynika z tego, że zrozumienie wspólnego do
bra i działanie w kierunku przysporzenia ogółowi nowych wartości może się siać skutecznym 
sposobem usuwania przeszkód, stojących na drodze zbliżenia i współpracy.

Jak wynika z samego tytułu i problemów w piśmie poruszanych, szpalty „JEDNOTY“ po- 
śuńęcane były przede wszystkim następującym sprawom: 1. zagadnieniom religijnym z punktu 
widzenia ewangelickiego, 2. ruchowi ekumenicznemu vj Polsce i na śiuiecie, 3. zagadnieniom 
młodzieżoiuym („Młoda Jednota“), 4. sprawom społecznym ze specjalnym uwzględnieniem 
chrześcijańskiego ruchu pokojowego, 5. sprawie jedności protestantyzmu w Polsce.

Obok tego czytelnicy „Jednoty“ mieli możność zaznajomienia się z wieloma zjawiskami 
kulturalnymi w naszym kraju, z sylwetkami znanych postaci z życia kościelnego, z życiem 
Kościoła w kraju i za granicą oraz z problemami współczesnego świata.

W pracy swej Redakcja „JEDNOTY“ spotykała się przez cały czas ze szczerą życzliwoś
cią i zainteresowaniem czytelników, oraz chętną współpracą amorów. Oczywiście zdarzały sic 
też —  zyjykła to rzecz —  wypadl i rAez,- ozumienia a nawet wręcz złej woli, kiedy to sugero- 
icano nam intencje zasodmezo sprzerzne z założeniami pisma. Znamy też przypadki nieudo- 
stępniania miesięcznika wyznawcom w zborach i parafiach, spotykamy się niejednokrotnie ze 
zbytnim wygodnictwem duchownych, którzy nie chcą zrozumieć, iż przecież pismo jest ich 
pomocnikiem w pracy.

Wiele artykułów w „Jednocie(< posiada wartość nie tylko chwilową. Dzieje protestantyzmu 
w Polsce są po dziś dzień niezbadaną dokładnie dziedziną i pozostają stale niewyczerpanym 
źródłem uńadomości i inspiracji. Na ten dział zwracaliśmy też szczególną uwagę, oczywiście 
bez naruszania równowagi w stosunku do spraw aktualnych. Rozsądne przymierze przeszłości 
z teraźniejszością winno być solidnym pomostem do tworzenia przyszłości.

Dzisiejszy podwójny numer „Jednoty“ kończy pięcioletni okres jej służby. Zestaw mate
riałów świadczy o różnorodności tematów i zainteresowań autorów, z których wielu od po
czątku loytrwale z pismem współpracuje. Za współpracę i pomoc w redagowaniu pisma Redak
cja pozwala sobie na tym miejscu złożyć wszystkim autorom, którzy w przeciągu pięciu lat 
wzbogacali je, najserdeczniejsze podziękowanie. Podziękowanie lo łączymy zarazem z życze
niem, by sv)ą więź z naszym miesięcznikiem utrzymywali w dalszym ciągu oraz by ich przy
kład pobudził do pracy w tym kierunku dalszych autoróio. Redakcja ma nadzieję, że plano
wane wzorem zeszłego roku spotkanie współpracowników i czytelników „Jednoty“ we wrześniu 
br., pozwoli na osobiste wypowiedzenie uwag obecnych na temat pisma i przedyskutowanie
wielu spraw bieżących.

Nie mógłbym zakończyć niniejszych uwag bez złożenia osobnego podziękowania redaktoro
wi działu „Młoda Jednota“, ks. Bogdanowi Trandzie i współpracownikom, tej kolumny, przede 
wszystkim zaś współredaktorowi,,Jednoty“ ks. sen. Ryszardowi Trenklerowi, który reprezentu
jąc v) piśmie bratni Kościół Ewangelicko-Augsburski swym wielkim wkładem pracy, duchem 
zrozumienia wspólnych potrzeb i szczerą wolą służenia wspólnej sprawie, przyczynił się w du
żym stopniu do ustalenia oblicza pisma.

Składając Bogu dzięki za możność służenia i tym sposobem Jego spmv:ie i dla dobra Koś
cioła i bliźnich w naszej Ojczyźnie, żywimy nadzieję, iż również vj przyszłości nie odmówi On 
nam swego błogosławieństwa.

Ks. Jan NIEW1ECZERZAŁ 
Redaktor Naczelny „JEDNOTY“
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Ks. J A N  NIEWIECZERZAŁ

Syn od  K ościoła  E w angelicko-R eform ow anego w  .
(w  dniu 24 c ze rw c a  1962 r.)

roczystym a ważnym dniem w życiu 
Kościoła Reformowanego jest zawsze 
dzień, kiedy zbiera się Synod Jednoty. 
Stanowi on zarazem okazję do spotkania 

się wyznawców, przedstawicieli zborów z ca
łej Polski, którzy na podstawie materiałów 
przedstaroionych przez Konsystorz, omawiają 
najważniejsze zagadnienia dotyczące Kościoła. 
Synod nie musi odbywać się w Warszawie. Juz 
w czasach Reformacji Synody odbywały się 
w różnych zborach, jak np. w Koźminku, San
domierzu., Krakowie, Piotrkowie, Włodzislawiu, 
Chmielniku, Gdańsku itd. Synod rozpoczynał się 
zawsze nabożeństwem, a jak ze starych akt wy- 
nika —  po nabożeństwie starszy z superinten- 
dentóio zagajał obrady i proponował wybór 
przeioodniczącego — dyrektora Synodu. W 
XVI w. wszakże ustalił się zwyczaj, że dyrek
torem Synodu był jeden ze starszyzny świec
kiej, np. na synodzie wileńskim 1617 r. dyrek
torami byli Adam Talwosz, kasztelan żmudzki 
i ks. Baltazar Krośniewicz, doktor św. teologii, 
w następnym zaś roku na synodzie wileńskim 
obrano tylko jednego dyrektora w osobie Mar- 
cjana Górskiego, chorążego wileńskiego.

Obecnie Synody rozpoczynane są również 
nabożeńs tirem połączonym z sakramentem 
Wieczerzy Pańskiej, w czasie którego kazanie 
wygłasza zwykle Superintendent Kościoła. 
Obradom Synodu przewodniczy Prezes Synodu, 
wybierany spośród świeckich na okres 3 lat, wi
ceprezesem z urzędu jest Superintendent.

Tegoroczny Synod odbył się w niedzielę, dnia 
24 czerwca w parafii ewangelicko-reformowa
nej w Zelowie k/Łasku. Wyznawcy tej placówki 
to dawni wygnańcy religijni, którzy, prześla
dowani będąc w Czechach i na Morawach, 
udali się w pocz. XVIII w. na Śląsk a następnie 
założyli szereg zborów w b. Królestwie Kongre
sowym, na Wołyniu, a nawet w głębi Rosji. Ży
wa wśród nich jest tradycja Braci Czeskich 
i Komeńskiego, czego wyrazem są zachowane 
w rodzinach i pieczołowicie przechowywane 
Biblie i księgi religijne oraz troska o nawią- 
zywanie w życiu kościelnej społeczności do cza
su owego wielkiego exodusu swych przodków.

Już na wiele dni naprzód zbór przygotowy
wał się do roli gospodarza pierwszego w dzie
jach swoich najpoważniejszego zgromadzenia 
kościelnego. Z chwilą zaś, gdy zaczęli się zjeż
dżać w sobotę, dnia 23 czerwca duchowni i de 
legaci, goście i Konsystorz Kościoła, wiadomo 
było, iż dobrze się stało, że pomimo uciążliwej 
dla niektórych komunikacji, Synod odbędzie się 
lolaśnie w Zelowie. Dzięki troskliwej zapobie- 
gliwości duszpasterza zboru, ks. radcy Zdzisła
wa Trandy, Kolegium Kościelnego z jego pre

Prezydium  Synodu

zesem p. R. Matejką na czele i gościnności ro
dzin, wszyscy przyjezdni w liczbie ponad 100 
osób otrzymali wygodne kwatery i serdeczny 
uśmiech na powitanie. Pierwsze spotkania na 
obszernym podwórcu parafialnym i w starej 
plebanii pozwoliły na nawiązanie osobistych 
kontaktów, piękna zaś pogoda i soczysta zieleń 
drzew stwarzały atmosferę odświętnego ocze
kiwania. Oczekiwania tym większego, iż po
śród przyjezdnych znajdowali się niecodzienni 
goście: ks. dr H. Hellstern ze Szwajcarii, dyrek
tor przedstawicielstwa polskiego Światowej Po
mocy Kościelnej p. K. Mazel oraz ks. Adrian 
Mikolasek z Czechosłoiuacji. Najliczniejszą gru
pę stanowili członkowie parafii warszawskiej, 
którzy korzystając z autokaru zjawili się w licz
bie ok. 70 osób.

Poranne nabożeństwo, zapowiedziane trady
cyjnym trzykrotnym biciem dzwonów, rozpo
częło się o godz. 8,30. Do wypełnionego kościoła 
weszli procesjonalnie duchowni Jednoty wraz 
z gośćmi, zajmując wyznaczone miejsca. Litur-

Przem aw ia Prezes Synodu inż. m gr H. Btaszkowski
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gię wstępną odprawił miejscowy duchowny ks. 
Z. Tranda, inaugurując ją również tradycyjnym 
introitem i powitaniem obecnych. Okolicznoś
ciowe kazanie wygłosił Super intendent ks. Jan 
Niewieczerzal na tekst listu św. Jakuba r. 1 
w. 22: „A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie 
słuchaczami tylko, oszukującymi siebie sa
mych“. Kaznodzieja nawiązał do znaczenia 
ewangelii w czasach apostolskich, do jej ożyw- 
czej i twórczej mocy dla tych, którzy ją sercem 
przyjmowali i w czynach potwierdzali, by 
przejść stopniowo do wykazania jej siły i w 
dzisiejszym czasie tam, gdzie stanowi ona 
istotny pokarm ludzkiej duszy.

Po kazaniu przemówił do obecnych przyby
ły w celu odwiedzin Kościoła ks. dr H. Hellsiern 
ze Szwajcarii, który dał wyraz swej radości, iż 
może uczestniczyć w Synodzie Kościoła, który 
po ciężkich doświadczeniach historii dawnej i tej 
z okresu ostatniej wojny nie załamał się, lecz 
z Bożą pomocą rozwija swe życie, konsoliduje 
się i wzmacnia wewnętrznie. Przy tej sposob
ności wskazał na obowiązki nasze w czasie dzi
siejszym, które polegają na budowaniu się we
wnętrznym przy równoczesnym zdawaniu so
bie sprawy z odpowiedzialości za Kościół jako 
całość i jego posłannictwo wobec swego narodu 
i ludów całej ziemi. Chodzi szczególnie —  na 
podstawie własnej obserwacji w Afryce i Azji—  
o ludzi dotychczas wykorzystywanych i ciemię
żonych, o narody, którym winniśmy wspólnie 
stworzyć warunki życia godne ludzkiego dosto
jeństwa. Nie można również zapomnieć o naszej 
roli jako głosicieli pokoju i braterstwa, wyra
stającego z ducha wiary i miłości. Na dalszą 
drogę pracy Kościoła przekazał obecnym po
zdrowienia bratniego Kościoła reformowanego 
Szwajcarii, kolebki myśli reformacyjnej naszych 
praojców.

Po pieśni i udzieleniu sakramentu Wieczerzy 
Pańskiej przez Gościa i ks. Z. Grzybka oraz 
błogosławieństwa przez ks. Super intendenta na
bożeństwo, uświetnione występami miejscowego 
chóru pod kier. p. kantora Pospiszyła, zostało 
zakończone.

Po półgodzinnej przerioie rozpoczęły się właś
ciwe obrady synodalne, którym przewodniczył 
z powagą prezes Synodu p. inż. mgr H. Błasz- 
kowski. Obrady odbywały się również to koś
ciele, gdzie zgromadzili się w liczbie 50 osób 
delegaci poszczególnych zborów, oraz goście 
miejscowi i zamiejscowi, pragnący śledzić tok 
obrad.

Porządek obrad przewidywał m.in. uczcze
nie pamięci zmarłych członków Kościoła, za
służonych dla Jednoty Reformowanej, referat 
ks. Bogdana Trandy p.t. „Aktualne zadania zbo
ru i Kościoła“, sprawozdanie prezesa Konsysto- 
rza p. Aleksandra Garszyńskiego, sprawozdanie 
superintendenta ks. Jana Niewieczerzała, dysku 
sję nad sprawozdaniami, wybór dwóch zastęp
ców radców świeckich Konsystorza, ustalenie 
miejsca następnego Synodu i inne.

Referat ks. Bogdana Trandy*) zwracał uwa
gę na najaktualniejsze zagadnienia pracy Koś
cioła i zboru w dzisiejszym czasie. Prelegent 
wskazał na głębokie przemiany, jakie nastąpiły 
w świecie w ostatnim czasie, a które nie omi
nęły również Kościoła. Mówiąc o kryzysie w ja
kim znalazł się Kościół, mówca przedstawił za
razem fakt uświadamiania sobie przezeń coraz 
lepiej jego istotnej roli na świecie, nawrót do 
pełnienia posłannictwa nakazanego przez 
Chrystusa w słowach: „Idźcie tedy i czyńcie 
uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię 
Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je prze
strzegać wszystkiego, com wam przykazał“.

Konsekwencją tego nowego poznania jest 
również rozszerzanie się ruchu ekumenicznego, 
ruch biblijny i nowa teologia, ściśle na Biblii 
bazująca.

Ażeby Kościół stał się istotnie Ciałem 
Chrystusowym należy rozpocząć poważną pracę 
od zboru, tej podstawowej komórki życia koś
cielnego, od włączenia wszystkich, duchownych

Ks. Dr H. H ellstern

i świeckich do dzieła budowania społeczności 
Chrystusowej, przy czym świeckim należy umo
żliwić właściwe przygotowanie się do tej pra
cy. Kościół nie może trzymać się kurczowo 
odziedziczonych form działania a nawet trady
cji, które niekiedy stają się przeszkodą dla jego 
rozwoju.

Do najważniejszych zadań zboru należą: 1. 
zwiastowanie Słoiua, 2. wykłady biblijne, 3. mi
syjne zaangażowanie świeckich, 4. ewangeliza
cja, 5. wychowanie młodzieży.

„Każde z tych zadań —  powiedział prele
gent —  stanowi osobny i bogaty problem, któ
ry musi być poważnie przemyślany, omówiony 
i wprowadzony na tory realizacji. Wiele z nich 
ponadto nie da się przeprowadzić bez współ
pracy pomiędzy wszystkimi zborami i stąd wy-

*) Tekst referatu umieszczony będzie w jed
nym z następnych numerów.
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nikają zadania dla całości. Pamiętać przy tym  
'winniśmy co powiedział o Kościele nasz refor
mator: „Ecclesia reformata semper reforman- 
da(( —  Kościół odnowiony, sMe wymagający 
odnowy. Wszelkie zaś plany i zamierzenia, pro
gramy i metody będą miały o tyle sens, o ile 
wszyscy wyznawcy trwać będą w jednomyśl
ności, na modlitwach i prośbach o wypełnienie 
się i w nich obietnicy Pana w zesłaniu Ducha 
Świętego"'..

Żywa dyskusja, która nastąpiła po referacie 
świadczyła, iż problemy poruszone w nim in
teresują i obchodzą zebranych. Zarówno zagad
nienie ekumenii, jak i sprawa ewangelizacji, in
terpretacji Pisma św. jak też tradycji oraz ko
nieczności stosowania nowych metod pracy, w y
wołały ciekawą w swej treści a zarazem poży
teczną wymianę zdań, która niewątpliwie po
może duchownym i Konsystorzowi w znalezieniu 
właściwych sposobów rozwinięcia pracy w 
przyszłości. Do dyskusji włączył się również 
i ks. dr H. Hellstern, który wskazał na koniecz
ność aktualizacji Ewangelii i wykazywaniu jej 
ponadczasowej świeżości oraz ks. Adrian Mj- 
kulaśek, który przy tej okazji pozdrowił zgro
madzonych.

Dalszy ciąg dyskusji nastąpił po przerwie, 
kiedy to synodujący wysłuchali sprawozdania 
ogólnego z działalności Konsystorza i z życia 
religijnego Kościoła.

Prezes Konsystorza p. Aleksander Garszyń- 
ski w swym sprawozdaniu omówił sprawy, któ
rym Konsystorz w minionym roku poświęcał 
najiuięcej uwagi. Koncentrowały się one w okól 
zabezpieczenia zborom warunków normalnej 
pracy religijnej i rozwijania poszczególnych 
agend działalności Kościoła. Stwierdził przy tym  
fakt zrozumienia dla pracy ze strony zborów 
i ich postępującą stabilizację materialną, zwró
cił uwagę obecnych na pomoc jakiej Kościół do
znaje od bratnich Kościołów reformowanych 
oraz na pełen zrozumienia stosunek do Kościoła 
ze strony Władz państwowch.

Superintendent Kościoła ks. Jan Niewie- 
czerzal zobrazował w swym referacie stan życia 
społeczności reformowanej w całym kraju, za
trzymując się nad specyfiką pracy poszczegól
nych placówek. Kościół Reformowany w Polsce 
jest małym Kościołem. Choć tradycją swą sięga 
czasów XVI w>. i on zuówczas ic głównej mierze

reprezentował polską myśl reformacyjną, to jed
nak z powodu niesprzyjających okoliczności 
dziejowych stanowi dziś drobny ułamek pol
skiego społeczeństwa. Fakt ten wszakże nie mo
że stać się przyczyną jego wewnętrznej słabo
ści i upadku ducha. Nawet mała społeczność,
0 ile rozumie należycie swe posłannictwo
1 ewangeliczne słowa Chrystusa o ziarnie gor- 
czycznym i soli ziemi, może spełniać z pożyt
kiem swą rolę w społeczeństwie i godnie kulty
wować swe reformacyjne dziedzictwo. Utrzy
mując braterskie więzy ze wszystkimi pokrew
nymi wyznaniami w naszym kraju, Kościół Re
formowany jako cząstka 50-milionowej rodzi
ny reformowanej świata, również w minionym 
roku starał się budować Chrsytusowe Królestwo 
io obrębie swej działalności. Celowi temu prze
de wszystkim służyły normalne nabożeństwa, 
skupiające stosunkowo liczny odsetek luiernych, 
wieczory biblijne, nabożeństwa i lekcje religii 
dda dzieci, specjalne uroczystości kościelne i prze
widziane ustawą kościelną zebrania zborowe, na 
których omawiane były sprawy zborów i Koś
cioła. Należy stwierdzić, że wszędzie tam, gdzie 
voyznawcy okazują głębsze zrozumienie posłan- 
rActwa Kościoła w świecie, zbory przejawiają 
uńększą aktywność i troskę o byt i rozwój du
chowy i materialny zborów. Tam zaś, gdzie 
członkowie Kościoła zacieśniają swe zaintereso
wania do teoretycznych tylko deliberacji i for
malnych, nieistotnych spekulacji, przy jedno
czesnym pozostawianiu zboru na łasce losu, ży
ciu tych placówek zagraża niebezpieczeństwo 
upadku.

Przy tej okazji Superintendent zwrócił 
uwagę na znaczenie jakie w Kościele ma udział 
w sakramencie Wieczerzy Pańskiej, i Pismo 
święte —  podstawa i źródło wiary ewangelie-
kiej.

Kościół Reformowany w minionym roku 
nie zamykał się tylko w zaciszu własnej spo
łeczności. Rozumiejąc swe zadanie jako cząstki 
Kościoła Chrystusowego na świecie, śuńadome- 
go swej odpowiedzialności za pokój i życie bliź
nich, uczestniczył aktywnie w światowym i pol
skim ruchu ekumenicznym, w pracach Związku 
Kościołów Reformowanych i w chrześcijańskich 
zgromadzeniach pokojowych. Wyrazem tego 
była obecność Superintendenta Kościoła, jako 
prezesa Polskiej Rady EPcumenicznej w III
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Zgromadzeniu Światowej Rady Kościołów iv 
New Delhi w listopadzie 1961 r., nabożeństwa 
okolicznościowe w zborach, poprzedzające to 
zgromadzenie, udział zborów w ekumenicznym 
Tygodniu Modlitwy, udział Superintendenta 
w spotkaniu przedstawicieli Kościołów ze 
Wschodu i Zachodu w styczniu br. w Karlo- 
vych Varach w C.S.R.S., zainicjowanie przez 
niewiasty Kościoła Światowego Dnia Modlitwy 
Kobiet w dniu 9 marca br., wyjazdy ks. Bogda
na Trandy na konferencje młodzieży do Włoch, 
Francji i Szwajcarii, uczestnictwo Ks. Superin
tendenta, p. prof. dr Zofii Lejmbach i ks. Zdzi
sława Trandy w Europejskiej Konferencji Koś
ciołów Reformowanych w Szwajcarii, uczestnic
two delegatów i wyznawców Kościoła w Ogól
nopolskim Zgromadzeniu Chrześcijańskim w 
dniu 10 kwietnia w Warszawie, udział przedsta
wiciela Kościoła w konferencji Komitetu Do
radczego Chrześcijańskiej Konferencji Pokojo
wej w Karlovych Varach w maju br., wreszcie 
udział Ks. Superintendenta w Polskim Kongre
sie Pokoju w Warszawie dnia 12 czerwca, na 
którym wybrany został na członka Polskiego 
Komitetu Pokoju.

Działalność prasowa Kościoła wyrażała się 
ubiegłym roku w wydaioaniu miesięcznika 

religijno-społecznego „Jednotai(. Należy stwier
dzić, że pismo to, aczkolwiek nakład jego nie 
jest zbyt wielki, spełnia swą pożyteczną rolę 
ur społeczeństwie przeważnie protestanckim za
równo w kraju, jak i za granicą. Pięcioletni 
okres jego istnienia zaznaczył się opublikowa
niem całego szeregu cennych artykułów i prac, 
posiadających znaczenie nie tylko chwilowe. 
Cały szereg tytułów wskazuje na ich wartość 
dla historyków i kronikarzy interesujących się 
zarówno teraźniejszością, jak i przeszłością. Pi
smo to, będące kontynuacją „Jednotye< powsta
łej w 1926 r. a wznowione po osiemnastoletniej 
przerwie, chce być wykładnikiem stanu i dążeń 
obecnego, tak bardzo zmienionego czasu. Poru
sza więc zagadnienia ściśle religijne, ekume
niczne, młodzieżowe i społeczne, przy czym te 
ostatnie pod kątem widzenia chrześcijańskiego 
stosunku do sprawy dziś najistotniejszej, zagad
nienia zachowania w świecie pokoju. Z podtytu
łu „Jednoty<( wnika również, że poświęcona 
jest ona sprawom ewangelicyzmu polskiego. 
„Jednota(i ma za zadanie budowanie pomostu 
pomiędzy naszymi wyznaniami protestanckimi, 
przede wszystkim zaś utwierdzenie więzi ideo
wej z bratnim Kościołem Ewang. Augsburskim, 
wśród których ma ona wielu czyelników i sym
patyków. Niedocenianie tego faktu i zamykanie 
się w getcie wyznaniowym w okresie rozwoju 
myśli ekumenicznej i wobec sytuacji eioangeli- 
cyzmu w naszym kraju, świadczyłoby o krótko
wzroczności i niedocenianiu faktycznego stanu 
rzeczy. Tak, jak za prowadzenie „Młodej Jedno- 
ty“ należy się uznanie ks. Bogdanowi Trandzie, 
tak za pomoc w ustalaniu profilu pisma, za peł
ne zrozumienie i icyczucie korzyści braterskiego 
uwzględniania potrzeb czytelnika i wspólnej 
ewangelickiej sprawy należy wyrazić wdzięcz
ność współredaktorowi „Jednoty“ ks. sen. Ry
szardowi Trenklerowi, duchownemu Kościoła

Ewangelicko-Augsburskiego. Należałoby sobie 
tylko życzyć, by idea „Jednoty{( przeniknęła do 
jak najszerszych kręgów w naszych Kościołach 
i znalazła właściwe zrozumienie w obydwu wy
znaniach, których losy niejednokrotnie były 
złączone.

Duchowni Kościoła starali się według swej 
najlepszej woli i możliwości pełnić powierzone 
im funkcje duszpasterzy i organizatorów zbo
rów. W wielu przypadkach istotną i wartościo
wą pomocą byli członkowie Kolegiów Kościel
nych i zborów, co stanowi pocieszający i dobry 
objaw. Wyrazem wewnętrznego zaangażowania 
się w pracy i przywiązania do Kościoła były 
odczytane na sesji synodalnej listy: prezesa 
Kolegium Parafii Warszawskiej, p. dyr. Edmun
da Bauma, nieobecnego z powodu choroby, rad
cy Konsystorza p. Stefana Bauma i p. radcy Ja
na Jelena. Udział w Synodzie i wypowiedzi 
młodych członków Kościoła pozwalają sądzić, iż 
w społeczeństwie naszym wyrasta pokolenie, 
które z równą gorliwością i powagą podchodzić 
będzie do tych spraw.

W końcowych słowach zamykających dysku
sję nad sprawozdaniami z życia religijnego Ks. 
Superintendent zaapelował do delegatów zbo
rów o przeniesienie rezultatów dyskusji do 
wszystkich placówek i ich realizację.

Przede wszystkim wszyscy wyznawcy win
ni sobie uświadomić swoją odpowiedzialność za 
stan obecny i przyszłość Kościoła. Jako świado
mi wyznawcy i członkowie Jednoty Reformo
wanej są powołani do rozbudzania życia reli
gijnego w myśl zasad Ewangelii Chrystusowej, 
do pielęgnowania na placówkach ducha zgody
1 pokoju, do służenia Kościołowi i społeczeństwu 
darami ducha oraz pracą, wreszcie do otwarcia 
uszu i serc na głos bliźnich, oczekujących po
mocy i bezpiecznego jutra.

Po punktach obejmujących sprawozdania 
finansowe, preliminarz na 1962 r. oraz udzie
lenie Konsystorzowi absolutorium z działalności 
za rok ubiegły, Synod przystąpił do wyboru
2 zastępców radców świeckich. Zostali nimi 
przy równej ilości 42 głosów pp. red. Jan 
Skierski i mec. Halina Więckowska.

Na tym wyczerpano w zasadzie program 
tegorocznego Synodu.

Omówienie niniejsze nie jest oczywiście 
protokołem, w którym znajdzie się cały szereg 
spraw tutaj nie poruszonych. Do nich należeć 
będą poszczególne głosy dyskusji nad spra
wozdaniami, przemówienia gości i delegatów, 
zawierające niekiedy cenne uwagi na temat 
praktycznej realizacji wskazań Synodu itd. 
Podkreślić wypada optymistyczny a zarazem 
poważny ton obrad, nacechowany wzajemną 
życzliwością i poczuciem solidarności. Ustaliw
szy miejsce następnego Synędu w Warszawie 
w roku przyszłym, obecni w Zelowie członko- 
vńe sesji, po złożeniu podziękowania gościnne
mu zborowi zelowskiemu, . dziękczynną modli- 
twą i pieśnią zakończyli obrady, które niechaj 
Bóg w swej łasce pobłogosławi hojnymi plona
mi.
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KONSTANTY W1AZOWSKI

Pojęcie i cechy charakterystyczne 
protestantyzmu

Z agadnienie protestantyzmu, jego istota, 
jest przedmiotem zainteresowania nie ty l
ko teologii lecz i w szystkich innych nauk 
bezpośrednio lub pośrednio z nią związa

nych. Poczynając od praktyk codziennego życia 
kościelnego aż do filozoficznych rozważań, 
trw ają kontrowersje zasadniczo m iędzy dwoma 
obozami, dwoma systemami religijno-koście lny- 
m i jakim i są protestantyzm i katolicyzm . Oba 
system y dalszego, wewnętrznego podziału na 
m niejsze dominacje, nie zawsze w łaściwie 
w spółżyjące ze sobą, m ają dwa zasadnicze po
glądy, dwa kierunki m yśli re ligijnych. Ja k  kato
licyzm , tak i  protestantyzm  ubolewają nad do
konanym  rozłamem chrześcijaństw a, dążą do 
jedności. Na temat ten dużo pisano, motywu
jąc swój punkt widzenia. W obecnym czasie na
stępuje konsolidacja obozu protestanckiego 
w ramach Św iatow ej Rady Kościołów , szuka
jącego swej istoty, cech wspólnych, czynnika 
spajającego. Również ze strony katolickiej na
stępuje pewna ewolucja poglądów na choć 
zróżnicowany, lecz coraz bardziej rozw ijający 
się ruch chrześcijański, zwany ogólnie prote
stantyzmem. W skazuje na to sama zmiana okre
ślenia protestantów z ,,heretyków“ na „braci 
odłączonych“. Trzeba jednak o tym  wiedzieć, 
że same choćby najlepsze życzenia i najszczer
sze ubolewania nie doprowadzą do jedności 
chrześcijaństw a. U czyni to jedynie usunięcie 
przyczyn, które doprowadziły do rozłamu.

Ja k ie  więc b yły  przyczyny tego rozłamu, 
który ostatecznie został dokonany w wieku X V I?  
Skąd w yw odzi się nazwa „protestantyzm “ i co 
jest jego treścią?

A by dokonać dokładnej analizy tego zagad
nienia m usim y cofnąć się do czasów Reforma
cji. W prawdzie i  przed Reform acją kościół ka
to lick i naw iedzały groźne w strząsy, grożące ro
zerwaniem się jedności kościelnej, lecz żaden 
z nich tego rozerwania nie dokonał. W dziejach 
każdego narodu i w każdej dziedzinie życia 
istnieje prawo następstwa, prawo konsekwen
c ji. Każde w ydarzenie pozytyw nie zakończone 
m usi mieć z góry przygotowane i uformowane 
podłoże.

Nie będziem y omawiać, dokładnie nam 
w szystkim  znanej, sytuacji kościoła katolickie
go w tym  okresie. Sprawa odpustów, wzbogaca
jąca hierarchię kościelną i firm y handlowe, by
ła zerwaniem  napiętej struny. W zrost cen ryn 
kow ych w brzęczącej monecie za zbawienie ży
w ych i  um arłych dusz, pobudził w ielu szcze
rych katolików  do nawoływania o zaprzestanie 
niegodnych praktyk w  łonie Kościoła. Luter 
w  tym  w ypadku b ył „jedynie tym, który przy
padkiem  pierw szy zauw ażył pożar, ja k i w y

buchnął w obrębie Kościoła, i który poczyty
w ał za swój obowiązek uderzyć na alarm, by 
nadbiegła straż ogniowa póki jeszcze czas“ . 
Wkrótce, gdy czynniki kościelne nie pozw oliły 
straży ratować płonącego gmachu kościelnego, 
sami alarm ujący tstali się strażakam i. W alcząc
0 interesy Kościoła, ci mężni strażacy zostali 
przez ten Kościół odtrąceni i ja k  najsurow iej 
potępieni. Konsekw encją tych wydarzeń b ył 
rozłam  w Kościele.

Nowopowstały kierunek re lig ijn y  nie zer
w ał z katolicyzm em , lecz szukał jego istoty, 
w y dźw ignął ją  na powierzchnię życia i  udo
stępnił ogółowi. Tą istotą b ył skarb ogólnochrze- 
ścijański, jakim  było i jest Pism o święte.

Około roku 1526 zw olennicy reform y K o 
ścioła nazwani b y li ewangelikam i. Nazwa pro
testantów nadana im  została w cztery lata póź
niej. W 1526 r. Sejm  Rzeszy w Spiże, ze w zglę
du na napięte stosunki m iędzy katolickim  cesa
rzem Niem iec a kurią rzym ską, postanowił, by 
„tak żyć, rządzić i postępować, ja k  się spodzie
wa oraz ma nadzieję zdać sprawę z tego wobec 
Boga i Jego Cesarskiej M ości“ . B yło  to iden
tyczne z proklamowaniem swobody re lig ijn e j 
zwolennikom  reform acji —  ewangelikom.

Po pacyfikacji papiestwa w r. 1529 w Sacce 
di Roma, cesarz K aro l V  zwołał I I  Sejm  w Sp i
że, celem odwołania uchw ał I  sejm u, odbytego 
tutaj przed trzema laty. Uchw ały tego Sejm u 
ograniczały wolność re lig ijn ą  zwolenników re
form acji, popierały zaś w yraźnie działalność 
kościoła katolickiego. Wtedy przedstawiciele 
stanów objętych reform acją sprzeciw ili się tym 
uchwałom, podjętym „przeciwko Bogu, Jego 
Słowu świętemu, zbawieniu dusz naszych oraz 
sum ieniu, jako też przeciwko jednom yślnej 
uchwale sp irskie j“ . Przedstaw iciele reform acji 
sprzeciw ili się kom petencji cesarza w sprawach 
re lig ijn ych  swoich obywateli. Ogłaszają oni, iż 
są posłuszni przede w szystkim  Bogu i są przed 
Nim  odpowiedzialni. Zw olennicy reform acji 
w ysunęli pozytyw ny program oparty na Piśm ie 
świętym  i głoszący wolność sum ienia i prze
konania religijnego. Ich  sprzeciw, zwany prote- 
s tac ją, posłużył przeciwnikom  do określenia ca
łego obozu reform acyjnego protestantyzmem, 
a jego zwolenników —  protestantami.

Z  katolickiego punktu widzenia, gdyż z tych 
kół wywodzi się ta nazwa, protestantyzm jest 
zjaw iskiem  negatywnym  w Kościele, jest jedy
nie zaprzeczeniem pewnych poglądów i prak
tyk, bez w ysuwania własnego programu pozy
tywnego. W istocie swojej protestantyzm m iał
1 ma swój pozytyw ny program, który spowodo
wał negację niektórych zjaw isk życia re lig ijn e
go katolicyzm u.
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Oto k ilka  m ylnych, niew łaściw ych poglą
dów katolików  na istotę protestantyzm u:

1. D la w ielu nieprotestantów istotą prote
stantyzm u jest jego sprzeciw  przeciw ko papie
żowi, hierarchii kościelnej i w szelkim  autory
tetom re lig ijn ym  w ogóle. N ie są oni (tzn. pro
testanci) dość pewni co popierają, lecz są prze
konani i wiedzą bardzo dobrze przeciwko cze
mu walczą. Istotnie, w dzisiejszej praktyce w y
raz „protest“ określa negatywne ustosunkowa
nie się do pewnych zjaw isk. Rzeczyw iście, część 
im pulsu Reform acji protestanckiej X V I w. m ia
ła swe źródło w smutnym położeniu kościoła 
chrześcijańskiego, w  w ielu w ierzeniach i  prak
tykach historycznego Kościoła Rzym sko-kato
lickiego, które w ym agały niezwłocznej i silnej 
opozycji, protestu. Lecz uznanie i udokumento
wanie tej konieczności nie pociąga za sobą ko
nieczności pojęcia protestantyzm u jako samego 
protestu przeciw ko pewnym nadużyciom. Są 
przynajm niej trzy przyczyny, dla których po
gląd ten jest niedostateczny.

a) Czasow nik „protestować“ pochodzi z ję 
zyka łacińskiego „protestari“ i znaczy nie tylko : 
świadczyć, deklarować, stw ierdzać, lecz więcej, 
bo: św iadczyć na korzyść czegoś; synonimem 
czasownika „protestować“ jest: potwierdzać, 
zapewniać, tw ierdzić lub w ięcej: deklarować 
publicznie, podejmować uroczystą deklarację. 
Protest przeciw ko błędowi jest zatem pomocni
czym, dodatkowym znaczeniem. Protestować —  
to w praw dziw ym  tego słowa znaczeniu —  po
w ziąć pewne twierdzenia, zapewnienia, dać 
świadectwo na korzyść pewnych poglądów.

b) Pojm owanie protestantyzm u jako prote
stu przeciwko uchybieniom  jest też jednak za
dośćuczynieniem  zamiarom  Reform acji prote
stanckiej. Je ś li reform atorzy występowali prze
ciwko pewnym zjaw iskom  w Kościele, to czy
n ili to tylko  dlatego, że te zjaw iska i  poglądy 
b yły  zwrócone przeciwko innym  poglądom. Je 
ś li dokładnie czytam y postanowienia małej gru
py luteran, która nie zgadzała się z decyzją 
w iększości na Sejm ie w Spiże w 1529 r., to za
uważamy, że w ysuw ała ona tw ierdzenia po
zytyw ne. Je ś li odrzucała autorytet kościelny pa
piestwa, to czyniła  tak tylko  dlatego, że w ie
rzyła, iż  praw dziw ym  autorytetem w Kościele 
jest Pism o święte.

c) Ważną rzeczą jest, że negatywne na
stępstwo, konsekwencja, w yrasta z pozytyw 
nych twierdzeń, nie zaś odwrotnie. Je ś li np. 
w ierzym y w zbawienie przez wiarę, to znaczy, 
że przeciwstawiam y się zbawieniu przez uczyn
ki, je śli w ierzym y w integrację rasową, to zna
czy, że przeciwstawiam y się segregacji.

2. W ojujący rzym ski katolicyzm , a nawet 
część protestantów uważa protestantyzm  za roz
cieńczony katolicyzm . W edług tego poglądu ka
tolicyzm  posiada „pełność w iary chrześcijań
skiej, ponieważ przyjm uje siedem sakramentów, 
zaś protestantyzm posiada część tej w iary, po
nieważ uznaje tylko  dwa sakram enty. W ten 
sposób rozum ując, przypisuje sobie katolicyzm

„pełność w iary“, protestantyzmowi zaś —  część 
tej pełności. Jednak „pełność“ w iary nie może 
być określona ilościowo. Powiedzieć, że ma się 
siedem sakramentów, nie jest samo przez się 
lepsze niż opowiedzenie się za dwoma. Jeże li 
przyjęte dwa sakram enty stanowią normę, to 
siedem —  jest odchyleniem  od normy. N iekon
sekwencją jest też przypisyw anie pełności 
i powszechności w iary jednej gałęzi chrześci
jaństwa, znanej jako rzym ski katolicyzm . Pro
testanci nie mogą poprzeć takiego zrozum ienia 
powszechności (katolicyzm u) i odczuwają w y
raźnie, że pewne podstawowe zasady rzym skie
go katolicyzm u raczej odcinają go od katolic
kiej, powszechnej w iary, niż ją  charakteryzują 
i reprezentują. Dlatego postawienie znaku rów
ności m iędzy „katolicyzm “ i „rzym ski katoli
cyzm “, a także pojmowanie protestantyzmu ja 
ko rozcieńczonego katolicyzm u m usi być przez 
protestantów odrzucone.

3. Protestanci z konserwatywną orientacją 
teologiczną często określają protestanta jako 
tego, który zgadza się z pewnym zbiorem m i
sternie określonych doktryn. Na temat tego po
glądu należy powiedzieć dwie rzeczy.

a) Z  jednej strony jest tu jasność i precy
zja  w stosunku do w ielu sform ułowań prote
stanta. Protestanci m ianowicie m ają określoną 
wartość poznania, wiedzą gdzie się znajdują 
i  dlaczego. Pretendują oni do posiadania auten
tycznych wiadomości o Bogu.

b) Z  drugiej strony stw ierdzenia doktry
nalne nie są same w sobie prawdą, lecz wska
zują na tego, który pow iedział: Ją  jestem... 
Prawdą. Bóg nie dał nam doktryn, lecz siebie 
samego w  Jezusie Chrystusie, a sform ułowania 
doktrynalne są jedynie sposobem próby zrozu
m ienia wartości Jego daru. Protestantyzm  ma 
prawdziwą treść, która może być opisana, lecz 
przedmiot tej treści znajduje się poza sam ym i 
opisami. O pisy te nigdy nie staną się obiektem 
w iary, lecz tylko  próbą je j w yrażenia.

4. Jednym  z niew łaściw ych pojęć o prote
stantyzm ie jest pogląd, iż  protestanci mogą w ie
rzyć według w łasnych swoich zapatrywań, gdyż 
od czasu Reform acji zerw ali z rozkazam i auto
rytatywnego kościoła. Mogą oni zm ieniać do
w olnie swoją przynależność do różnych deno
m inacji lub zakładać nowe. Jednak zagadnie
nie to wym aga trzech zasadniczych w yjaśnień:

a) Reform atorzy nie w yn aleźli sw ojej 
w łasnej, nowej w iary, lecz zupełnie przeciw 
nie —  w zyw ali do starej, apostolskiej w iary, 
którą o d kryli w Piśm ie świętym.

b) W wierze chrześcijańskiej nie jest waż
ne to, co m y sądzim y o Bogu, lecz to, co sądzi 
Bóg o nas.

c) W łaściwe osobiste przekonanie jest ści
śle związane z wyrażeniem  indyw idualizm u re
ligijnego. Chrześcijańska w iara m usi być okre
ślona raczej w indyw idualnych, a nie w plura
listycznych terminach. Posiadanie własnego po
glądu, przekonania i sądu nie znaczy, iż mogę 
sporządzać własną ewangelię, lecz iż mogę de
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cydować o Ew angelii, która iest m i przedłożona, 
gdyż n ikt za mnie nie może tego uczynić.

W tych niew łaściw ych poglądach na pro
testantyzm  zauw ażyć możemy, że nie jest on je
dynie negacją pewnych poglądów czy praktyk 
kościelnych, lecz zawiera w sobie program po
zytyw ny.

Jakie  są zasadnicze cechy protestantyzmu? 
Czym  zasadniczo różni się on od katolicyzm u? 
Oto k ilka  zasad protestantyzmu:

1) PRAWO WŁASNEGO (OSOBISTEGO) 
ZDANIA, SĄDU.

Są dwie podstawowe zasady Reform acji — 
form alna i m aterialna. Są to: najw yższy auto
rytet i rozstrzygający głos Pism a świętego oraz 
nauka o uspraw iedliw ieniu przez wiarę. Różnica 
dzieląca katolików  i protestantów nie zawiera
ła się w poglądach na natchnienie i  autorytet 
Pism a świętego, lecz w odpowiedzi na pytanie: 
kto jest jego prawdziwym  interpretatorem? T a 
kim  interpretatorem  wg katolików  b ył Kościół, 
zaś wg protestantów —  natchniona i oświecona 
jednostka. Kośció ł rzym ski zaprzeczał prawu 

- własnego sądu w sprawach re lig ii, zaś protestan
ci potw ierdzili go. W szelkie ewentualne kom
prom isy m iędy tym i poglądami upadły. W obu 
tych żądaniach było więcej lub m niej prawdy. 
Indyw idualizm  potrzebował zrównoważenia 
przez władzę, a władza przez wolność in dyw i
dualną. Krańcow e dążenia w kierunku zw ięk
szenia prerogatyw w ładzy, którą reprezentuje 
hierarchia, doprowadziły do pogwałcenia w ol
ności indyw idualnej w katolicyzm ie. Według 
założeń katolicyzm u, poznanie nauki Kościoła 
przez laików  nie jest konieczne. Konieczne zaś 
jest ślepe podporządkowanie tych laików  kle
rowi. „Gdy zw ierzchnik coś ci nakazuje, co w y
daje sdę sprzeczne z w łasnym  twoim sądem, 
własnym  poglądem albo mocą, to z wyłączeniem  
w szelkich ludzkich względów i rozważań, pad
n ij na kolana i  ponów, je śli sam jesteś, ślub 
posłuszeństwa“. Zasada ślepego podporządko
wania się jednostki czynnikom  kościelnym , po
jęta jako w yjątkow a zasługa, otwierająca wro
ta do Boga, została obrazowo określona przez 
ojca jezuityzm u, Lojo lę: „M usimy, gdy oczom 
naszym  coś w ydaje się białym , co Kościół ozna
czył jako czarne, również uznać to za czarne. 
Jest to zamach na sum ienie i  wolność indyw i
dualną jednostki.

Praw o osobistego sądu, kardynalna zasada 
protestantyzmu, przynosi z sobą ideę toleran
c ji i wolności re lig ijn e j. W początkowej swojej 
fazie protestantyzm b ył bardzo powolny w zro
zum ieniu i w łaściw ym  stosowaniu tej zasady 
w praktyce, gdyż uciekał się do ówczesnych tra
dycyjnych środków zm uszania i  otwartego 
prześladowania, ja k  czyn ił to od wieków ko
ściół rzym ski. Powodem tego było niekonse
kwentne stanowisko i odrzucenie logicznego 
wniosku, w ynikającego z zasady prawa osobi
stego sądu i zdania.

2) USPRAWIEDLIWIENIE PRZEZ
WIARĘ.

Następną zasadą protestantyzmu jest nauka 
o uspraw iedliw ieniu przez wiarę. Zasada ta nie 
da się w yprow adzić bezpośrednio z założeń pra
wa własnego sądu, lecz obie znajdują się ze 
sobą w bliskim  pokrewieństwie. Obie uwypu
kla ją  wewnętrzny stosunek, postawę duszy, 
bardziej ważną niż zgodność z zew nętrznym i 
zasadami i obrzędami. Obie potw ierdzają i za
pewniają wolność jednostki. Oczyw iście, ze 
względu na naukę o uspraw iedliw ieniu przez 
wiarę, dostarcza się mocnych i zrozum iałych 
podstaw dla wolności re lig ijn e j, dla uniezależ
nienia zbawienia jednostki od w ładzy, autory
tetu całej ludzkości, a także dla uniezależnienia 
je j od w łasnych słabości i ograniczeń. K ładzie  
to w ieczny dobrobyt tej jednostki poza zasię
giem ludzkiej tyram  i i zniew alającym i słabo
ściam i ludzkim i, czyni tę jednostkę —  w praw
dziw ym  tego słowa znaczeniu —  wolnym  czło
wiekiem .

Zbaw ienie przez w iarę i wolność re lig ijn a  
tu nawzajem się schodzą. Ty lko  przez praw dzi
wą, żywą wiarę osiąga jednostka poznanie Boga, 
gdyż „w iara nie jest to czynność, skierowana 
na pewien obiekt m ianowicie na Chrystusa, nie, 
w wierze Chrystus sam jest obecny, w iara jest 
ciemnością, która nic nie w idzi, a jednak w tej 
ciemności siedzi pojęty w wierze Chrystus, tak 
jak Bóg siedzi w św iątyni w pośrodku ciem- 
ności“ . (Luter)

3) NAJWYŻSZY AUTORYTET PISMA
Św ię te g o .

Trzecią kardynalną zasadą protestantyzmu 
jest rozstrzygający głos Pism a świętego w spra
wach re lig ijn ych. Na tym  fundamencie budowa
na była cała konstrukcja Kościoła i jego nauki. 
B ib lia  była i jest jedynym  niem ożliwym  do oba
lenia argumentem, źródłem i gruntem w iary re
lig ijn e j.

Przeciw staw iając się tradycji kościelnej 
z jednej strony racjonalizm ow i z drugiej stro
ny, pozostaje ona najw yższą formą w prote- 
stantyźm ie. Jest ona najw yższym  wyrażeniem  
natchnionej natury boskiej w historii ludzkiej. 
N ajbardziej doskonałe, klasyczne w yrażenie ra
c ji re lig ijn ych  znajduje się właśnie w B ib lii.

W edług zaś poglądów katolickich najw yż
szym  i decydującym  jest Kościół kierow any 
przez w idzialną hierarchię, scentralizowaną 
w W atykanie. Pogląd ten jest konsekwencją za
łożeń, często dość daleko odbiegających od za
sad Ew angelii. Jednym  z tych założeń jest iden
tyfikow anie w idzialnego, rzym skiego kościoła 
z Królestwem  Bożym , kierowanym  przez 
Wszechwładnego Chrystusa. Od czasów Zm ar
twychwstania po dzień dzisiejszy, Chrystus pa
nuje w Kościele, który ma w szelkie dane ku 
temu, by panować nad światem w dosłownym 
tego słowa znaczeniu, by wzbudzić w masach 
ludzkich wrażenie s iły  i mocy. Na mocy rze
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komo powierzonej w ładzy, kościół ma prawo 
karać człowieka za niewiarę, uśm iercać herety
ków, w alczyć w obronie Jezusa, choć On sam 
zabronił to czynić (Łuk. 9, 54; Jan  18, 36).

Od Soboru Trydenckiego kościół kato licki 
o ficjaln ie p rzyjął autorytatywność tradycji 
obok Słowa Bożego. Protestantyzm  zaś, pozwa
lając przemawiać w pierwszej kolejności Pism u 
świętemu, odrzuca wszysto co jest sprzeczne 
z duchem tego Pism a. Zagadnienie Królestw a 
Bożego jest kw estią przyszłości, Chrystus nie 
jest objawiony na ziem i w chwale, Jego zbaw
czy akt na Golgocie jest realny i  pełen mocy 
do czasów obecnych. Kościół zaś jest społeczno
ścią odkupionych, zbawionych, jest arką, uno
szącą się na wodach tego świata, oblubienicą, 
przygotowującą się na spotkanie z Chrystusem . 
Kościół stanowi ,,kolonię z nieba osiedloną na 
ziem i, z niezależną od innych egzystencją, spo
czyw ającą na w łasnych podwalinach, korzystają
cą z własnego stylu, zbudowaną z innych zgoła 
kam ieni niż ich dostarczają kam ieniołom y tego 
świata, w urządzeniu swoim niezależną od praw 
przyrody i ziem skich ustawodawców, zaw isłą je
dynie od praw swego boskiego założyciela“ 
(Abraham Kuyper). Boga znajdujem y przez Sło
wo i zrozum ienie tego Słowa w duchu, przez 
akt Ducha, przez w ylęknione sumienie, a nie 
przez obojętne moralne przeżycie s iły  i  podda
nie się autorytetom —  oto credo protestantyz
mu. Tylko  Słowo Boże zawarte w Piśm ie świę
tym  jest w łaściw ym  wyrażeniem  W oli Bożej 
względem ludzi, dlatego jest ono jedynym  
i najw yższym  autorytetem.

Jest to podstawowe przekonanie protestan
tyzm u i na tym  przekonaniu oparł się i w nim  
będzie szukał ochrony przed tyranią kościelną 
i zepsuciem, przed arogancją powierzchownego 
intelektualizm u, przed fanatyzmem i przesąda
mi, przed w szelkim  złem, które w yrasta jak 
chwasty w burzliw ej h istorii re lig ii ludzkiej, 
w rozwoju m yśli ewangelicznej na ziem i.

4) ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA SPOŁECZNEGO.
Następną główną zasadą protestantyzmu 

jest świętość życia codziennego, społecznego. Za
sada ta stoi i w ostrej sprzeczności z kapłań
stwem i klasztorną ascezą rzym skiego kato
licyzm u. Zw raca się ona przeciwko w yłączne
mu kapłaństwu w katolicyźm ie, a potwierdza 
powszechność kapłaństwa w ierzących przeciw 
ko rzekomej świętości powołania klasztornego 
i potwierdza równość lub nawet więcej —  bo 
świętość różnego rodzaju codziennej pracy, 
do której ipowołamy jest człow iek w nor
m alnych w arunkach życia. Nauka ta była w Sta
rym  i Nowym Testamencie oczyw ista lecz stała 
się nauką rew olucyjną, gdy Lu ter ogłosił ją 
w tak śm iałych i odważnych sform ułowaniach, 
których użył w sławnej „Odezwie do chrze
ścijańskiej szlachty i narodu niem ieckiego“ w 
1520 r. Odezwa ta była prawdziwą tamą, skie
rowaną przeciwko zalewowi najbardziej cha

rakterystycznych cech i systemowi etycznemu 
kościoła rzym sko-katolickiego. Odrzuca ona w y
łączny i „niezatarty charakter“ kapłaństwa 
rzym skiego i jego pośredniczącą funkcję. Kapła
ni, trzym ający człowieka w stadium  przejścio
wym, ju ż w Starym  Testamencie b y li potępieni 
przez proroków Bożych, przez samego Chry
stusa, gdyż nie prow adzili ludzi do Boga, lecz 
rząd zili ich sumieniami, przysw oili sobie w ła
dzę, która należy się jedynie Bogu. O takiej sy 
tuacji istniejącej dotychczas w katolicyźm ie, 
świadczy wypowiedź katolickiego arcybiskupa 
Katschaltera: „Słowo kapłana sprawia odpu
szczenie grzechów... Bóg w tym  celu wszech
moc swoją na tę chw ilę zaw iesił niejako na 
rzecz swego nam iestnika na ziem i, umocowa
nego kapłana“.

Upadły więc w protestantyźm ie sztuczne, 
niebiblijne czynniki uroku: kapłan wyświęco
ny, święte m iejsca, czynności, przedm ioty. Zn ie
siona została kastowość w Kościele —  charak
terystyczna cecha re lig ii pogańskich. „Urząd 
księdza jest wspólnym  urzędem w szystkich, po
nieważ w szyscy to są księża, czy li chrześcijanie“ 
(Luter). Nakłania to wierzącą jednostkę do bez
pośredniego stosunku do Boga i przyw raca jej 
wolność duchową. W ten sposób burzy to w znie
siony mur, dzielący świętość (poświęcone) od 
świeckości, odwraca sens codzienności i podsta
wowe zadania ludzkości, podkreśla akcenty mo
ralne, które poprzednio b yły bardzo ograniczo
ne i  identyfikowane z kościelnością i powoła
niem ascetycznym. Jednocześnie jest to eman
cypacja jednostkowej duszy od zniewolenia 
przez władzę kościelną i daje jej wolność, bez 
której nie może osiągnąć dojrzałości duchowej.

Podkreślenie świętości życia społecznego w 
ten sposób stało się jednym  z w iększych w kła
dów dokonanych przez protestantyzm w za
chodnie chrześcijaństwo, a także w rozwój ludz
kości.

5) AUTONOMIA OSOBISTEJ WIARY.
Jedną z głównych zasad Reform acji prote

stanckiej jest wiara w boski autorytet, będąca 
w opozycji do ludzkiego rozumowania lub in
tu icji. Ty lko  w obiektyw nym  Słow ie Bożym  
mogą być znalezione podstawy tej w iary. Pod
stawy tego autorytetu, z powodu oddziaływ ania 
krytyk i b ib lijn ej i  filozoficznej nie dla w szyst
kich są przekonywujące. Nowy rodzaj uzasad
nienia tego boskiego autorytetu nie był ani zew
nętrzny, ani przymusowy, lecz wewnętrzny 
i duchowy. Kant i Schleierm acher p rzy ję li to, 
co może być nazwane oficja ln ie  filozoficzną 
i teologiczną ratyfikacją tego autorytetu. W ia
ra ludzi rozumu była żywqtna bez oparcia je j 
na B ib lii, ani na Kościele. Od czasów Refor
m acji została sformułowana autonomia re lig ii 
jako podstawowa m yśl wyrażona w nauce pro
testantyzmu i podstawowa jego zasada.

Protestanci uważają, że rozwój nowoczes
nej nauki w różnych dziedzinach życia nie pod-
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waży żywej i szczerej w iary religijnej, dlatego 
opowiadają się za rozwojem tej nauki. Zaś in
deks publikacji zakazanych, istniejący w katoli- 
cyźmie do czasów dzisiejszych, świadczy o od
m iennym  zdaniu na ten  tem at kościelnych kół 
w atykańskich, świadczy o dążeniu tych kół do 
utrzym ania tendencyjnej nauki i w iary re li
gijnej. Katolicyzm dąży też, gdzie to  jest mo
żliwe, do w ykorzystania czynników politycz
nych w  celu propagow ania w iary religijnej we 
własnym  w ydaniu, zaś protestantyzm  pojm uje 
religię i politykę jako dwie różne, nieprzecina- 
jące się płaszczyzny. W iara religijna posiada 
własną autonom iczną żywotność.

Rzymsko-katolicki filozof Jacques M aritain 
powiedział, że: „Reform acja protestancka była 
orgom ną klęską ludzkości“. Protestanci zaś są 
po stronie Philipa Schaff’a, który określił Re
form ację jako „głębsze zanurzenie w  sens 
Ew angelii“, gdyż czują oni, że zasadniczo m u
szą być lojalni względem tej Ewangelii, której 
tem atem  i celem  jest Jezus Chrystus.

P ro testan t stoi na stanowisku, że jego w ier
ność Kościołowi m usi być mierzona wiernością 
tego Kościoła względem Ewangelii. Gdy Kościół 
odchodzi od zasad Ewangelii — przestaje być 
w ierny swem u posłannictwu. Kościół zawsze na
rażony jest na niebezpieczeństwo niewierności 
względem swego Założyciela. Życie Kościoła 
m usi być życiem całego, ciągłego odnawiania, 
gdyż jest on „ecclesia peccatorum “, kościołem 
.grzeszników, kościołem, k tóry  stale uchybia w  
w ypełnianiu swego najwyższego powołania. Po
staw a, jaka m usi charakteryzow ać Kościół jest 
postawą, k tórą cechuje skrucha, żal. W okresie 
Średniowiecza ukazyw ały się jednostki i gru
py ludzi, którzy ogłaszali zdradę Kościoła 
względem Ewangelii, żądali zatem  jego oczy
szczenia i zreform owania. Ale dopiero w  XVI w. 
upadek Kościoła był tak  wielki, że nie zdołał 
on tych  głosów zdusić.

Philip Schaff pisał: „Reform acja była n a j
większym aktem  samego kościoła katolickiego, 
pełnym , dojrzałym  owocem jego wszystkich 
najlepszych tendencji“ . Reform acja nie była 
dziełem ludzi obcych Kościołowi, lecz dziełem 
najlepszych synów katolicyzmu. Oczywiście, 
praw dziw y pro testan t uważa się za członka 
powszechnego, zreform owanego Kościoła Jezu
sa Chrystusa; Kościoła, który  na nowo został 
przebudow any i skierow any na drogę w ierno
ści względem swego Pana; Kościoła, k tóry  przez 
odnowienie mocy Ducha św. został w czasach 
Reform acji uratow any od w ielu zepsuć; Ko
ścioła, k tóry  m usi kontynuować odnowienie

w każdym dniu i w ieku od nowych, stale mu 
zagrażających zepsuć. Członkowie tego św ięte
go Kościoła powszechnego patrzą w  pew ną 
przyszłość pod tym  kątem  widzenia, że Kościół 
musi być w ierny Jezusowi Chrystusowi. Gdy 
coś stanie na drodze tej wierności, czy będą to  
średniowieczne odpusty, czy odrodzenie papie
stwa, dum a protestancka, czy pogwałcenie 
praw d Pism a św., Kościół musi być osądzony 
i oczyszczony przez zbawcze działanie Ducha 
św., k tóry  jest ogniem trawiącym . Często 
Kościół sta je  się tak  obwarowany swoimi ka
tegoriam i m yślenia, że może ono być w yrugo
w ane ty lko  przez nacisk z zewnątrz. Jeżeli 
Kościół nie kontynuuje reform acji od w ew 
nątrz, to  m usim y być pewni, że Bóg zreform u
je  go przez użycie siły zewnętrznej.

Wczesny Kościół, m iędzy Niebowstąpieniem 
i Pięćdziesiątnicą, obrazuje czym m usi być Ko
ściół zawsze — grupą razem  zgromadzonych lu 
dzi m odlących się i czekających przyjścia Du
cha św. Kościół może tylko czekać na Niego i 
żyć w zależności od Niego. Jacąus Ellul powia
da: „Cała historia Kościoła jest historią Refor
m acji tego Kościoła przez Ducha. Praca ta  musi 
był nieustanna, gdyż szatan, który a takuje  z ze
wnątrz, działa nieprzerw anie. Duch Boży, k tó
ry  daje  życie Kościołowi przez reform ow anie 
go, działa także nieprzerw anie. Dlatego też ciąg
ła reform acja Kościoła jest posłuszeństwem  
Duchowi Św iętem u.“

Nasza nadzieja nie leży w fakcie, że transcen
dentna moc będzie należała do nas, lecz że nig
dy nie będzie ona do nas należała, ale do Boga, 
k tóry  spotyka nasz grzech w  swej łasce i który  
spotyka nasze nadużywanie Jego łaski z Jego 
leczącą i korygującą mocą.

Zagadnienia te  są centralnym i problem am i 
chrześcijaństwa, są podstawowym i w arunkam i 
rozw oju i celem poszczególnych denominacji 
protestanckich, dążących do skoordynowania 
wspólnych wysiłków dla dobra spraw y Jezusa 
Chrystusa i Jego Kościoła. Główną zasadą w 
tych  dążeniach, jak  zresztą i we wszystkich po
czynaniach, m usi być nie ty lko mówienie praw 
dy, lecz m ówienie tej praw dy w miłości.

Opracowano na podstawie:

1. Karol Heim — Istota ewangelicyzmu
2. Ks. Edm und Bursche — Dziedzictwo ro 

ku  1529 w  Kościołach Reform acyjnych
3. Robert M cfee Brown — The Spiirit of Pro-

testantism
4. W illiam K. Anderson — Protestantism
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P odczas pobytu w NRD, Maria 
Dąbrowska zetknęła się z 

pastorem  przypom inającym  — 
jak pisze w „Szkicach z podró
ży“ — Lutra, ciskającego kała
m arzem  w diabła, k tóry  głosił 
konieczność nienawiści do zła i 
oskarżał się o to, że nie prze
ciwstawiał się dość silnie h itle
ryzmowi.

Dąbrowska zaskoczona takim  
podejściem do zagadnienia, da
ła odpowiedź odzwierciedlającą 
jej głęboki hum anizm  i zara
zem słowiański sposób m yśle
nia: „U nas jest rozróżnienie 
między pojęciem „nienawiść’’ i 
„święty gnie w ” ... „gniew jest 
uspraw iedliw ionym  i koniecz
nym  w walce ze złem, podczas,

gdy nienawiść jest uczuciem 
zaślepiającym  i bezpłodnym ...“ . 
Ta wypowiedź stanow i jak 
gdyby w jednym  zdaniu u jętą  
esencję poglądów zaw artych w 
całej twórczości M arii Dąbrow
skiej. U jął to św ietnie Jerzy  
Andrzejewski podczas uroczy
stości 40-lecia au tork i „Nocy i 
dn i” .

„W naszej współczesnej lite
raturze niewiele znalazłoby się 
osobowości twórczych, których 
umysł i serce byłyby w takim, 
jak u Dąbrowskiej rozległym 
zasięgu otwarte na życie i spra
wy człowieka. (...) Nie nauczy
my się u Marii Dąbrowskiej 
nienawiści do wrogów”.

W br. M aria Dąbrowska ob
chodzi jubileusz 50-lecia pracy 
literackiej. M inione półwiecze 
to okres w ytężonej pracy i w y
siłków, k tóre zapisały imię Dą
browskiej złotym i zgłoskami 
wśród polskich klasyków  lite
ra tu ry . P isarka początkowo 
zajm owała się pracą publicys
tyczną, trak tu jąc  twórczość li
teracką ubocznie. N ajbardziej 
absorbowały autorkę „Nocy i 
dn i“ problem y ruchu  spółdziel
czego, k tóry  starała  się szeroko 
rozpropagować.

W latach 1911— 1914, zwra
ca na siebie uwagę znawców, 
cykl opowiadań Dąbrowskiej,

„Słowu nie wolno być większym niż 
jego treść...“

drukow any w czasopismach 
warszawskich. W okresie m ię
dzywojennym  pisarka dochodzi 
do szczytu swej twórczości. Po
w stają — „Dzieci ojczyzny” 
(1918), „Gałąź czereśni” (1922), 
„Uśmiech dzieciństw a” (1923) 
i „Ludzie s tam tąd” (1925). Dwa 
ostatn ie utw ory są już dziełami 
w pełnym  tego słowa znacze
niu i stanow ią zapowiedź cze
goś genialnego.

W latach 1932— 1934 pow sta
je główne i najw ybitniejsze 
dzieło M arii Dąbrowskiej — 
czterotom owy epos „Noce i 
dnie” , które przynoszą autorce 
pierwszą Nagrodę Państw ową 
(1933). W 1937 r. Dąbrowska 
w raca do publicystyki i w  
„Rozdrożach”, przedstaw iając 
szereg niezbitych dokumentów, 
domaga się przeprowadzenia 
reform y rolnej w Polsce. W 
1938 r. w ydany zostaje tom o- 
powiadań pt. „Znaki życia” . W 
okresie okupacji pow staje sztu
ka historyczna „Stanisław  i 
Bogum ił” . Po wojnie ukazują 
się: „Gwiazda zaranna” oraz 
„Szkice z podróży” do NRD, w 
których au torka w yraża szereg 
bardzo ciekawych poglądów na 
tem at Tomasza M anna, Schille
ra, Goethego (jego spotkania z 
Mickiewiczem) a także samych 
Niemców.

Jakże aktualne są słowa — 
„...to jest naród, z którego w y
szedł Hitler, i naród, z którego 
wywodzi się najw iększy pisarz 
połowy XX w. — Tomasz 
Mann. Obchodzi nas jak  m yśl 
w tym  narodzie zwycięży i ja 
ka go zjednoczy” . Jakże ak tu 
alne będą też zawsze dla ludz
kości słowa diabła z kapita lnej 
rozmowy autork i z biesem!

Rok 1955 przynosi M arii Dą
browskiej następną Nagrodę 
Państwową. Rok 1956 zapisał 
się dwoma wielkim i w ydarze
niam i — ukazuje się zbiór 
prac krytyczno - literackich 
(o Prusie, Tołstoju, Gogolu) pt. 
„Myśli o spraw ach i ludziach” . 
W tym  też roku  M aria Dą
browska uzyskuje doktorat 
honoris causa U niw ersytetu  
Warszawskiego. Rok jubileu
szowy poprzedził d ruk  frag
m entów „Przygód człowieka 
myślącego” .

M aria Dąbrowska w ierna za
sadzie, że słowo „...choćby n a j
mniejszym  było i najskrom 
niejszą wyrażało treść, m a się
gać niepostrzeżenie ostatecz
nych zagadnień życia na zie
m i” — przepoiła swoje dzieła 
głębokim hum anizm em  i p rak 
tyczną m ądrością życiową. Je j 
bohaterowie są żywi i p rzy jem 
ni, autorka „wdraża ich do służ
by drugiem u” i do pracy dla 
społeczeństwa „na codzień” . 
Każdy pozytyw ny bohater Dą
browskiej „wchodzi w związek 
z tym, co w  najpospolitszym  
życiu jest w iekuiste i boskie” .

W dziełach M. Dąbrowskiej 
„zawsze się społeczeństwu słu 
ży albo szkodzi, ale to nie zale
ży od działania politycznego, 
ale od tego, jakim  się jest czło
wiekiem ”. Jub ila tka  jest w nik
liwym  badaczem życia i ludzi. 
Nie tylko, jak już w spom nia
łem, w  NRD zetknęła się z pro
testantam i. Trudno mi pisać o 
tym, czy do roku  1927 napot
kała w swej pracy ew angeli
ków polskich, gdyż nie m am  
żadnych danych w  tym  zakre
sie. Dopiero rok 1927 jest p rze
łomowy; M aria Dąbrowska 
przyjeżdża w tym  czasie na k u 
rację do zakładów leczniczych 
dr Czopa w Jaw orzu ik. Bielska- 
Białej i odtąd przyjazdy będą 
następować corocznie aż do 
1935 r. T utaj też, jak pisze w 
liście z dnia 26 stycznia 1961 r.

W  P I Ę Ć D Z I E S I Ą T Ą  R O C Z N I C Ę  
T W Ó R C Z O Ś C I  

M A R I I  D Ą B R O W S K I E J
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— „napisałam  znaczną część 
m ojej powieści „Noce i dnie” .

Pierw sze zetknięcie się z 
dwoma ewangelikam i — dr 
Czopem, o k tórym  pisze, że 
„...cieszył się sym patią ludności 
i m iał niejakie zasługi w ruchu 
patriotycznym  jeszcze sprzed 
pierw szej w ojny św iatow ej” o- 
raz z ks. Janem  Lasotą, m iej
scowym w ybitnym  działaczem 
narodowym , a zarazem  czło
wiekiem  rozm iłow anym  w  re
ligijnej poezji XVI w., nie mo
gło nie wyrzec wrażenia na p i
sarce. W liście z dnia 26 stycz
nia 1961 r. M aria Dąbrowska 
pisze: „Najsilniejsze wrażenie 
zrobiła w tedy na m nie ewange- 
lickość odwieczna tam tejszych 
Polaków i nabożeństwa w ja- 
w orzańskim  ■ kościele, w  k tó 
rym  od XVI wieku do moich w 
Jaw orzu pobytów, chłopi śpie
w ali ze starych  kancjonałów 
psalm y w przekładzie Kocha
nowskiego; m.in. „Kto się w  o- 
p iekę” i „Czego chcesz od nas 
Panie, za Twe hojne dary” . 
Pierw szy raz w tedy słyszałam 
to drugie śpiewane jako pieśń 
kościelna. Katolicy (mniej licz
ni) m ieszkają tam  od wieków w 
pięknej zgodzie z ewangelikami. 
Bardzo bolałam, widząc jak  nie
podległość i zjednoczenie Polski 
próbowano wykorzystać do sia-^

nia niezgody między obu w y
znaniam i“ .

Przytoczona treść fragm entu  
tego listu, dla każdego ewange
lika jest większa niż jego sło
wa. Ewangelicy polscy w raz z 
całym narodem  obchodzą
wspaniały jubileusz 50-lecia 
pracy w ielkiej pisarki, gdyż jak 
mówił Jerzy  Andrzejewski:
„Jeśli natom iast nasze wiersze 
i dram aty, powieści i opowiada
nia m ają rzeczywiście tow a
rzyszyć naszym  ludziom, jeśli 
m ają wspomagać ich i kształto
wać, to gdzie w najbliższej nam  
literaturze, jeśli nie w  książ
kach M arii Dąbrowskiej, m oże
m y sięgnąć po bogactwo serca 
i wierności ludziom powoła
nym  przez pisarza do życia, 
po dobre słyszenie w ew nętrz
nego życia człowieka i ową 
atm osferę rzetelnej miłości dla 
ludzkich losów?(...) M ieliśmy i 
mamy w  litera tu rze  naszej w ielu 
św ietnych stylistów , sądzę jed
nak, że pod piórem  M arii Dą
browskiej proza polska wznios
ła się na  najw yższe szczyty dos
konałości. Jasność i prosto ta 
tej prozy, nieomylność budowy 
zdań, poryw ająca um iejętność 
znajdowania jedynie właści
wych słów do w yrażenia całego 
wszechstronnego bogactwa ży
cia... oto w ielki dar, jaki M aria 
Dąbrowska ofiarowała nam

wszystkim  żyjącym, a również 
i tym , którzy w przyszłośsi 
sięgać będą do prozy ,,Nocy i 
dn i”, jako do najpiękniejszej 
skarbnicy polskiego języka” .

rud.

* Określenie, bardzo krzywdzące 
większość katolików jaworzańskich, 
pisane zapewne po usłyszeniu fak
tów z okresu plebiscytu (działal
ność czechofila — 'ks. Hanzlika) lub, 
jakby wskazywało na to następne 
zdanie — pod wpływem oburzenia 
na następcę wspomnianego księdza, 
oskarżającego ewangelików o nie- 
mieckość mimo oczywistych i zna
nych i księdzu i Dąbrowskiej fak
tów, że większość działaczy narodo
wych Jaworza z tych czasów była 
luteranami. Również w ilościowym 
porównaniu pisarka została wpro
wadzona w błąd, gdyż przed woj
ną oba wyznania miały mniej wię
cej jednakową ilość dusz, a wpływy 
niemieckie z Bielska zaznaczyły się 
po obu stronach z tą może różnicą, 
że obaj przedwojenni pastorzy a 
także senior i biskup, byli zdecydo
wanymi Polakami i za swe przeko
nania cierpieli prześladowania, a 
nawet położyli życie (senior i bis
kup), podczas, gdy zwierzchnictwo 
katolickie w woj. katowickim zaję
ło stanowisko proniemiedkie, co w 
niczym nie umniejsza ofiarności pa
triotycznego duchowieństwa kato
lickiego, do którego należał również 
i wspomniany proboszcz, ale czyni 
wręcz czymś niezrozumiałym i nie- 
obywatelskim odmawianie polskości 
ewangelikom, przez człowieka, któ
ry... wraz z polskimi ewangelickimi 
księżmi był prześladowany przez 
hitlerowców.

Tak niechaj świeci, światłość wasza przed ludźmi,

Aby widzieli uczynki wasze dobre i chwalili 

Ojca waszego, który jest w niebiesiech.

Ew. św. Mat. 5, w 16
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Dr. GABRIELA PIANKO

WAWRZYNIEC MITZLER DE KOLOF

W awrzyniec M itzler de Kolof należy do 
najbardziej zasłużonych pracow ników  
na niw ie naszej k u ltu ry  i ośw iaty z o- 
kresu Oświecenia. Jeszcze w  latach pa

nowania Sasów, a więc w  okresie najw iększego 
zastoju i zwyrodnienia w  dziedzinie lite ra tu ry  
i nauki, zaczął on wprowadzać w  Polsce, swej 
przybranej ojczyźnie, nowożytne form y pracy 
naukowej i literackiej, jak  również nowożytne 
form y edytorskie i publicystyczne.

Lorentz Christoph M itzler urodził się w Lip
sku dn. 25 lipca r. 1711. Studia odbywał w 
swym mieście rodzinnym, gdzie był m.in. ucz
niem sławnego filologa klasycznego Johanna 
M atthiasa Gessnera oraz równie sławnego p ro 
fesora filozofii barona Wolffa. M uzyki uczył go 
sam Jan  Sebastian Bach. M itzler ukończył rów 
nież s tu d n  medyc?ne i w  r. 1743 u 7yskał dok
to ra t m edycyny na uniw ersytecie erfurckim ; 
przez dłuższy czas praktykow ał jako lekarz, 
wynalazł naw et jakiś balsam, na którego sprze
daż uzyskał monopol zarów no w Saksonii, jak 
potem w Polsce.

Podkanclerzy Jan  Małachowski, człowiek 
św iatły i energiczny, który  w  swej rezydencji 
Końskie i w  okolicach zakładał kopalnie rudy  
i huty, lub reaktyw ow ał stare, nieczynne już od 
150 lat, poszukiwał do nich w ykw alifikowanych 
rzemieślników. W tym  celu w  r. 1743 udał się 
do Niemiec, gdzie zaangażował liczny zastęp 
potrzebnych pracowników. Tam też poznał mło
dego M itzler a, którem u zaproponował przyjazd 
do Końskich dla kształcenia syna.

M itzler przebył w Końskich, kilka lat, ucząc 
młodego Małachowskiego różnych przedmiotów, 
przede wszystkim  m atem atyki i filozofii; jedno
cześnie nie przeryw ał własnej pracy, posyłając 
m.in. artykuły  do „M usikalische B ibliothek“, 
wychodzącej w  Lipsku. W r. 1749 przeniósł się 
do W arszawy, gdzie rozw inął ożywioną dzia
łalność jako lekarz-praktyk, jako wydawca 
pierwszych w Polsce czasopism uczonych i pół- 
uczonych, wreszcie jako w ybitny drukarz i edy
tor.

Pierwszym  wydaw anym  przez M itzlera cza
sopismem była „W arschauer B ibliothek“. Twór
cy Biblioteki Załuskich zaplanowali na szero
ką skalę akcję kulturalną; ich plan wydawmi- 
czy obejmował m.in. publikowanie źródeł do h i
storii Polski z rękopisów znajdujących się w  Bi
bliotece. Ponieważ książka polska na zagranicz
nych rynkach księgarskich nie cieszyła się by
najm niej dobrą sławą, w prost przeciwnie, spo
tykała się raczej z lekceważeniem, jeśli nie 
z pogardą, postanowiono zapoznać zagranicę 
z polskim dorobkiem kulturalnym . Stąd decyzja 
w ydaw ania czasopisma w języku niemieckim, 
zwłaszcza że najw iększe targi księgarskie od 
dawien dawna odbywały się w  Lipsku.

W „W arschauer Bibliothek“ M itzler realizo
wał planowo program  literacki Załuskich, ogła
szając szereg ważnych źródeł historycznych, 
m.in. streszczenie rękopisu Reinholda Heiden- 
steina o życiu i czynach Jana Zamoyskiego. Ży
wot? Jana Zamoyskiego, ze względu na zawarte 
w nim wielkie wartości wychowawcze, jak 
i szereg aktualności politycznych, zrobił w  w. 
XVIII, jak wiadomo, ogromną karierę. Rękopis 
Rudawskiego pt. „Historium  Poloniae ab exces- 
su Vladislai IV libri“ , ogłosił M itzler najpierw  
we fragm entach i streszczeniu na łamach 
„W arschauer Bibliothek“, następnie zaś wydał 
osobno w r. 1755 w pięknym  tomie in folio, 
z aparatem  krytycznym  i kom entarzem.

„W arschauer Bibliothek“ prowadziła ciekawą 
rubrykę pt. „Polnische Gelehrte N achrichten“, 
zawierającą w  dziale A uwagi o stanie litera
tu ry  i nauk w Polsce, zaś w dziale B zupełną 
w Polsce nowość — recenzje literackie.

„W arschauer Bibliothek“ w  swej szacie zew
nętrznej była zupełnie podobna do wydawanej 
przez M itzlera w Lipsku „M usikalische Biblio
thek“, co świadczyło, że pismo było drukowane 
w Lipsku, gdyż w W arszawie M itzler nie posia
dał jeszcze dostatecznej bazy drukarskiej. Cza
sopismo spełniło pionierską rolę w rozwoju pu
blicystyki naukowej i literackiej w  Polsce. 
W szystkie strony periodyku M itzler w ypełniał 
sam, nie mając jeszcze żadnego zespołu redak- 
cy j n eg°- Czytali zapewne pismo głównie Niem
cy, co było zgodne z założeniami projektodaw 
ców; nie zdobyło ono jednak dostatecznej liczby 
czytelników ani wystarczającego poparcia fi
nansowego i dlatego musiało upaść.

Szukając bliższego kontaktu  z czytelnikiem 
polskim oraz ściślejszego zespolenia z polskim 
program em  kulturalnym  i politycznym, M itzler 
powziął zam iar wydaw ania czasopisma „uczone
go“ w języku łacińskim. Poparcia moralnego 
i finansowego udzielił m u wojewoda nowo
grodzki Józef Aleksander Jabłonowski. Jem u 
też zadedykował M itzler swe noiwe czasopismo, 
zamieszczając uroczystą dedykację na pierw 
szej stronie swych „Acta L itte raria“. Pismo 
miało wychodzić kw artalnie, ukazywało się jed
nak bardzo nieregularnie. Dwa w ydane łącz
nie roczniki, noszące datę 1755—-1756, wycho
dziły w' istocie przez 7 lat, od r. 1756 do 1763. 
Drukowano je najpierw  w  Lipsku, potem  w 
W arszawie, przy czym układ graficzny pisma 
i krój czcionek pozostały identyczne, z czego 
można wnosić, że M itzler 1 zakupił w  Lipsku 
czcionki i przywdózł je do W arszawy, zamie
rzając tu  założyć w łasną drukarnię, co isto tn ie 
w  jakiś czas później zrealizował. Szata graficz
na „Acta L itteraria“ jest nader piękna i staran
na; widać, że Jabłonowski nie skąpił pomocy 
finansowej.
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Pragnąc stworzyć dokoła swego nowego pe
riodyku zespół pracujący dla rozwoju nauki 
w Polsce, M itzler w  artykule w stępnym  wezwał 
do współpracy wszystkich uczonych polskich. 
Najwięcej m iejsca zamierzał poświęcić praw u 
politycznem u i historii Polski, następnie geo
grafii ze szczególnym uwzględnieniem Polski, 
chemii, m edycynie i innym  naukom  ścisłym: 
ostatnie miejsce w program ie redakcyjnym  zaj
mowały: poezja, wymowa, filologia, biografie 
uczonych i historia szkolnictwa. Toteż najw ię
cej znajdujem y ina łam ach czasopisma w ycią
gów z dzieł praw no-historycznych oraz szereg 
bardzo cennych m ateriałów  historycznych, jak 
np. „Catalogus comitorlium“ — wykaz sejmów 
odbytych za! panow ania królów polskich po
cząwszy od W ładysława IV, lub „Vitae archie- 
piscoporum Gnesnensium “, od najdaw niejszych 
aż do aktualnych, czy też „Lexicon nunc viven- 
tium  in Polonia eruditorum “ lub „Catalogus 
professorum  Academiae Vilnensis et Zamois- 
censis“, i szereg innych.

Zam ieniając język niem iecki na łacinę, M itz
ler sądził, że ułatw i m u to kontakt z czytelni
kiem  polskim i zapewni poparcie zarówno mo
ralne jak  finansowe. W krótce jednak mógł się 
n iestety przekonać o złudności swych nadziei: 
na powodzenie mogło liczyć jedynie pismo w y
dawane w  języku polskim.

Nauczony niezbyt wesołym doświadczeniem 
z dwoma periodykam i w  językach obcych, Mitz
le r przystępuje do w ydaw ania trzeciego czaso
pisma „uczonego“ (lub raczej „półuczonego“) 
w  języku polskim. „Nowe Wiadomości Ekono
miczne i Uczone“ zaczęły islię ukazywać w  r. 
1758 i zostały zadedykowane Janow i Mała
chowskiemu, pierwszemu mecenasowi M itzlera, 
k tó ry  go sprowadził do Polski. Periodyk ogar
niał wiele dziedzin, pozostawiając na uboczu je 
dynie teologię. Nie było w  tym  nic dziwnego: 
M itzler był pro testan tem , zaś na łam ach pisma, 
przeznaczonego dla czytelników polskich mogła 
znaleźć miejsce jedynie teologia katolicka. 
Zesztą była to dziedzina raczej dial laików — 
autorów  i wydawców —- niebezpieczna, pozosta
wiano ją więc — od czasów kontrreform acji 
i reakcji katolickiej — w rękach duchownych. 
Wiele miejsca zajm ują w  „Nowych Wiadomoś
ciach“ spraw y ekonomii, gospodarki rolnej, 
handlu, m edycyny i in. Obok licznych rozpra
wek popularyzatorskich znajdujem y na łamach 
czasopisma rozpraw ę uczoną, a mian. przekład 
„Pierwszych praw d całej filozofii“ Gottscheda, 
dokonany, jak  głosi objaśnienie wstępne, przez 
„pewnego młodego kaw alera“. Jeden z w ybit
nych badaczy tej epoki, Mieczysław Klimowicz, 
wypowiada przypuszczenie, k tóre w ydaje się 
dość prawdopodobne, iż owym „młodym kaw a
lerem “ mógł być uczeń Mitzlera, młody Ma
łachowski. „Nowe Wiadomości“ noszą jako da
ty  w ydania lata 1758— 1761, jednak cztery ze
szyty tom u drugiego ukazały się jeszcze w  la
tach 1761— 1767.

Następnym  czasopismem, w ydaw anym  przy 
udziale Mitzlera, był „Patrio ta Polski, kartk i 
tygodniowe zaw ierający“. Pismo ukazywało się 
w  pierwszej połowie r. 1761; razem wyszły 24

zeszyty. Tym razem  M itzler był tylko nakładcą 
i drukarzem , zaś funkcję redaktora powierzył 
słabo spolszczonemu Niemcowi z Torunia, Bau- 
chowi. Polszczyzna czasopisma, bardzo kulaw a 
w pierwszych zeszytach (mimo zapewnień re
daktora Baucha, iż „kocha się osobliwie w pol
skim języku“), w m iarę ukazywania się kolej
nych kartek, staje się coraz lepsza. Ideologia 
pisma jest w ybitnie mieszczańska, co jest na 
owe czasy zjawiskiem nowatorskim; nie w ró
żyło to jednak  periodykowi długiego żywota, 
ponieważ mieszczaństwo w Polsce było jeszcze 
bardzo słabe, nie wrośnięte w życie polskie
1 odczuwane przez ogół jako obce. Ponadto nale
żało się liczyć z niechętnym i pism u wpływ am i 
pijarów  i jezuitów, którzy kierowali niem al całą 
ówczesną produkcją wydawniczą — zwłaszcza, 
że zarówno M itzler jak  Bauch byli p ro testan ta
mi, co było widoczne w ich periodyku, mimo że 
spraw y religijne bezpośrednio nie były poru
szane.

W r. 1763 wychodzi nowe czasopismo polskie, 
pt. „M onitor“ (zwany później „małym M onito
rem “, lub „M onitorem -ojcem “); wydawało je 
stronnictw o Czartoryskich dla ogółu szlachec
kiego. M itzler nie brał w jego w ydaw aniu żad
nego udziału.

W krótce po swym w stąpieniu na tron Stani
sław August rozpoczyna realizację program u re
form, przygotowanego przez stronnictw o Czar
toryskich, przy  swym  bardzo żywym  i czynnym  
udziale. Tak więc rządy Stanisław a Augusta za
czynają przynosić realizację postulatów, w ysu
w anych w ytrw ale przez M itzlera jeszcze w  cza
sach saskich. Toteż M itzler bierze czynny udział 
we wszystkich akcjach kulturalnych  okresu sta
nisławowskiego, jako „egzekutor4* Towarzystwa 
ad edendos optimos libros, jako drukarz K or
pusu Kadetów7 i w y dawca podręczników dla, tej 
szkoły, jako teoretyk  teatru , wreszcie jako d ru 
karz „M onitora“ i członek zespołu jego redak
cji, a przez pewden czas naw et jako redaktor 
pisma. Jest on jedynym  w gronie redaktorskim  
m ieszczaninem  i jedynym  protestantem . On też 
niew ątpliw ie był inspiratorem , jeśli nie autorem  
cyklu artykułów7, dotyczących sprowadzania do 
Polski dla odbudowy i rozwoju miast, obcokra
jowców mieszczan, pod w arunkiem  zapew nien’a 
im swobody religijnej (por. „M onitor“ stanisła
wowski w  obronie dysydentów, Jednota VI 
1962 2 s. 34- —35.41).

Pracując czynnie w  redakcji „M onitora“, Mitz
ler jednocześnie propaguje jego idee na zew
nątrz, w ydając w  tłum aczeniu niemieckim
2 roczniki „M onitora“ z lat 1765 i 1766 nakła
dem Towarzystwa ad edendos optimos libros; 
wydał on również w7 przekładzie niemieckim 
słynne dzieło Konarskiego „O skutecznym  rad 
sposobie“ .

W r. 1768 M itzler uzyskuje nobilitację i roz
szerza swoje nazwisko o dodatek: De Kolof. Po 
odejściu z redakcji Krasickiego i Bohomolca, na 
skutek anatem y rzuconej na Bohomolca i ca
ły zespół redakcyjny po w ydrukow aniu w spom 
nianego wyżej cyklu o tolerancji religijnej, 
M itzler obejm uje redakcję czasopisma, w ypeł
niając wraz z Józefem Epifanim Minasowiczena
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niem al wszystkie szpalty periodyku. N iektórzy 
badacze przypuszczają zresztą, że M itzler został 
redaktorem  M onitora“ dopiero po r. 1772, w  
latach zaś poprzednich, 1768— 1772 był jedynie 
bardzo czynnym jego współpracownikiem.

Jednocześnie w ydaje on bezim iennie 5 „Li
stów z W ilna“, zawierających projekty  reform y 
tea tru  i noszących bardzo w yraźny związek ide
owy z problem atyką m onitorową z owych lat. 
Mimo swej nobilitacji M itzler w  dalszym ciągu 
pisze w duchu ideologii mieszczańskiej, a więc 
w  stosunku do epoki bardzo postępowej i anta- 
gonistycznej wobec ówczesnej ideologii klasy 
szlacheckiej jako całości. Mimo swego niemiec
kiego pochodzenia M itzler (podobnie jak  jego 
współpracownicy Bauch i Poser) czuje się oby
watelem  kraju, który  go przyjął i jest gorącym 
patriotą.

Bardzo w ybitne są zasługi M itzlera jako 
„egzekutora“ Towarzystwa ad edendos optimos 
libros. W latach 1765— 1770 wyszło nakładem  
Towarzystwa, a w drukarni M itzlera, 17 w artoś
ciowych dzieł, m.in. szereg przekładów z litera 
tu ry  łacińskiej pióra Józefa Epifaniego M inaso- 
wicza, kolegi redakcyjnego M itzlera, oraz pod

ręczniki dla Szkoły Kadetów. W ydano również 
zbiór „Sielanek polskich“ Szymonowicza, Zimo- 
rowicza i Gawińskiego. W r. 1769 M itzler otrzy
m ał cd króla medal „M erentibus“ za w ydanie 
zbioru „K ronik“. Być może, iż następnie kom
petencje Towarzystwa przejął sław ny księgarz 
Gróll, „Bibliopola Jego Królewskiej Mości“.

W społeczeństwie polskim M itzler zyskał so
bie wielu przyjaciół wśród w ybitnych mężów 
epoki saskiej i stanisławowskiej. Zm arł w  r. 
1778, pracując niestrudzenie do końca na niwie 
ku ltu ry  i oświaty swej przybranej ,a tak gorąco 
umiłowanej ojczyzny. „Była to jedna z naj
bardziej bohaterskich postaci wczesnego pol
skiego Oświecenia“ — pisze wspom niany wyżej 
badacz epoki i biograf M itzlera, Mieczysław 
Klimowicz. Przezwyciężył on ogrom trudności, 
walcząc z zacofaniem saskim, w prowadzając no
wożytne pojęcia o pracy naukowej i nowożytne 
m etody edytorskie. Swój testam ent ideowy za
w arł w  jednym  ze wspom nianych wyżej „Li
stów z W ilna“ o teatrze; jak  zawsze, celem jego 
jest postęp, wychowanie społeczeństwa w duchu 
demokracji i tolerancji, szerzenie ku ltu ry  i oś
wiaty, rozwój nauki.

KS. ZDZISŁAW TRANDA

GODZINA W WOLBORZU
kolebce A. F rgcza M odrzew skiego

połowie drogi między Tomaszowem 
mazowieckim aPiotrkowemleży Wol
bórz, niegdyś rezydencja biskupów 
włocławskich, miasto, które w histo

rii Polski odegrało poważną rolę. W XVI wieku 
było ono dość duże — liczyło bowiem około 
czterech tysięcy mieszkańców — i silnie uprze
mysłowione. Rozwijało się w Wolborzu sukien- 
nictwo, browarnictwo, młynarstwo, wiele było 
'warsztatów rzemieślniczych i tartaków.

A dziś...? Dziś już nie jest miastem, lecz tylko 
osiedlem liczącym może niewiele mniej miesz
kańców, aniżeli w tamtych, „niegdysiejszych“ 
czasach, czasach swej śiuietnej przeszłości. 
Lecz cóż znaczy dziś trzy lub czterotysięczne 
osiedle?

Wolbórz, mimo swej świetnej przeszłości, jest 
dzisiaj miejscowością niemal zapomnianą. 
Świadczy o tym choćby nasza „Mała Encyklo
pedia£i, w której hasło „Wolbórz“ w ogóle nie 
istnieje. Przejażdżka motorem i spacer po Wol
borzu w zupełności to potwierdzają. Dużo tu 
starych, bardzo starych, drewnianych partero-

luych domków, których lata są już policzone. 
Pamiątką po dawnym uprzemysłowieniu pozo
stała chyba tylko nazwa ulicy Browarnej.

A ogóle pamiątek z dawnych czasów — 
nader mało. Domek z czasów Jagiełły, herb bis- 
kupów kujawskich wmurowany w ścianę sta
rego budynku, zabytkowa część kościoła, dawny 
pałac biskupów włocławskich z 1773 r., kościół 
i pałac biskupi, io którym dziś mieści się Liceum 
Pedagogiczne — to najciekawsze budynki Wol
borza. Szczególnie zaś pałac, odrestaurowany 
i ładnie utrzyrmany, zwraca na siebie uwagę 
przybysza. Jest tu także kilka pamiątek, przy
pominających znaczenie Wolborza w historii 
Polski: na placu poza kościołem — obelisk po- 
święcony pamięci Andrzeja Frycza Modrzew
skiego, wzniesiony kilka lat temu; na kościele— 
tablica z napisem: „Ku upamiętnieniu wyjścia 
wojsk polskich z Wolborza na zwycięski bój 
pod Grunwaldem, Roku Pańskiego 1410 oraz 
przypomnieniu niespożytych sił narodu polskie
go, na pobudkę potomnym ku bacznemu czu
waniu i gotowości do obrony Ojczyzny — lipiec 
1927 — Zrzeszenie Piotrkowian(<.
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Na tę samą pamiątkę w roku 1960 wznie
siony został pomnik przed gmachem Liceum 
Pedagogicznego. Odsłonięcie pomnika nastąpiło 
podczas uroczystości grunwaldzkich, jakie od
były się w tym osiedlu. Podobno na pomniku 
umieszczona była tablica z odpowiednim napi
sem. Podobno, bo dziś jej nie ma. Została jakoby 
potłuczona i usunięta. Jak to się stało, i przez 
kogo to się stało? Znamię chuligaństwa, czy nie- 
dbałości? Dziwne, że dokonano tego pod bokiem 
gmachu, to którym kształci się przyszłych nau
czycieli.

Godzinny pobyt w Wolborzu jest zbyt krót
ki, aby wniknąć głębiej w dzisiejsze problemy 
tego osiedla, aby odszukać kompetentnych ludzi 
i porozmawiać z nimi o tych problemach i do- 
uńedzieć się czegoś o zamierzeniach na przy
szłość. Ale z artykułu zamieszczonego w jednym  
z łódzkich dzienników dowiaduję się, że dzięki 
grupie rozumnych i pełnych zapału ludzi, co 
więcej, ludzi rozmiłowanych w ziemi wolbor- 
skiej, pulsuje tu silnie rozwinięte jak na taką 
małą miejscowość, życie kulturalne. Istnieją ze
społy: teatralny, taneczny, recytatorski, istnieje 
biblioteka i świetlica oraz Rolniczy Uniwersy
tet Powszechny. Oto niewątpliwie pożyteczne 
placóioki społeczne, formujące oblicze kultural
ne Wolborzu. Istnieją również projekty, aby 
uczynić z Wolborza ośrodek turystyczny. Po
dobno miasteczko ma szanse stać się atrakcyjną 
miejscowością wypoczynkową województwa 
łódzkiego. Czy da się doprowadzić Wolbórz do 
odrodzenia — pokaże przyszłość.

A teraz chciałbym powrócić do tej świetnej 
przeszłości miasta i przypomnieć to, o czym 
mówią nieliczne pamiątki dotyczące tamtych 
czasów. Tablica umieszczona w 1927 roku przez 
piotrkowian na murze kościelnym i pomnik 
przed Liceum Pedagogicznym przypominają 
czasy zmagań oręża polskiego z potęgą krzy
żacką. Właśnie Wolbórz był punktem zbornym 
oddziałów polskich, właśnie stąd. wojska kró* 
lewskie Władysława Jagiełły wyruszyły do zwy
cięskiego boju na pola Grunwaldu. I to jest 
jedna z przyczyn, dla których warto przypom
nieć Wolbórz i jego istnienie. Druga jest waż
niejsza, a przypomina o niej tylko obelisk na 
placu wolborskim. Tu, w tej miejscowości uro
dził się i działał Andrzej Frycz Modrzewski, 
wielki pisarz społeczny i polityczny, sekretarz 
królewski, wielki myśliciel, wyprzedzający swo
je czasy o kilka wieków, w którego twórczości 
sprawy społeczne splatały się z religijnymi. 
I dlatego możemy go uważać za pisarza nie tyl
ko społecznego, lecz również religijnego, które
go postawa moralna była głęboko chrześcijań
ska. Sioiudczy o tym wiele jego wypowiedzi 
zamieszczonych w licznych, mniejszych i więk
szych pismach, a w szczególności we wspania
łym dziele, które zyskało mu sławę i rozgłos nie 
tylko io ?laszym kraju, ale i poza jego grani

cami, a mianowicie: „De Republica emendan- 
da“, czyli „O naprawie Rzeczypospolitej“. Świad
czy o jego postawie rzeczowa, spokojna i nade 
wszystko szlachetna odprawa, jaką dal Stanisła
wowi Orzechowskiemu, wrogowi szarpiącemu 
jego opinię, a nazywającemu Frycza odstępcą 
od wiary i Kościoła.

Andrzej Frycz Modrzewski nie odznaczał 
się zbytnią energią i zapobiegliwością, jeśli cho
dziło o osobiste sprawy i urządzenie własnego 
życia. Ale myśliciel z niego był wybitny. Posia
dał umysł żywy i wrażliwy, dostrzegający 
i oceniający trafnie wiele wówczas aktualnych 
spraw. Był człowiekiem o ogromnej dozie cy
wilnej odwagi, nie obawiał się narazić osobom 
najwyżej postawionym w hierarchii kościelnej, 
z samym kardynałem Stanisławem Hozjuszem 
na czele, nieprzejednanym przeciwnikiem Re
formacji.

Niezwykle sprawiedliwy i szlachetny (wy
czuwa się to w jego pismach) otrzymał funkcję 
wójta w Wolborzu, z którą to godnością zwią
zane było m.in. sądzenie mieszczan we wszel
kich sprawach cywilnych i karnych. I to połą
czenie umysłu żywego i wrażliwego, dostrzega
jącego ważne i aktualne wówczas sprawy, z cy- 
ivilną odiragą, sprawiedliwością i szlachetnoś
cią, a nade wszystko wiarę z rzetelną, gruntow
ną wiedzą, spraiciło, że w pismach swych w y
powiadał się jako głęboko chrześcijański pisarz, 
dla którego nic co ludzkie, nie było obce. Dla
tego też tych ludzkich sprawach zabierał glos, 
ważył je, oceniał i wypowiadał swoje zdanie. 
Począwszy od „Mowy przeciw prawu za mężo- 
bójstwo“, w której potępił samowolne i bezkar
ne zabójstwa, dokonywane przez szlachtę, po
przez takie rozprawy, jak: „Mowa o wysłaniu 
posłów na sobór chrześcijański“, „O przyjmo
waniu sakramentu ołtarza pod dwiema posta
ciami“, „O małżeństwie księży“, „O prymacie 
papieża“, poprzez szczytowe swe osiągnięcie, 
jakim było zospomniane już wielkie dzieło „O 
naprawie Rzeczypospolitej“, a skończywszy na 
„Sylwach“, Andrzej Frycz Modrzewski działał 
jako rzecznik postępowej myśli społecznej i re
ligijnej, zdaujał sobie sprawę z odpowiedzialno
ści, jaką na siebie bierze pisarz, kształtujący 
opinię wielu ludzi.

I chociaż nie w Wolborzu powstała więk
szość jego prac, albowiem spędził tu najpierw 
tylko dzieciństwo w domu swego ojca, wójta 
wolborskiego, a potem zamieszkał tutaj dopiero 
od pięćdziesiątego roku życia i to z przerwami, 
to jednak fakt, że w tym mieście się urodził 
i przez wiele lat mieszkał oraz pracował, w y
starcza, aby społeczeństwu naszemu przypom
nieć zapomniany Wolbórz. I nie tylko Wolbórz, 
ale przede wszystkim przybliżyć nam postać 
wybitnego pisarza — wolborzanina, Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego.
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Z dzia ła ln ości Ś w ia tow ej R ady K ościołów
re fe ra t w yg łoszon y  w New Delhi

ażdy, kto podejmuje się wygłoszenia re
feratu dla Centralnego Komitetu Świato
wej Rady Kościołów, przyjmuje na siebie 

ciężkie i odpowiedzialne zadanie.
Komitet Centralny jest to gremium Rady, 

które w okresie między zebraniami plenarnymi 
ponosi całkowitą odpowiedzialność za przebieg 
pracy, wskutek tego zasięg jego obowiązków 
jest bardzo wielki. Gremium, czyli grupa w y
bitnych osobistości, składa się z przedstawicie
li wszystkich zrzeszonych w Radzie wyznań: 
prawoslaiunego i protestanckiego, anglikańskie
go i starokatolickiego, które pracują i działają 
we wszystkich państwach świata.

Członków gremium — kobiety i mężczyzn 
— cechuje różne zrozumienie jedności. Ich eku
meniczne podejście jest tak zróżnicowane, jak 
zróżnicowane są ich kościoły, jak inna struktura 
ich państw, jak różne są przekonania i zapatry
wania chrześcijan. Pochodzą oni z Azji i społe
czności atlantyckiej, ze „Wschodu“ (w specjal
nym obecnie tego słowa znaczeniu) i z „Zacho
du“; ze starych Kościołów, które na przestrzeni 
kilku wieków, w swej długiej i bohaterskiej 
przeszłości świadczyły o panowaniu Jezusa 
Chrystusa; z Kościołów (jeśli wolno zastosować 
takie porównanie) w „kwiecie wieku“, które 
wskutek tego są całkowitymi zwolennikami te
raźniejszości; i z takich Kościołów, które dopie
ro niedawno stały się całkowicie samodzielne, 
dla nich więc decyduje i liczy się tylko przy
szłość.

Nie trzeba chyba podkreślać, że przebywa
nie w takim gronie działało orzeźwiająco, było 
także harmonijne i cudownie jednomyślne oraz 
dało dobre rezultaty, a to wszystko dzięki du

chowi wypływającemu z wiary w jedynego Pa
na Mistrza. Poza tym społeczność ta stała się 
znakiem, a nawet symbolem jedności w Koście
le. W obliczu naszego wspólnego zadania włą
czyli się wszyscy gorliwie i wiernie do sprawy 
ekumenicznej. Okazało się to także w tym, że 
coroczne sesje cieszyły się dobrą, a nawet chwa
lebną frekfencją, jeśli uwzględni Się zadania 
stojące przed mężczyznami i kobietami w ich 
rodzimych Kościołach i zawodach. Oprócz tego 
wszyscy obecni całym sercem oddani byli spra
wie i brali w obradach rzeczywiście żywy 
udział. Ten krótki opis ludzi i ich oddanie spra
wie niech służy za słowo wstępne i zaznajomie
nie się z Komitetem Centralnym.

Właściwe sprawozdanie Komitetu, w ściśle 
formalnym znaczeniu słowa, znajduje się w 
książce „Evanston-New Delhi“, wręczonej już 
wszystkim urzędowym uczestnikom zĄbrania 
plenarnego. Z pewnością można powiedzieć, że 
książka ta przedstawia zasadniczy i niezbędny 
dokument dla stojącego przed nami czasu. Nic, 
dosłownie nic, nie może zastąpić żadnego frag
mentu książki, względnie uwolnić kogokolwiek 
z obowiązku dokładnego jej przeczytania. 
W najlepszym wypadku nasze wywody przed
stawiają pewnego rodzaju ustny wstęp do książ
ki, i mają służyć, w pewnym sensie, jako wyja
śnienia. Przeczytanie sprawozdań z każdego 
roku ekumenicznej działalności, zawartych w 
piśmie „Evanston-New Delhi“, zajmie zaledwie 
godzinę. Cóż może być korzystniejszego? Nie
które części książki mogą wydawać się proza
iczne, lecz można wierzyć słowom przewodni
czącego Komitetu, że żaden rozdział nie jest 
zbyteczny. Być może, że nie każdy szczegół ma

165



jednakowy ciężar gatunkowy, ale na pewno nie 
będzie żadnego, który przed końcem zebrania 
plenarnego nie nabrałby swojej wagi. A szcze
gółu tego nie da się z góry określić.

Każdego czytelnika uderzy na pewno całko
wita szczerość w opisie działalności z ubiegłych 
lat. W książce tej nie znajdzie się śladu kolory- 
zowania, poczynając od słowa wstępnego aż do 
spisu rzeczy, jednym słowem nic, co można by 
określić „reklamą(<; żadnej próby przedstawie
nia rzeczywistości w korzystniejszym świetle, 
względnie zamaskowania niedociągnięć. Moje 
przemówienie nie jest żadnym fortelem, który 
z góry ma zadecydować o decyzjach plenarnego 
posiedzenia. Oto mój referat, który prosimy 
przeczytać z taką samą starannością, z jaką zo
stał napisany.

Dwie ogólne uwagi górują nad wspomnie
niami z ubiegłych siedmiu lat. Pierwszą z nich 
jest to, że Ekumeniczną Radę Kościołów, tak 
jak pozostałą ludzkość, ogarnęło ostre tempo 
życia. Tchnienie dziejów — spoglądamy poza 
historię świata, o którym wierzymy, że i on na
leży do Pana — oddziałuje coraz silniej. Tempo 
wydarzeń w obrębie Rady, jak i poza nią, nie 
zmniejszyło się, tak, że często byliśmy zmusze
ni wołać: „Do tego któż jest sposobny?“

W czasie swego istnienia Rada była stałym 
świadkiem tego stanu. Któż mógłby nie zauwa
żyć, że już przed rokiem 1948, czyli rokiem for

malnego założenia, Rada Ekumeniczna była naj
żywszym  —  i można dodać — najczynniejszym  
ruchem chrześcijańskim spotykanym w dziejach 
Kościoła. Z chwilą zaś jej powstania oczekiwa
no już od niej dojrzałych przejawów życia i nie
zwykłych czynów. Oczekiwanie to przypisać na
leży przede wszystkim konsekwencji faktu, iż 
Rada w przeciwieństwie do wielu naszych Ko
ściołów nie przeżyła ani jednego spokojnego 
dnia. Nie było nawet 24 godzin, podczas których 
mogłaby pozostać bezczynna. Jak Bóg powołał 
ją do życia, tak też powołał ją do żywej działal
ności. Rada Ekumeniczna nie może biernie pły
nąć w nurtach historii, ma ona swoją własną 
dynamikę.

Nikogo nie powinno zdziwić, że niepokój. na
szych gorączkowych czasów zmusił chrześcijan 
zjednoczonych w ruchu ekumenicznym do 
wspólnych wysiłków. Nie było innej drogi. Ani 
Rada Ekumeniczna, ani poszczególne Kościoły 
nie mogły nie zauważyć tej sytuacji i ominąć jej 
bez zastanowienia się nad powodem, dla które
go Bóg ją stworzył. Nasza Rada, działająca z po
lecenia i w imieniu Kościoła, powołana jest do 
luyprzedzania nurtu wydarzeń, o co się też 
uczciwie starała.

Społeczność chrześcijańska musi sobie dzi
siaj zdawać sprawę z tego, że to ona toruje 
ścieżki ku nowym drogom. Nigdy więcej nie 
wolno nam się zadowolić rolą, o której się cza-
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sami mówi, że „była zwyczajem przeszłości“, 
a mianowicie wtedy krytykować, kiedy jest już 
po wszystkim . Musimy przejąć prowadzenie, 
przynajmniej w naszym zakresie.

Natchniona tym duchem Rada Ekumenicz
na przedsięwzięła od roku 1954 cały szereg zna
miennych posunięć, które mają uwidocznić, jak 
chrześcijanie, w całkowicie różnym otoczeniu, 
pomagać mogą swoim narodom w przezwycię
żaniu problemów towarzyszących gwałtownym 
zmianom społecznym. Warto podkreślić jak da
lece Rada, za pośrednictwem Komisji Kościo
łów do spraw międzynarodowych i dzięki in
terwencji Komitetu Centralnego, nawet w kwe
stiach naglących — dotyczących wojny i poko
ju — posunęła się naprzód, a mianowicie w y
dawała zasadnicze wskazówki przed zapadnię
ciem decyzji, a po ich zapadnięciu zręcznie na
wiązywała kontakty. Rada Ekumeniczna starała 
się o zajęcie jednomyślnego chrześcijańskiego 
stanowiska w sprawie gwałtownej populacji. 
Konstruktywnie brała udział w odniesieniu do 
zagadnień ustalenia stanowiska w dzisiejszym 
świecie. Czujnym okiem przewidziała, że w no
wych i starych narodach wolność religijną na
leży zabezpieczyć konstytucyjnie. Ale nawet 
i to wyliczenie nie jest wystarczające.

Druga uwaga dorównuje pierwszej: we 
wszystkich swoich poczynaniach Rada Ekume
niczna w przeciągu tych siedmiu lat pozostała 
wierna sama sobie, tzn., że jej działalnością nie 
kierowały żadne nieprawidłowości, ż& umocniła 
swoją linię ustaloną od samego początku. Całość 
była okresem stałego rozwoju. Nie zaistniała ja
kakolwiek pokusa obrania innego kierunku, 
przy czym podkreślić należy, iż ze strony na
szych Kościołów członkowskich nie wywierano 
również w tym kierunku żadnego nacisku. 
Aczkolwiek w tak młodej organizacji jak nasza 
rzadko zdarzają się sytuacje przykładowe, któ
rymi można by się kierować, postępowanie na
sze pozostawało na wytyczonej linii. Nie kwe
stionowano ani przeiuodnich zasad, ani zwycza
jów z nich wynikających.

W związku z tym  przypominają nam się 
różne przykłady, m. in. i te wszystkie zalecenia, 
jakie io tych dniach Komitet Centralny przed
łoży Plenarnemu Posiedzeniu. Proszę spojrzeć 
na sprecyzowanie bazy doktrynalnej. W ykazu
je ono rozważnie i jasno to, co od początku by
ło przewidziane; w przeciwnym bowiem razie, 
nie można by się trzymać zasadniczego chrysto- 
logiczneo tła ustalonego w Amsterdamie. Jeże
li wydział wiary i ustroju potrzebuje więcej 
współpracowników i ma rozszerzyć zakres swo
jej działalności, nie potrzebuję dodać ani jedne
go słowa więcej, gdyż znajdą się natychmiast 
tacy, którzy wskażą, że to przecież było planem 
pierwotnym, który dzięki temu zbliża się do 
swego urzeczywistnienia. To, co obecnie ukazu
je się jako ważną definicję „chrześcijańskiego 
świadectwa, prozelityzmu i wolności wiary“, 
jest — przy bliższej obserwacji — widoczne 
już w oświadczeniu z Toronto, w roku 1950, 
Można, rzeczywiście o niej powiedzieć, że wyro

sła organicznie jak kwiat, z tego oświadczenia 
o „Kościele, Kościołach i Radzie Ekumenicznej 
Kościołów“, zaleconego przed jedenastu laty 
Kościołom do przestudiowania i zajęcia stano
wiska. Innym znowu owocem oczekiwanym od 
dawna są nowi członkowie Rady, witani tu w 
New Delhi, względnie dopiero co przyjęci. Na
wet proponowane przez nas zarządzenia w dzie
dzinie finansowej są logicznym dalszym cią
giem powyższego.

Tego wszystkiego nie należy rozumieć tak, 
jakby Radzie i tym wszystkim, którzy od cza
su Euanstonu nią kierowali, brakowało pomy
słów i twórczej siły. Tuzinami wyliczyć można 
te przypadki, w których zastosowano w nowy 
sposób wypróbowane zasady, jak to powinno 
mieć miejsce w organizacji tak żywotnej, jak 
nasza. Nie ma u nas oznak zastoju! Nie ma 
punktu, na którym zastyglibyśmy w organiza
cyjnym odrętwieniu. Radosną nauką, jakiej 
udziela czytelnikowi referat jest: mądrość za
łożycieli Rady została potwierdzona w ogniorcej 
próbie wydarzeń ostatnich lat. Wspaniały plan 
narzucony Radzie Ekumenicznej przez jej zało
życieli, a także (czego pewni jesteśmy) i przez 
Ducha Świętego, zdał egzamin.

Po dokładniejszej analizie można spostrzec, 
jaka była właściwie praca Komitetu Centralne
go. Po zapoznaniu się, jak wyglądają nasze co
roczne posiedzenia, w jaki sposób zostają prze
prowadzane i co się na nich dzieje, będzie mo
żna właściwiej ocenić wydarzenia i zająć odpo- 
wiednie stanowisko wobec referatów i zaleceń 
opracowanych na to Plenare Posiedzenie. Do
brze czy źle, ale we wszystkich naszych orze
czeniach tkwi coś bardzo ludzkiego i każdy z 
Was ma prawo zauważyć to dokładnie, aby mieć 
o tym  właściwe wyobrażenie.

Najbardziej znamiennym faktem jest może 
to, że każde posiedzenie Komitetu Centralnego 
świadomie utrzymywane bywa w równowa
dze. Po jednej stronie znajduje się zawsze pra
ca naukowa, po drugiej zaś sprawy organizacyj
ne. Tak jak Rada posiada Wydział Naukowy, i 
nie można sobie jej bez tego wydziału wyobra
zić, tak i organ administracyjny, przeciwstawia 
pracom organizacyjnym nad rozległym progra
mem Rady — prace naukowe i oparte na bada
niach wyniki. Krótko mówiąc, czynimy tak dla
tego, iż sytuacja Ekumeny wymaga głębokiej, 
przenikającej jej działalność myśli.

Byłoby oczywiście błędem, gdyby to zróżni
cowanie posunąć zbyt daleko. Teoria i rzeczy
wistość, myśli i czyny nie są w Radzie Ekume
nicznej Kościołów sztywnymi przeciwieństwa
mi. W jednym zawarte jest po części i drugie. 
Myśli przeistaczają się w czyny, teoria w rze
czywistość. Wydziały Wiary i Ustroju są tego 
znamiennymi przykładami. W ciągu minionych 
siedmiu lat nie oddawano się li tylko ducho
wym studiom, lecz wywierano głęboki wpływ  
na całokształt życia. Co prawda niektóre pro
jekty pozostały w sferze abstrakcji, inne nato
miast były jak najbardziej konkretne i realne.
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We wszystkich przemówieniach referen
tów przebijała rzeczywistość naszego życia, lecz 
to, co było w nich najważniejsze, to szeroki ho
ryzont ducha. Niewłaściwie byłoby wymienić 
pewne nazwiska, a inne opuścić. Wybór jest bo
gaty, zestawienie szczególne:
1955 rok
Wnioski z jedności chrześcijańskiej odnoszące 
się do pomocy międzykościelnej i pomocy dla 
krajów zacofanych: kanonik Chandu Ray i dr 
Robert C. Mackie.

1956 rok
Kościoły a powstanie odpowiedzialnej między
narodowej społeczności — Sir Kennth Grubb

1957 rok.
Powołanie Kościoła do świadectwa i służby: 
prof. Hendrik Berkhof i prof. Russel Chandran.
1958 rok
Teologiczne podstawy wolności wiary: prof. 
Niels H. (Przegląd Ekumeniczny 8, 1959, str. 
19—25)
1959 rok
Znaczenie wschodnich i zachodnich tradycji dla 
chrześcijaństwa: prof. Edmund Schlink (Prze
gląd Ekumeniczny, 8, 1959, str. 165—173) i prof.
C. E. Konstantinidis.
1960 rok
Jakie znaczenie posiada Ekumeniczna Rada Ko
ściołów dla jedności chrześcijaństwa? prof. 
Henri dEspine.

P o l s k i  K o n g r e s  P o k o j u
Dnia 12 czerwca obradował w Warszawie 

Polski Kongres Pokoju, którego obrady obejmo
wały ocenę działalności i zadania Ogólnopol
skiego Komitetu Pokoju oraz wybór delegacji 
polskiej na Światowy Kongres na Rzecz Pow
szechnego Rozbrojenia i Pokoju, który się odbył 
w Moskwie, w dniach od 9 — 14 lipca.

W obradach wzięło udział ponad 600 dele- 
gatóio, reprezentujących wszystkie środowiska 
społeczne naszego kraju: robotnicy i chłopi, 
działacze polityczni i społeczni, przedstawiciele 
PZPR z Władysławem Gomułką na czele, 
przedstawiciele młodzieży, naukowcy oraz du

chowni wszystkich wyznań, nie wyłączając ka
tolickiego. Kościoły ekumeniczne były repre- 
zentowane przez następujących przedstawicieli: 
Ks. Jan Niewieczerzał — prezes Polskiej Rady 
Ekumenicznej, Ks. biskup Dr. Andrzej Wantu- 
ła, Ks. biskup-prymas Dr Maksymilian Rode, 
Ks. Rektor Dr Wiktor Niemczyk, Ks. Arcyb. 
Stefan Rudyk, Ks. biskup Michał Sitek, Ks. 
Sup. Dr Józef Szczepkowski, Prezes Aleksander 
Kircun.

Polska Rada Ekumeniczna przygotowała na 
Kongres specjalne oświadczenie, które poniżej 
drukujemy.

Prezydium Polskiego Kongresu Pokoju. Przemawia Władysław Gomułka
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OŚWIADCZENIE POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ 
NA POLSKIM KONGRESIE POKOJU

w dniu 12 . VI. 1962 r.

P olska Rada Ekumeniczna, zrzeszająca w 
swych szeregach wszystkie nierzymsko- 

katolickie Kościoły chrześcijańskie w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, wita z radością fakt 
zwołania Polskiego Kongresu Pokoju i pozdra
wia wszystkich jego uczestników.

Włączeni w nurt międzynarodowego chrze
ścijańskiego ruchu pokojowego i ożywieni 
pragnieniem przyczynienia się do utrwalenia 
pokoju i pokojowego współżycia wszystkich 
narodów na całym świecie, wyznawcy polskich 
Kościołów ekumenicznych wysoko oceniają ini
cjatywę wszystkich grup i organizacji, mają
cych na celu uwolnienie ludzkości od niebez
pieczeństw wojny i widma zagłady, które niesie 
z sobą w pierwszym rzędzie groźba użycia bro
ni atomowej. I. 2 3

Prof. Stanisław Kulczyński, przewodniczący PKOP 
w czasie przemówienia

I. Stojąc na gruncie chrześcijańskiego nakazu 
miłości bliźniego i słów Chrystusa: „Błogo
sławieni pokój czyniący“, Polska Rada Eku
meniczna uważa za konieczne poparcie w y
siłków ludzi dobrej woli całego świata, dzia
łających w kierunku:
1. zakończenia stanu zimnej wojny w sto

sunkach między narodami i państwami, 
wywołującej niepokój i stwarzającej 
groźbę nowych niebezpiecznych konflik
tów, oraz zakazu wszelkiej propagandy 
wojennej;

2 . unormowania pokojowymi środkami sto
sunków międzynarodowych, wyrażające
go się przede wszystkim w zawarciu 
traktatu pokojowego z Niemcami;

3. doprowadzenia do całkowitego rozbroje

nia i zakazu doświadczeń z bronią ją
drową;

4. przyjęcia zasady koegzystencji pomię
dzy państwami o różnych ustrojach spo
łecznych.

II. Mając na uwadze życie i przyszłość całej 
ludzkości, Polska Rada Ekumeniczna staje 
po stronie milionów ludzi cierpiących głód 
i nędzę, którym państwa zamożniejsze win
ny przyjść ze skuteczną bezinteresowną po
mocą — staje po stronie narodów kolonial
nych i zależnych, walczących o prawo do 
wolności i do samodzielnego kształtowania 
swego bytu.

III. Polska Rada Ekumeniczna pokłada wielką 
nadzieję w działalności Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, w której winno się znaleźć 
jak najrychlej również miejsce dla narodu 
Chińskiego — oraz w szczerych wysiłkach 
mężów stanu, w tym i przedstawicieli na
szego Państwa, wysuwających Plan Rapa
ckiego o strefach bezatomowych, jako po
czątek dezatomizacji świata.

IV. Polska Rada Ekumeniczna jest przekonana, 
że duch pokoju, ożywiający coraz większe 
rzesze ludzi dobrej woli wszystkich ras, 
narodów i wyzań, stanie się skuteczną mo
cą do budowania spokojnego jutra ludzko
ści. Zgodnie z pragnieniem milionów ludzi 
wierzących i niewierzących, w zrozumieniu 
ważności chwili i wspólnej odpowiedzialno
ści za losy świata, jako członkowie narodu, 
który w przeszłości doznał wszystkich skut
ków wojny, nienawiści i pogardy, płyną
cych z braku poszanowania człowieka, oś
wiadczamy w myśl woli Pana Kościoła go
towość uczynienia wszystkiego na co nas 
stać, by zgodnie z naszą wiarą przybliżyć 
chwilę powszechnego pokoju i przyjaznego 
współżycia narodów na całym świecie.

V. Nadejście dnia, w którym narody zrezygnu
ją ze stosowania przemocy i siania strachu 
we wzajemnych stosunkach, a ułożą współ
życie na zasadach sprawiedliwości i pokoju, 
zależne jest w pierwszym rzędzie od krze
wienia idei poszanowania wartości ducho
wych i materialnych człowieka, których 
wzbogaceniu a nie niszczeniu winniśmy słu
żyć na każdym miejscu i w każdym czasie.
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W dniach od 20 do 22 czer
wca br. miała w Gene

wie miejsce narada chrześcijan 
w sprawie rozbrojenia i zakoń
czenia prób z bronią termoją
drową. W naradzie wzięło u- 
dział w 'Osobistym charakterze 
ok. 30 chrześcijan ze wschod
niej i zachodniej Europy, Sta
nów Zjednoczonych, Azji i Af
ryki. Wśród obecnych było kil
ku przedstawicieli Komisji Koś
ciołów do Spraw Międzynaro
dowych, działającej z ramienia 
Światowej Rady Kościołów i 
Światowej Federacji Luterań- 
skiej, oraz Generalny Sekretarz 
Światowej Rady Kościołów, dr 
Visser‘t Hooft. Uczestnicy nara
dy przybyli z Burmy, Czecho-

Ks. Dr Visser’t Hooft 
Gen. Sekr. Świat. Rady Ekum.

New Delhi uchwaliło zalecenie, 
aby w możliwie krótkim czasie 
zorganizować naradę chrześci
jan z różnych krajów, poświę
coną zagadnieniu rozbrojenia i 
zaprzestania prób z bronią nu
klearną, na której to naradzie 
byliby obecni specjaliści, którzy 
mogliby wyjaśnić politykę po
szczególnych rządów w tej ma
terii. Narada taka odbyła się 
właśnie teraz i zapoczątkowała 
ona całkowicie nowy rozdział w  
dyskusjach ekumenicznych pro
wadzonych przez ludzi Kościoła 
nad palącym zagadnieniem po
koju i rozbrojenia. Rozpoczęła 
się ona od wysłuchania wywo
dów czołowych przedstawicieli 
narodów biorących udział w

N A R A D A  C H R Z E Ś C I J A N  
W S P R A W I E  R O Z B R O J E N I A

Słowacji, Francji, Holandii, In
dii, Niemiec Zachodnich, Polski, 
Stanów Zjednoczonych, Szwe
cji, Węgier, Wielkiej Brytanii i 
Związku Radzieckiego. Z Polski 
wziął udział w naradzie ks. bis
kup dr A. Wantuła. Zaproszenia 
wysyłał dr Visser‘t Hooft.

Narada, o której mowa, za
początkowała nowy rodzaj spot
kań i dyskusji nad pilnymi 
współczesnymi zagadnieniami, 
które interesują zarówno wszy
stkie narody, jak i Kościoły. Na 
naradę zostali bowiem zapro
szeni oficjalni przedstawicie
le trzech mocarstw nukle
arnych oraz reprezentant 
tzw. państw niezaangażowa- 
nych, którzy przedstawili sta
nowiska swych rządów w spra
wie rozbrojenia oraz zaprze
stania prób z bronią termoją
drową, następnie zaś udzie
lali wyjaśnień na pytania sta
wiane przez kościelnych uczest
ników narady. Stanowisko 
rządu Stanów Zjednoczonych 
przedstawił p. A. Akalovsky, 
członek delegacji Stanów Zje
dnoczonych na Konferencję 
Rozbrojeniową w Genewie, sta
nowisko rządu Wielkiej Bryta
nii zreferował Sir M. Wright, 
zaś stanowisko Związku Ra
dzieckiego przedstawił w ob
szernych wywodach ambasador

S. Zarapkin. Baron H. V. von 
Piat en ze Szwecji przedstawił 
punkt widzenia 8 państw nie- 
zaangażowanych, które opraco
wały i przedłożyły na Konfe
rencji Rozbrojeniowej w Gene
wie znane Memorandum, które 
mogłoby stanowić podstawę do 
dalszych rozmów między zain
teresowanymi mocarstwami i 
wyprowadzić Konferencję z śle
pej ulicy, w  jakiej się ostatnio 
znalazła.

Wywody przedstawicieli wy
mienionych rządów oraz wywo
dy barona Platena stanowiły 
podstawę ciekawej i rozległej 
dyskusji, jaka się następnie roz
winęła między uczestnikami na
rady. Dyskusję cechowała szcze
rość, otwartość, pragnienie zro
zumienia odmiennych stanowisk 
oraz troska o to, by w decydu
jących chwilach o losach świata 
Kościoły uczyniły ze swej stro
ny wszystko, co mogą, aby do
prowadzić do pozytywnego wy
niku prac Konferencji Rozbro
jeniowej.

Rezultat trzydniowych na
rad został streszczony w Oś
wiadczeniu, które zebrani u- 
chwalili jednogłośnie, a w któ
rym m. in. czytamy:

— Trzecie Zgromadzenie 
Światowej Rady Kościołów w

Konferencji Rozbrojeniowej 18 
państw w Genewie... Na tym 
tle prowadzili następnie swoją 
dyskusję obecni na naradzie 
ludzie Kościołów. Poświęcili 
oni swoją uwagę wielu spra
wom, z których wymienia się 
tu kilka, odnoszących się bez
pośrednio do prowadzonych na 
Konferencji Rozbrojeniowej u- 
kładów.

— Narada miała miejsce ... 
w okresie przerwy w pracach 
Konferencji Rozbrojeniowej i w 
czasie, gdy nie zdołano dopro
wadzić do uzgodnienia ani ogra
niczenia zbrojeń, ani zaprzesta
nia prób nuklearnych. Propo
zycje odnośnie traktatu o pow
szechnym rozbrojeniu zostały 
wprawdzie przedłożone zarów
no przez Związek Radziecki jak 
i Stany Zjednoczone, lecz wyda
je się, że zawierają one jedynie 
niewiele punktów stycznych. W 
tych okolicznościach narada wi
ta inicjatywę 8 krajów nieza- 
angażowanych, które przedło
żyły Memorandum, w którym 
zwracają się one z wezwaniem 
do mocarstw nuklearnych, aby 
zawarły porozumienie w spra
wie zabronienia prób z bronią 
termojądrową. Memorandum to 
zawiera sformułowania, które 
umożliwiają podjęcie układów...
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na podstawie system u skutecz
nej kontroli, opartej wyłącznie 
na podstawie naukowej. Propo
zycja ta została przyjęta jako 
podstawa do dyskusji przez 3 
zainteresowane m ocarstwa n u 
klearne i dlatego może służyć 
za podstawę do nowych roko
wań i układów... Chrześcijanie 
powinni zwrócić uwagę swoich 
rządów ha owo M emorandum i 
prosić je, aby podeszły do niego 
z jak najw iększą powagą.

— Na Trzecim Zgromadze
niu Światowej Rady Kościołów 
powiedziano, że ,,celem jest cał
kowite rozbrojenie, lecz że jest 
to zawiły i długoterm inowy 
proces, co do którego Kościoły 
nie powinny nie doceniać waż
ności pierwszego kroku w 
w  tym  k ierunku“. W ierzymy, 
że wspólne M emorandum 8 
państw  podsuwa możliwość u- 
czynienia takiego pierwszego 
kroku w obecnych okolicznoś
ciach i dlatego powinno się 
poświęcić tej inicjatyw ie 
najw iększą uwagę ze strony 
wszystkich zainteresowanych. 
Postęp w  układach bę
dzie tylko wówczas możli
wy, jeżeli główne m ocarstwa 
nie będą się upierały przy po
zycjach jakie dotychczas zaj
mowały... i jeżeli będą gotowe 
dostosować swoje stanowiska 
w  kierunku złagodzenia różnic 
z chwilą, gdy Kom itet Rozbro
jeniowy rozpocznie ponownie 
rokowania w  połowie lipca br. ...

— T rak tat o zaprzestaniu 
doświadczeń z bronią jądrową... 
powinien być zaw arty możliwie 
jak najprędzej. Trzeba na to 
położyć nacisk zarówno z tego 
powodu, iż jest on ważny sam 
w  sobie, lecz również dlatego, 
ponieważ może stanowić obie
cujący punkt wyjścia ku roz
brojeniu. Jeżeli nie ma lepszego

wyjścia z błędnego koła prób 
term ojądrow ych, Komisja Roz
brojeniow a powinna wziąć po
ważnie propozycję jaka została 
jej uczyniona, że należy ustalić 
datę, do której powinien być 
zaw arty  trak tat, po której to 
dacie nie powinno się prowadzić 
żadnych prób.

Ks. prof. R. Borovoy 
Delegat patriarchy Moskwy

— Obecność na naszej na
radzie przedstawicieli trzech 
głównych m ocarstw  i barona 
P latena dało nam  jedyną w 
swoim rodzaju sposobność bez
pośredniego wysłuchania w y
jaśnień różnych koncepcji i pro
jektów  m iędzynarodowych u- 
kładów. Doceniając fakt, iż na
rody prowadzą ze sobą roko
wania, jesteśm y nie mniej prze
świadczeni, że istnieje jeszcze 
nadal potrzeba głębszego dia

logu na tem at wszystkich pro
blemów, które 'dzielą wielkie 
mocarstwa. Dialog, jaki m iał 
miejsce w  czasie narady, prze
konał jej uczestników o dwóch 
rzeczach. Po pierwsze, okazała 
się ważność i konieczność dal
szych tego rodzaju narad, gdyż 
mogą one niew ątpliw ie dopo
móc do usunięcia w ielu niepo
rozum ień i obaw i przyczynić 
się do wzmocnienia zaufania 
między narodami. Po drugie, że 
tego rodzaju narada stw arza 
szczególną sposobność, w ynika
jącą z istoty wspólnoty chrześci
jańskiej, zapoczątkowania ta 
kiego dialogu na podstawie 
chrześcijańskiego zaufania i po
szanowania praw dy w nadziei, 
że odkryje to drogę, k tórą na
stępnie będzie mogło pójść w ie
lu innych.

— Głos opinii publicznej 
zamilkł a Kościoły w  w ielu k ra 
jach nie przem ówiły tak  dobit
nie, jak  były powinny przem ó
wić w  obliczu spraw y rozbro
jenia; wydaje się, że jest to w y
nikiem niew iary w  możli
wość rzeczywistego postępu w 
tej m aterii. Uczestnicy narady 
uświadomili sobie jak wielce 
poważną spraw ą jest ten  upa
dek w iary i zdecydowania w 
obrębie rodziny chrześcijańs
kiej, i zobowiązali się pobudzać 
nowe poczucie odpowiedzial
ności, opartej na ufności w  moc 
Bożą; chrześcijanie muszą usta
wicznie modlić się gorliwie i 
pracować energicznie nad osią
gnięciem sprawiedliwego poko
ju. Dobrze poinform ow ana opi
nia publiczna może odegrać w a
żną rolę, gdy chodzi o osiągnię
cie tego celu. Chrześcijanie po
winni być ostatnim i, gdy chodzi 
o porzucenie nadziei, oraz 
pierwszymi, gdy chodzi o bu
dzenie i odnowienie zaufania.

W.

B ł o g o s ł a w i e n i  p o k ó j  c z y n i ą c  z, a l b o w i e m  
s y n a m i  B o ż y m i  n a z w a n i  b ę d ą

Mat. 5, 9
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ZGON METROPOLITY TYMOTEUSZA

Dnia 20 maja br. zmarł na udar serca zwierzchnik Autokefa
licznego Kościoła Prawosławnego w Polsce i profesor prawo
sławnej sekcji Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej — Metro
polita Tymoteusz (Dr Jerzy Szretter).

W uroczystościach żałobnych wzięli udział poza najbliższą 
rodziną i wielką rzeszą wiernych, biskupi i arcybiskupi Kościoła 
Prawosławnego w Polsce, przedstawiciele Kościołów ekumenicz
nych, Urzędu do Spraw Wyznań i kilku księży katolickich. Pol
ską Radę Ekumeniczną reprezentował Ks. Prezes Jan Niewie- 
czerzał. Po uroczystym nabożeństwie żałobnym w katedrze m e
tropolitalnej na Pradze trumnę ze zwłokami metropolity przewie
ziono na cmentarz prawosławny na Woli, gdzie spoczęła na zawsze.

Visser’t Hooft o rozmowach 
z Rzymem

W prelekcji wygłoszonej w 
M inneapolis (USA) Dr V isser’t 
Hooft, generalny sekretarz 
Św iatowej Rady Kościołów, dał 
w yraz nadziei, ze sobór w aty
kański umożliwi prowadzenie 
dialogu pom iędzy katolikam i i 
niekatolikam i. Sobór będzie 
m iał możność dostarczenia do
wodu, że mu istotnie chodzi o 
chrześcijańską jedność, przez 
zajęcie rozsądnego stanowiska 
w spraw ie wolności religii i 
m ałżeństw  mie&zanych.

Ludzie naiw ni — mówił Dr 
Hooft — wyciągali fałszywe 
wnioski z istn iejącej przyjaz
nej atm osfery pomiędzy Koś
ciołem katolickim  a innym i 
Kościołami. Sądzili oni, że 
Kościoły już teraz  są gotowe do 
zjednoczenia. „Nie znam ani 
jednego Kościoła, należącego 
do Rady Ekumenicznej, który
by był gotów przyłączyć się do 
Kościoła rzymsko-katolickiego 

pod warunkiem, jaki im stawia 
eklezjologia rzymsko-katolicka. 
Nie wyobrażamy też sobie, jak 
rzymsko-katolicy mogą tę ek
lezjologię zmienić. Nie może 
ona służyć za podstawę dysku
syjną. W równym stopniu nie 
nadaje się do dyskusji przystą
pienie Kościoła rzymsko-kato
lickiego do Rady Ekumenicz

nej. Pozostaje postawa uprzej
mości w zm ieniającym  się kli
macie kościelnym, k tó ry  trzeba 
w ykorzystać dla prowadzenia 
dialogu z Rzymem.

Katedra św. Michała 
w Coventry symbolem  
pojednania i jedności

Nowoczesna i odważna jest 
arch itek tu ra  nowej katedry  an
glikańskiej św. M ichała w Co
ventry , poświęconej 25 m aja 
br. przez arcybiskupa C anter
bury  Dr Ram sey a. Wzniesiono 
ją tuż obok ru in  zburzonej 
przez hitlerow ską Luftw affe w 
listopadzie 1940 roku  średnio
wiecznej św iątyni. W uroczys
tości poświęcenia wzięli udział 
przedstaw iciele Kościołów z 
Holandii, Grecji, Szwajcarii, 
Danii i Niemiec. Następnego 
dnia obchodzono w now ej św ią
tyni po raz pierwszy Komunię 
Świętą.

Budowa trwałaj 7 lat. Mia
stu Coventry, tak  barbarzyńsko 
zniszczonemu podczas wojny, 
przybyła nie tylko wspaniała 
nowoczesna budowla sakralna, 
lecz może jeszcze więcej —sym 
bol pojednania i m iędzynaro
dowego porozumienia. Znaczne 
ofiary, jako znak ekspiacji, 
złożyły Kościoły niem ieckie. 
Proboszcz W illiams nazw ał o- 
wą katedrę ,,polem doświad

czalnym  dla K rólestw a Boże
go”. W inna się ona stać pro
m ieniującym  centrum  kościel
nego i społecznego życia. Wo
kół samej św iątyni są zgrupo
wane pomieszczenia dla grup 
dyskusyjnych, przedstaw ień, 
zebrań towarzyskich, wspól
nych posiłków i m iędzynarodo
wych spotkań.

Ekum eniczny charak ter 
ka ted ry  znajduje swój piękny 
wyraz w stojącej do dyspozy
cji wszystkich Kościołów „Ka
plicy jedności” , k tórą p o ś w i ę 
cono 12 czerwca br. K azanie 
wygłosił sekretarz generalny 
Światowej Rady Kościołów Dr 
W. A. V isser’t Hooft.

Sceptycyzm protestantów 
włoskich

Protestanci włoscy patrzą 
na zbliżający się sobór w aty
kański „bez wielkich nadziei 
na zasadniczą zm ianę w poli
tyce W atykanu“ — oświadczył 
Prezydent Rady Kościołów 
Protestanckich we Włoszech 
Ks. Mario Sbaffi. Wołanie pa
pieża o „powrót braci odłączo
nych“ nie zrobiło na nich żad
nego wrażenia. Byłoby wiel
kim błędem  lekceważenie róż
nic w dziedzinie zasad w iary 
pomiędzy ewangelikami i kato
likami. Od czasów Reform acji 
różnice te bynajm niej nie zma
lały, one pogłębiły się raczej.
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ŚLADAMI KOMEŃSKIEGO 
W RUMUNII

•m “T"układem Editura di Stal Didactica si Pe- 
dagogica ukazał się w Bukareszcie w r. 

X  ▼  1958 obszerny tom pt. J.A. Komensky —  
Comenius, zawierająca prace komeniolo- 

logów rumuńskich, jak prof. prof. Standu 
Stoian Berrard Grigoriw, Anghel Macolache, 
Truter Tiberiu, Bako Bela i innych, którzy po
święcili twórcy nowoczesnej pedagogiki wnikli
we studia. Szczególnie zainteresov:al mnie arty
kuł B. Beli pt. Chemarea lui Jan Arnos Komen
sky in Transilvania si unele aspecte ale aciivi- 
tati lui de aici, rzucający poniekąd, noyje świa
tło na działalność Komeńskiego w Siedmiogro
dzie.

Rumunię wstawiłem zuięc do swego planu 
wyjazdowego na rok 1962, ażeby móc bliżej ze
tknąć się z tymi problemami.

Był przepiękny dzień kwietniowy. Słońce na 
lotnisku grzało jak w czerwcu. Punktualnie 
podstawiono samolot a uprzejma stewardessa 
zapraszała do zajmowania miejsc. Jak się oka
zało, była to dawna moja studentka —  miałem 
więc protekcję i karmiono mnie przez całą dro
gę wyśmienicie. Minęło zaledwie półtorej godzi
ny, a pod nami błyszczał śniegiem pokryty po
tężny masyw Tatr. Przepiękny to widok na ską
pane w słońcu lśniące szczyty i granie, z wyso
kości 3.300 metrów. Po półgodzinnym postoju 
w Budapeszcie kontynuowano podróż. Solidnie 
rzucało nad Karpatami, a nie jeden pasażer 
zbladł i szybkim ruchem sięgnął po przygoto- 
yjane na loszelki wypadek do określonego celu 
torby papierowe.

Bukareszt. Półtoramilionowe, nawpól nowo
czesne miasto. W nowych dzielnicach szerokie 
bulwary, ruch na jezdniach i chodnikach. Sa
mochody trąbią przeraźliwie i pędzą z zawrotną 
szybkością. Uzbrojeni w palki milicjanci gwiż
dżą przeraźliwie na skrzyżowaniach. Harmider 
niesamowity. Przepisów drogowych nikt, ani 
kierowcy, ani piesi zbyt sobie tu do serca nie 
bierze, a jednak wypadki należą raczej do rzad
kości. Spacerując po mieście należy uważnie pa
trzeć pod nogi. W asfaltowanych chodnikach 
czyha bowiem pełno zasadzek w kształcie du
żych, głębokich wyrw i dziur, o których napra
wie nikt nav:et nie myśli. Otwarte do godziny 
8-ej sklepy, a niektóre nawet do 9-ej, są na ogół 
dobrze zaopatrzone a w oknach wystawowych 
księgarń wystawiono liczne tłumaczenia z pol
skiego —  książki Morcinka, Broszkiewicza i in
nych naszych autorów. Wśród nowoczesnych 
bloków urocze, małe, głównie XVII i XV-wiecz- 
ne cerkiewki w stylu bizantyjskim. Bogate iko
nostasy, ciekawe freski a w półmroku migocą

płomyki ofiarowanych świeczek na lichtarzach 
przed ściemniałymi czasem, dymem kadzideł 
i pocałunkami wierzących, ikonami. Panuje tu 
cisza, przerywana tylko szeptem modlących się, 
bijących głębokie pokłony.

Oficjalnie przyjęto mnie w Bukareszteńskim 
Instytucie Badań Literackich, gdzie płynnie po 
polsku rozmawiał ze mną polonista rumuński, 
prof. Chitimiu, który sam przez dłuższy czas 
przebywał w Polsce. Również po polsku to
czyła się rozmowa z dyrektorem Instytutu 
Folklorystycznego, prof. Popem, dobrze znają
cym nasz kraj. Dużo spotyka się tu zresztą ludzi 
pochodzenia polskiego.

Do wyjazdu w teren pozostało jeszcze kilka 
dni —  a więc dokładne zwiedzanie miasta, jego 
zabytków i bogatych muzeów oraz wycieczka 
do położonego kilkanaście kilometrów za mia
stem pałacu Mogosoaia, zbudowanego w XVII 
wieku przez potężnego bana Brincoueanu, wy
bitnego krzewiciela kultury rumuńskiej.

C erkiew klasztoru Cetatuja
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Na terenie Transylwanii — dawnego Siedmio
grodu — zetknąłem się po raz pierwszy z Ko
meńskim w malowniczym, założonym przez ko
lonistów saskich w XII w. miasteczku Sibiu. 
Biblioteka muzeum Bruckenthal (posiadająca 
aż 365 incunabułów) przechowuje również kil
ka druków autora Didactica Magna. Są to jed
nak na ogół druki znane. W skład muzeum 
wchodzi bardzo ciekawy dział etnograficzny 
oraz galeria, bogata szczególnie w dzieła mi
strzów szkoły flamandzkiej.

Na wąskich uliczkach, obramowanych stary
mi mieszczańskimi domami o spadzistych da
chach,, pełno górali w typowych strojach: 
wąskich przylegających do nóg białych spod
niach, 'wyszywanych kolorowo serdakach i okrą
głych, czarnych kapeluszach, zbliżonych w for
mie do kapeluszy naszych Podhalan. Dużo sły
szy się również specyficznej gwary saskiej. Ru
chu samochodowego prawie tu nie ma, a tylko 
co kilkanaście minut przejeżdża z ogromnym 
łomotem tramwaj, pamiętający czasy Francisz
ka Józefa. W oddali majaczą majestatyczne, 
pokryte śniegiem szczyty Karpat.

Niezapomniany wieczór spędziłem w domu 
wybitnego poety W. Bosserta, autora subtelnych
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utworów lirycznych, który potrafił jednak w 
czasie wojny zająć zdecydowane stanowisko 
antyfaszystowskie. Wtedy właśnie powstawały 
jego wiersze pełne buntu i dynamiki, ogłoszone 
rzecz jasna dopiero po wojnie w jego zbiorach, 
wydawanych w Bukareszcie w zbyt małych 
jednak, moim zdaniem, nakładach. Na niejedno 
polonicum natrafiłem w jego twórczości.

Miasto o zupełnie innym charakterze, raczej 
węgierskim, to Cluj, drugie co do wielkości 
w Rumunii. Szerokie główne arterie obramowa
ne są niskimi przysadzistymi domami. Na jezdni 
ruch raczej mały, tłok natomiast na chod
nikach, a w tłumie zwracają na siebie szczegól
ną uwagę wieśniaczki w swych jaskrawych, ko
lorowych strojach, w których przeważa kolor 
czerwony oraz chłopi węgierscy w olbrzymich 
czarnych kapeluszach, wsuniętych zawadiacko 
na czoło. Na głównym placu, przed kościołem, 
olbrzymi posąg króla Macieja Corvina, urodzo
nego w tym mieście w r. 1443. Nieco dalej za- 
chowaly się starannie konserwowane resztki 
murów miejskich wraz z potężną basztą, a tuż 
obok wznosi się imponująca gotycka budowla 
z XV  w. kościoła ewangelicko-reformowanego. 
Przepiękny jest widok ze wzgórza, wznoszącego 
się nad brzegiem rzeki Somes na położone w 
rozległej dolinie miasto, którego panoramę uro
zmaicają strzeliste wieże licznych świątyń.

Przebogate są archiwa i biblioteki dawnej 
stolicy Siedmiogrodu, a liczne tam też comenia- 
na. W Sarospataku żył i tworzył przecież w la
tach 1650— 1654 wielki czeski uczony, tam pow
stało jego Orbic pictus, jego Schola Ludus i licz
ne inne jego utwory a wpływ , który on właśnie 
wywarł na szkolnictwo w Siedmiogrodzie był 
ogromny. I tam znajduje się w założonej w r. 
1872 Bibliotece Uniwersyteckiej aż 27 druków 
dzieł Komeńskiego z XVII i XVIII w., m.in. 
wydany w Londynie w r. 1639 Pansophiae Pro- 
dromus oraz de Christianorum uno Deo Patre, 
Filio, Spiritu So fides antiąua, contra nouatores 
(Amsterdam, 1659).

W dawnej bibliotece, założonego w r. 1609 
przez Gabriela Batorego Collegium Reformatum 
Claudiopolitanii, dziś własność Rumuńskiej 
Akademii Nauk, znajduje się dziewięć rzadkich 
starodruków, m.in. Eruditionis Scholasticae... In 
usum Scholae Patakinae editumM II, III, Saros-
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Brama Monastyru Cetatuja

p a ta k ,  1652; P r im i t ia e  L a b o r u m  S c h o la s t i c u m . 
In  I l lu s tr i  P a ta k in o  G y m n a s io .  A u s p ic i i s  I l lu -  
s t r i s s im i  ac P r a e c e ls i  D o m in i  D n i  S ig i s m o n d i  
R a k o c i  C e l i s s im o r u m  T r a n s y lv a n ia e  P r in c ip u m  
P takoc ioru m  N e p o t is . .  In  m a ju s  e t  m e l iu s  t r a n s - 
j o r m a r i  c a e p to ,  S a r o s p a ta k ,  1652, o ra z  S c h o la  
L u d u s ,  S a r o s p a ta k ,  1656. A r c h i w u m  c lu js k ie g o  
C o l le g iu m  R e f o r m a tu m  z n a jd u je  s ię  r ó w n i e ż  
w  p o s ia d a n iu  R A N .  N ie  b y ło  m i  ono  j e d n a k  
d o s tę p n e ,  g d y ż  a r c h iw a r iu s z  p o d c z a s  m e g o  p o 
b y t u  w  C lu ju  b y ł  n ie o b e c n y .

C ie k a w e  j e s t  a r c h iw u m  p a ra f ia ln e  K o ś c io ła  
R e f o r m o w a n e g o ,  m ie s z c z ą c e  s ię  w  w i e ż y  k o ś c io 
ła  p r z y  S i r a d a  C o g a ln icea n u .  Z n a jd u ją  s ię  t a m  
c e n n e  d o k u m e n t y  z  X V  w .  C o m e n ia n ó w  je d n a k  
t a m  n ie  z n a la z łe m .  A r c h i w u m  s u p e r in t e n d e n tu -  
r y  o k r ę g u  c lu jsk ie g o  K o ś c io ła  E w a n g e l ic k o  R e 
f o r m o w a n e g o  p o s ia d a  z e s p o ł y  a k t  d o p ie r o  od  
X V I I  w i e k u  p o c z ą w s z y .  J e d n a k  i ta m ,  j a k  m i  
o ś w ia d c z o n o  a u t o r y t a t y w n i e ,  c o m e n ia n ó w  brak .

W  d a w n e j  b ib l io te c e ,  za ło ż o n e g o  w  r. 1553  
p r z e z  D a w id a  F eren ca , C o l le g iu m  U n i t ó w  w

C lu ju  (d z iś  r ó w n i e ż  w ła s n o ś ć  R A N )  z n a jd u je  s ię  
o s ie m  s ta r o d r u k ó w  d z ie ł  K o m e ń s k ie g o ,  w  t y m  
a ż  t r z y  r ó ż n e  w y d a n i a  J a n u a  L in g u a e  L a t in a e  
R e s e r a ta  A u r e a  ( w ś r ó d  n ich  r z a d k i ,  w y d a n y  w  
B r a s o w ie  C o ron a  w  r. 1735 p r z e k ła d ,  d o k o n a n y  
p r z e z  S t .  B. S z i la g h y e g o  o ra z  n ie z n a n y  e g z e m 
p la r z  J a n u a e  L in g u a e  L a t in a e  V e s t ib u lu m .  P r i-  
m .um  In  U s u m  I l lu s tr is  P a e d a g o g i i  A lb e n s i s  
U n g a r ice  r e d d i tu m .  D e in d e  O r th o d o x a r u m  in  
H u n g a r ia  S c h o la r u m  u su  a c c o m o d a tu m .  C ib in i  
(S ib iu ,  b e z  r o k u  w y d a n ia ,  p r a w d o p o d o b n ie  k o 
n ie c  V III  w . )  O p o z y c j i  t e j  n ie  m a  w z m i a n k i  
w  b ib l io g ra f i i  s t a r o d r u k ó w  w ę g ie r s k i c h  K .  S a b o

We wsi Sava

p t .  R e g i  M a g y a r  K ó n y v t a r ,  B u d a p e s t ,  I, II, 
1879, 1855. T a m  f ig u r u je  t y l k o  w y d a n i e  w a r a -  
d y ń s k ie  te g o  d z ie ła  z  r. 1643, z n a jd u ją c e  s ię  
w  d a w n e j  b ib l io te c e  C o l le g iu m  R e f o r m a tu m  
w  C lu ju .  K s ią ż k i  t e j  n ie  r e j e s t r o w a ł  r ó w n ie ż  G. 
P e t r i k  w  s w o j e j  B ib l io g r a p h ia  H u n g a r ic a e ,  
I, B u d a p e s t ,  1888.

JAN FREUDENHEIM

HUMANIZM i TECHNIKA
P rzed rakiem szereg pism 

codziennych i periodycz
nych zamieściło artykuły na te
mat techniki i humanizmu. Róż
norakie podejście do tematu 
usprawiedliwia pytanie, o co 
właściwie chodziło w tej dysku
sji, jaka na podany temat na ła
mach prasy rozgorzała. Czy 
chodziło o ustalenie treści pojęć 
jako takich, czy o preferencję 
jednej nad drugą w życiu czło
wieka, szczególnie w dobie 
obecnej? Czy w końcu o ko
nieczność wzajemnego przeni
kania się humanizmu i techniki? 
Opracowanie odpowiedzi na te 
i inne pytania, związane z pro
blemami humanizmu i techniki, 
objęłoby historię kultury i cy
wilizacji, a może nawet historię

ludzkości w ogóle. Już przy po
bieżnym nawet zetknięciu się z 
tym tematem natrafiamy na 
różnorodność i sprzeczność de
finicji pojęć i to nie tylko po
chodnych, ale nawet samych po
jęć humanizmu i techniki. Sko
ro jednak dyskusja opierać się 
musi na pewnej podstawie, spró
bujmy znaleźć jedną z wielu 
podstaw, z której wynikać będą 
myśli, sprzeczności i wnioski.

Co to jest humanizm, a ra
czej, czy zachodzi różnica po
między utartym do niedawna 
pojęciem humanizmu a huma
nizmem w dzisiejszym pojęciu? 
Wydaje mi się, że różnica jest 
znaczna. Humanizm (od huma- 
num — ludzki) przedstawiał do
tąd litaracko-społeczny prąd

Odrodzenia (w. XIV—XVI), bę
dący wyrazem reakcji na ob
skurantyzm, scholastykę i kult 
autorytetu. Był więc odwrotem 
od zastygłych form światowego 
i religijnego życia średniowiecza 
i kierować się musiał ku kry
tycznemu opanowaniu rozumem 
spraw życia i ku zbadaniu zja
wisk przyrody. Doprowadziło to 
do „subiektywiego“ racjonaliz
mu, w którym człowiek co 
prawda stał się miarą wszech
rzeczy, ale nie nabył przez to 
szczególnego znaczenia. Dlatego 
też humanistów ceniono wyżej 
niż artystów, pomimo że artyści 
ci stanowili twórczą moc odro
dzenia. Humajnizm był więc tyl
ko kierunkiem  myślowym i 
etycznym. Czas też najwyższy, 
by zrewidować bajkę o odro
dzeniu form antycznych, która 
powstała tylko przez to, że nie
którzy twórcy Odrodzenia obrali
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form y antyczne jako w yraz ze
w nętrzny, oo jednak z treścią i 
duchem ich twórczości nie m ia
ło nic wspólnego.

Go to  jest hum anizm  w 
dzisiejszym pojęciu? Jest to 
również k ierunek myślowo- 
etyczny oparty  na hom ocentry- 
zmie, ale uznający i podkreśla
jący szczególną pozycję czło
wieka we wszechświecie, na sku- 
tek  k tórej człowiek jako istota, 
a twórczość jego jako emanacja 
tej istoty m ają znaczenie pry- 
malne. Zważywszwy, że czło
wiek posiada wolną wolę, my
ślom jego nie można nadawać 
kierunku z zewnątrz, ani na
kładać im z zew nątrz granic, a 
szacunek dla niego i jego tw ór
czości staje  się fundam entem  
etycznym. Humanizm wynika 
więc z usposobienia człowieka 
i z jego charakteru. Staje się tym  
samym jego postawą etyczną, 
dla której fakt, czy dana osoba 
trudn i się naukam i ,,p ięknym i“, 
czy też zajm uje się wypiekiem  
bułek, pozostaje bez większego 
znaczenia.

Na przestrzeni wieków, od 
Odrodzenia po dzień dzisiejszy, 
przeoczono jednak, że hum ani
styczne pojęcie przyrody, przez 
zespolenie pośrednio lub bezpo
średnio nas otaczającej przyrody 
z naszym  własnym  „ ja“, stwo
rzyło dopiero właściwy stosu
nek do przyrody (Kto jej nie 
widzi wszędzie, nie widzi jej 
nigdzie — Kant). Skoro więc 
z człowiekiem związane jest 
wszystko co on czuje i wszyst
ko co on widzi, podział nauk na 
hum anistyczne i przyrodnicze 
jest jedną z wielkich pomyłek 
nie tylko Odrodzenia i hum a
nistów.

Pom yłka ta  zrodziła się w  
czasie renesansu, kiedy — w  na
stępstw ie antycznego satanizm u 
Prom eteusza, k tóry  wykradłszy 
ogień zbuntow ał się przeciw  
bogom, duch piekła rzekomo 
zdradził ludziom tajem nicę po
sługiwania się mechanizmem 
świata — „m achina“ też była 
pewnego rodzaju satanizmem. 
To klasyczne oświecenie zaciem
niło rzeczywistość, w  której 
wszystkie nauki są hum ani
stycznym i i wszystkie przyrod
niczymi jednocześnie, bo nie ma 
spraw  nieobjętych przyrodą. 
Człowiek jest też tylko m ałą jej 
cząstką, a sama przyroda na j

częściej jest taką, jaką  on ją  wi
dzi, a nie jaką ona w rzeczywi
stości jest. Ówcześni hum ani
ści przeoczyli, że praktycznie 
wykorzystana wiedza pozostaje 
zawsze wiedzą. Zapomnieli też, 
że często praktyczne zastosowa
nie wiedzy poprzedzało teorie. 
Już w  wieku XIII Robert Gros- 
seste tw ierdził, że przestrzeń 
jest funkcją światła, a P io tr Pe- 
regrinus napisał doświadczalnie 
uzasadnioną rozprawę o magne
tyzmie. H um anistyczne pozna
nie przyrody miało dwie cechy 
wspólne z poznaniem antycz
nym  — nie operowało liczbami 
i nie dążyło do opanowania n i
kogo i niczego. Zdobywanie 
wiedzy i praktyczne jej zasto
sowanie w ypływało z zamiło
wania, a zamiłowanie wzrastało 
w  m iarę jak  przyroda pozwalała 
człowiekowi coś odkrywać. Nie 
ma bowiem wynalazków — te r
min świadczący o megalomanii 
ludzkiej — są tylko odkrycia. 
Nowa teza logiki jest tak  samo 
odkryciem, jakim  byłoby perpe- 
tuum  mobile.

Czym więc jest technika? 
Czy jest pochodną wiedzy przy
rodniczej i tak  zwanych nauk 
przyrodniczych? Żródłosłów 
grecki słowa technika oznacza 
„zręczność“ i niechybnie pier
wotnie technika była tylko 
zręcznością w ykonyw ania cze
goś. Z biegiem czasu sama zręcz
ność okazała się niew ystarcza
jącą i do tego w ykonyw ania po
trzebna była odpowiednia w ie
dza. Zasób tej wiedzy m usiał 
być coraz większy i to w  m iarę 
jak  pierw otna zręczność przera
dzała się w  siłę przetwórczą i 
krystalizowało się rzemiosło a 
następnie przemysł. Praktyczne 
znaczenie rzemiosła i przem y
słu dla spraw  codziennnych 
człowieka staw ało się coraz 
większe, zaczynało być dom inu
jące i nadaw ało tej „technice“ 
siły dynamiczne, których w ie
dza w  sobie nie ma i nie miała. 
Fakt ten nie uszedł uwadze tech
ników, a później i kierowników 
przem ysłu i spostrzeżenie to 
obudziło w  nich wolę panowa
nia. Może był to odw et za s tano
wisko renesansu w odniesieniu 
do poczynań techniki, które 
spowodowało, że hum aniści a 
naw et później wielki K ant i N ie
tzsche na tem at techniki milczą. 
Dążenie techników do panowa

nia spowodować musiało em an
cypację techniki spod opieki 
wiedzy, gdzyż wiedza m ówiła 
często o tym  co dalekie i. nie
widoczne, a technika o tym, co 
bliskie i potrzebne. Można by 
to  określić w  ten  sposób, że 
technika przestała być dalszym 
ciągiem wiedzy — nauk przy
rodniczych, czyli metodycznego 
opracowania odkrycia — i jak 
kolwiek oparta na wiedzy, nie 
przestała być tylko techniką.

To też jest powodem, że 
w  ciągu swego rozwoju techni
ka stała się przystępną dla lu
dzi nie posiadających w ystar
czającej wiedzy i inteligencji, 
ale będących dostatecznie zręcz
nymi. Z drugiej zaś strony nie 
przem aw iała do najm ądrzej
szych, o ile nie zajm owali (się jej 
metodami. Widocznie to jest 
przyczyną, że przew ażająca 
część techników różnych szcze
bli trak tu je  swój zawód wyłącz
nie jako źródło zarobku, czyli 
utrzym ania. Podczas gdy wie
dza i sztuka w  większym czy 
też m niejszym  stopniu leżą w  
sferze zainteresowań każdego 
inteligentnego człowieka, tech
nika pozostała metodą, proce
sem  wytwórczym , opartym  co 
praw da ściśle o wiedzę, ale n ie  
będącym wiedzą. To też zain
teresow anie się techniką w  sze
rokim pojęciu nie odnosi się do 
jej procesów technologicznych, 
lecz do jej wyników, do goto
wych produktów, jako następ
stw a pewnego postępowania 
technicznego.

Konieczność ciągłej zm ia
ny gotowych produktów prze
sunęła pierwszeństwo jakości 
produktu w kierunku jego ilo
ści, doprowadzając przekracza
nie ilości przez coraz to większą 
ilość, do absurdu. Ten b ru ta lny  
zw rot z „w ew nątrz“ na „zew
n ą trz“ doprowadził do pewnego 
psychicznego wyjałow ienia lu
dzi. Zryw ając więzy z hum a
nizmem zagubili orientację od
nośnie szeregu wartości ludz
kich. Człowiek stał się zabawką 
„nieludzkich“ mocy i zatracił 
możność oceny spraw  kolek
tyw nej moralności. Zaczęła się 
w iara w  m echaniczny związek 
przyczynowy zjawisk leżących 
naw et poza prawam i przyrody, 
a jej następstw em  był determ i- 
nizm historyczny, biologiczny 
a naw et zoologiczny, k tóry ścią
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gał człowieka na coraz niższy 
szczebel jego duchowej w arto
ści. W tej sytuacji i dla rato
wania tendencji panowania, no
wocześni technicy rozpętali or
gię techniki, k tóra swoimi w y
nikam i zagłuszyć miafa. szereg 
nierozwiązanych a ciągle tra 
piących ludzkość problem ów i 
trosk, obdarowując ją  natom iast 
problem am i, które — jak bom 
ba atomowa, astronautyka i in
ne — dla człowieka długo je
szcze będą bez znaczenia lub 
wręcz zgubne. Oto jedna z w iel
kich pom yłek techników.

Dzisiejsze przeciwstawienie 
hum anizm  — technika jest na
stępstwem  tych wielkich pomy
łek, których źródła szukać nale
ży w  megalomanii ludzkiej.

„Homo sum  et n ihil hum a- 
num  a me alienum  pu to“ (Te- 
renc) — człowiekiem jestem  i nic 
co ludzkie nie jest m i obce — ani 
obojętne — to nie tylko dewiza

braterstw a i miłosierdzia, ale i 
dewiza hum anizm u jako posta
w y życioweji, jako niedoskona
łego dążenia do praw dy i pięk
na. Ale humaniizm Avymaga 
również pokory wobec sił n ie
zbadanych a drzemiących w 
nas sam ych i wobec tych sił, 
k tó re  są poza nami, ukry te  w 
tajn ikach przyrody. Skarga Fau
sta  — da steh ich nun  ich a r
m er Tor und bin so klug als 
wie zuvor — nie straciła nicze
go z swej żywotności. Jest dziś 
tak  samo aktualną jak sto lat 
tem u i tak samo aktualną bę
dzie za lat sto. Prawdziwe hu
m anistyczne pojmowanie życia 
i św iata jest niestety udziałem 
m ałej ilości, ludzi, przy czym 
obojętnym  jest, czy z zamiłowa
nia s tud iu ją  kontrapunkt, czy 
też teorię kwantów.

W ielka masa w tym  hum a- 
nistyczno-technicznym  koncer
cie to pseudohumaniści, wsłu-

chani w  niew ym iem ność w łas
nej duszy, którzy o tym  zapomi
nają, że cały nas otaczający 
świat jest niew ym ierny, to 
pseudotechnicy (przyrodnicy), 
którym  się zdaje, że wszystko 
wymierzyć potrafią — nie dziś 
to jutro, a duszy m ierzyć nie 
trzeba, bo jej jeszcze n ik t skal
pelem nie namacał. P ierw si — 
zmian życia spowodowanych 
postępem technicznym  rozumieć 
nie chcą, bo to im mąci w yim a
ginowany obraz świata, drudzy -  
zainteresowania religią lub filo
logią rozumieć nie potrafią, bo 
ono nie daje się wyliczyć suw a
kiem logarytmicznym. Żadna 
organizacja i żadna edukacja 
nie zmienią tonacji tego koncer
tu. O ile nie zmieni się charak
ter człowieka, przez mikroskop 
elektronowy i teleskop gigant 
patrzeć nadal będzie oko fel- 
lacha. ,

A w tedy — „lasciate ogni 
speramza“.

MYŚLENIE MA KOLOSALNĄ 
PRZYSZŁOŚĆ

M A Ł Y  F E L I E T O N  L A I K A

J est zajęciem  niezwykle cie
kawym  i niekiedy w prost fa

scynującym  śledzenie m yśli lu 
dzi nieprzeciętnych, obserwo
w anie kierunku, celu i tenden
cji ich sądów, delektow anie się 
oryginalnością sformułowań.

Snując poprzednio rozwa
żania na tem at tolerancji zaha
czyłem o A. J. Cronina. W yda
je  mi się jednak, że ten  nieco
dzienny i głęboki myśliciel za
sługuje na naszą bliższą uwagę. 
Nie będę podkreślał jego zalet 
czysto literackich, choć są one 
ogromne. Chcę o Croninie m ó
wić jako o chrześcijańskim  m y
ślicielu i filozofie. Cronlin jest 
katolikiem, książki jego- w  Pol
sce w ydaje ,,Pax“, a le  poglądy 
na istotę chrześcijaństwa, za
w arte w  jego powieściach, nie 
mieszczą się chyba w  ram ach 
prawo wierności ,, rzym skiej 4 4,
przerastają  ją, w yłam ują jej 
dogm aty, a w  każdym  razie są 
-krańcowo inne, niż zwykliśm y 
to m y na codzień praktycznie 
obserwować wśród naszego oto
czenia. W łaśnie to  zestawienie 
głębokich ogólnochrześcijań-

skich i ogólnoludzkich poglą
dów oraz sądów — z ich okre
ślonym, wyznaniowym  szyldem 
— uważam  za szczególnie in te
resujące i niezwykłe. Pod roz
wagę czytelników pragnę dać 
tego przykłady:

We w spom nianych uprzed
nio „Kluczach K rólestw a“ m ło
dy  uczeń katolickiego sem ina
rium  tak  mówi do swego w y
chowawcy w  rozmowie na te
m at „jedynie prawdziwej apo
stolskiej relig ii“ : „Niewątpli
w ie w yznanie jest tak  dalece 
kw estią przypadku urodzenia, 
że Bóg nie może chyba ustosun
kowywać się do niego tak  ek
skluzyw nie.“ Nie mniej charak
terystyczna jest rozmowa po
między rek torem  i adm inistra
torem  tegoż sem inarium : „In
dyw idualizm  jest raczej niebez
piecznym  rysem  u teologa. Dał 
nam  reform ację“. A oto odpo
wiedź4 „A reform acja dała nam 
godniej prowadzący się Kościół 
K atolicki“.

W związku z fałszywym  
cudem  u „Źródła M arii“ Cronin 
zamieszcza takie niezwykłe

słow a: „ Jakich dodatkowych
cudów potrzeba Kościołowi? 
Czy nie uświęcił sam siebie cu
dem istnienia przez tysiąclecia? 
Fundam enty ma utw ierdzone 
głęboko, niewzruszenie, na cu
dach C hrystusa“. O uzdrow ie
niu chorego przy tym  źródle 
tak mówi au tor: „To był cud 
wiary. Tak, w iara sam a jest cu
dem. Wody Jordanu, Lourdes, 
czy „Źródła M arii“ sam e nic nie 
znaczą. Każda kałuża spraw i to 
samo, jeżeli w  jej zwierciadle 
znajdzie się odbicie oblicza Bo
ga“ .

Niecodziennym zaiste katoli
kiem  jest główny bohater, m i
sjonarz, ksiądz Franciszek Chi- 
sholm, do którego św iatły bi
skup k ieru je  te  słowa: „A naj
milszym rysem  u ciebie jest to, 
...że brak ci tej bombastycznej 
pewności siebie, która w ypływ a 
raczej z dogm atu niż z w iary“.

Konaj ącemu wolnom yśli
cielowi i ateiście, doktorowi 
Tullochowi, który  oddaje swe 
życie, niosąc lekarską pomoc gi
nącym na zarazę Chińczykom, 
— ks. Chisłiolm przyrzeka wie
czystą nagrodę. Gdy tą  „nie
prawo w ierną4 4 obietnicą zba
wienia siostra W eronika poczu
ła się dogłębnie urażona w 
swych uczuciach religijnych,
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DANIEL BARSKI

KAMIEŃ AlA DRODZE DO JEDNOŚCI
uoh ekumeniczny jest najdonioślejszym 
zjawiskiem życia religijnego i myśli chrze
ścijańskiej naszego wieku. Mimo różnych 

koncepcji i dwóch zasadniczych różnych 
postaw, obejmuje swym zasięgiem cale niemal 
chrześcijaństwo.

Pontyfikat Jana XX III, jego encyklika „Ad 
Petri cathedram“, inicjatywa zwołania soboru 
powszechnego, znacznie spopularyzowały ideę 
ekumeniczną także wśród wiernych Kościoła 
rzymskokatolickiego, którzy również pragną 
jedności z „odłączonymi braćmi<(.

Dziś już wiemy, że wielu teologów i świe
ckich wyznawców Kościołów reformacji zbyt 
optymistycznie oceniało możliwości znalezienia 
yjspólnej drogi do duchowej unifikacji z Kościo
łem „prawowiernych“.

Ostatnie oświadczenie wysokich dygnita
rzy Kościoła rzymskiego w sprawie soboru, pro
blematyki i jego zadań wyleczyły ze złudzeń 
radosnych optymistów. Prawdą jest bezsporną 
i powszechnie znaną, że idea Ekumenii wypły
wa z treści i z ducha Ewengelii i to niezależnie 
od protestanckiej czy katolickiej interpretacji 
Nowego Testamentu.

Prawdą jest, że pragnienie, a nawet tęsknota 
za jednością w Chrystusie i Jego Kościele jest 
zjawiskiem powszechnym we wszystkich społe
cznościach chrześcijańskich i wśród wszystkich 
wierzących rozumnych ludzi. Prawdą jest, że 
Ekumenia to jakaś racja stanu rozdzielonego 
chrześcijaństwa naszej epoki w obliczu walki 
wiary z niewiarą, która toczy się na całym świę
cie. Ale jest jeszcze inna prawda, która się sta
ła tamą nie do przebycia rozdzielającą Kościół 
rzymskokatolicki od drugiej połowy chrześci
jaństwa, mianowicie istnienie jednego dogmatu.

Wierni Kościołów reformacji, zrodzeni i 
wychowani w duchu religijnej wolności, nie 
zdają sobie często sprawy z istoty i z roli dog
matów w Kościele rzymskim, a w szczególno
ści dogmatu o nieomylności papieża, który jest 
sam w sobie źródłem nowych dogmatów.

Każdy Kościół wprawdzie ma określone za
sady swej wiary, które są normą życia jego 
wyznawców i drogą do zbawienia. Określone 
prawdy wiary, które są dane do wierzenia, są 
konsekwencją interpretacji i rozumienia Ewan
gelii, która jest źródłem nieomylnej prawdy. 
Zważywszy jednak, że chrześcijaństwo jest reli-

m isjonarz tak  jej tłum aczy swój 
postępek: „M oje dziecko, współ
cześni uważali Pana naszego za 
okropnego wolnomyśliciela... i 
dlatego Go zabili... Jest coś, o 
czem niem al wszyscy zapomi
namy. Chrystus tego uczy... 
Człowiek żyjący w dobrej wie
rze nie może być potępiony. 
Żaden człowiek. Ani buddysta, 
an i m ahom etanin czy teoista... 
Jeżeli działają w  dobrej wierze, 
według danego im światła i ła
ski, będą zbawieni. Na tym  po
lega w spaniałe m iłosierdzie Bo
ga.“ A na innej karcie tejże 
książki ks. Chisholm mówi: 
„Któż z nas m a jakiekolw iek 
pojęcie o Bogu? Nasze słowo 
„Bóg“ jest w ytw orem  ludzkiej 
mowy... w yrażającym  uw ielbie
nie d la naszego Stwórcy. Jeże
li żywimy to  uw ielbienie w  so
bie, zobaczymy Boga... nie ma 
co tego żadnych obaw “.

Cronin w  swym  duchowym 
uniw ersaliźm ie podaje taki oto 
przepiękny dialog „ekumenicz
ny“ pomiędzy dwoma „braćmi 
złączonymi“ w  Chrystusie: du
chownym  katolickim  i prote
stanckim ,: oto słowa m etody
sty, d ra  Fiske: Mój drogi Chi-

sholmie! Rozmyślałem nad zda
niem wygłoszonym w jednym  z 
kazań przez dra E ldera Cum- 
mingsa, naszego w ybitnego du 
chownego. Brzmiało ono: „Naj
większym złem dzisiejszej doby 
jest rozrost Kościoła rzym skie
go, spowodowany niegodziwy
mi i diabelskim i in trygam i je
go kapłanów “. Chciałbym, abyś 
wiedział, że odkąd zaznałem  za
szczytu poznania ciebie, sądzę, 
że w ielebny Cummings nie w ie
dział, o czem mówi.“ Ksiądz 
Chisholm zrew anżow ał się na
stępuj ącym stw ierdzeniem : 
„Mój drogi Fiske! W katechiź- 
m ie kardynała Cuesta znajduję 
w yraźnie wypisane to  oto- zda
nie: „Protestantyzm  jest nie
m oralną praktyką, k tóra bluźni 
Bogu, poniża człowieka i nara
ża społeczność ludzką na nie
bezpieczeństwo“. Chciałbym, 
abyś wiedział, że naw et zanim  
spotkał m nie zaszczyt pozna
nia ciebie, uw ażałem  oświad
czenie kardynała za niew yba
czalne“.

U schyłku swej duchownej 
kariery  ks. Chisholm dokonuje 
takiego znam iennego „podsu
m owania“ : ,,... w  tym  długim

odosobnieniu m oje poglądy 
uległy stopniowej sym plifika- 
cji i staw ały  się coraz bardziej 
przejrzyste... Spakowałem i po- 
odkładałem  na bok wszystko, 
co skom plikowane i wszelkie 
podrzędne w ykrętasy dok try 
nalne. Szczerze mówiąc, nie mo
gę uwierzyć, aby którekolw iek 
stw orzenie Boskie miało sma
żyć się w  ogniu piekielnym  
przez całą wieczność z tegO' po
wodu, że zjadło kotlet wieprzo
wy w piątek. Jeżeli trzym am y 
się fundam entalnych zasad w ia
ry, czyli miłości Boga i miłości 
bliźniego, słuszność będzie z 
pewnością po naszej stronie. I 
czy nie czas najwyższy, aby 
Kościoły zaniechały waśni po
między sobą i ... połączyły się? 
Św iat jest jednym , żywym i od
dychającym  organizmem, a je 
go zdrow ie zależy od m iliar
dów komórek, z których się 
składa... Każdą taką m alutką 
kom órką jest serce człowieka“ .

W innej, również niezwyk
łej powieści, pt. „Trzy miłości“ 
Cronin przeprowadza druzgo
cącą kry tykę idei życia zakon
nego. Kreśli przejm ujący obraz 
tej nieubłaganej maszyny, któ-
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gią ducha i za taką uważali je ojcowie Kościo
ła i późniejsi teolodzy i myśliciele chrześcijań
scy, musimy założyć, że jakkolwiek prawdy za
warte w Ewangelii są niezmienne i ponadcza
sowe, to jednak rozumienie tych prawd ulega 
zmianie ze wzglądu na rozwój duchowy i umy
słowy wierzących chrześcijan.

Dlatego obiektywizacja pewnych tez doktry
ny kościelnej nawet przez najwybitniejszych te
ologów żyjących w określonych warunkach 
i czasie, i uwarunkowanie, że tak samo mają 
pojmować w przyszłości i rozumieć wierni przy
szłych pokoleń, wydaje się niezrozumieniem 
ducha chrystianizmu i jego istoty.

Prawdy objawiane nam przez Boga-Człowie- 
ka, dotyczące naszej wiary i naszego zbawienia 
nie znajdują się w sferze transcendentnej, lecz 
w żywym i myślącym człowieku. Dlatego su
che definicje i sformułowania pewnych prawd, 
które były subiektywnym pojęciem i przeświad
czeniem pewnych ludzi, a stały się normą obo
wiązującą i prawdą wiary, są często czynnikiem  
konserwatyzmu, zacofania i izolacji od postępu 
i życia.

Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, mimo, że 
w swych przymiotach i esencji nie zmienia się 
wcale, w rozumieniu jednak i odczuciu różni się 
od Boga Pawła z Tarsu, Jana Ewangelisty, To
masza z Akwinu, Lutra i Kalwina czy Michała 
Anioła.

Każde pokolenie wierzących ludzi nie zado
wala się odziedziczonymi prawdami wiary, tak 
jak nie zadawala się dziedzictwem naukowych 
zdobyczy. Każdy rozumny człowiek, żyjący w 
określonym okresie historii, korzysta ze śiuiatla 
rozumu, angażuje swój intelekt, swoje ducho
we możliwości poznania i pragnie, aby to, 
co on wyznaje i w co wierzy, było jego wiarą 
i zaspokajało w jakimś stopniu jego umysł i ser
ce. Myślący chrześcijanin, mimo że zdaje sobie 
sprawę, że pewnych prawd wiary umysłem  
swoim pojąć nie jest w stanie, ze względu na 
ograniczone możliwości ludzkiego poznania, od
rzuca jednak automatyzm dogmatyczny prze
kazany w suchych sformułowaniach, które są 
zgoła obce tak jego intelektowi, jak też jego 
twórczej intuicji.

Chrześcijaństwo i tym  się między innymi 
różni od judaizmu, że na kartach Ewangelii mo
żemy wyczytać: Litera zabija, a duch ożywia. 
Historia Kościołów Chrześcijańskich świadczy 
aż nadto wyraźnie, że ludzie, prowadzili woj
ny o to, czego często nie rozumieli. Strażnicy 
„czystości“ wiary na przestrzeni całej historii 
chrześcijaństwa to najbardziej upiorne postacie. 
Płonące stosy w imię „czystości^ wiary stały się 
symbolem ciemnoty i zaprzeczeniem ducha re- 
ligii Chrystusowej, a przecież to tylko konse
kwencja określonej postawy dogmatycznej i 
ścisłych teologicznych sformułowań. Oczywiście

ra wchłonęła złam aną życiem 
kobietę, Łucję, przejętą żarli
wą miłością do Boga i ożywio
ną w ekstazie pragnieniem , aby 
stać się oblubienicą Chrystusa. 
K lasztor w Sentiens w Belgii, 
jak  bezduszny - mechanizm, 
„przepuścił“ przez sw e tryby  
tę  nieszczęsną ofiarę i  zwróci 
ją  św iatu jako zm altretowany, 
nędzny i upokorzony strzęp du 
szy, ograbiony ze wszystkiego 
co piękne, doprowadzony do 
obłędu i śmierci. A utor w  spo
sób realistyczny i wstrząsający 
ukazuje całą bezużyteczność 
metod zakonnych, łamiących 
elem entarne praw a n a tu ry  lu 
dzkiej oraz wym agających cał
kowitego wyrzeczenia się oso
bowości, godności i człowie
czeństwa. O krutna i bezduszna 
dyscyplina zakonna polega na 
bezwzględnej niewoli, podpo
rządkowanej pustym  formom 
oraz drobiazgowym rozkazom; 
żąda czołgania się w prochu i 
całowania butów; zadaje to rtu 
ry  fizyczne. Oto najbardziej 
charakterystyczne cytaty  z tej 
tragicznej opowieści: Siostra 
Józefina poucza Łucję: „Prze
łożona jest w  obliczu Boga tw o

ją  władzą. Musi być dla ciebie 
jak  Bóg. Jesteś służebnicą Pana 
i musisz chętnie spełniać na j
niższe posługi. Przede wszyst- 
kiem  musisz więc zacząć od w y
szorowania i wyczyszczenia 
„petit pays“ (klozety). Nie m o
żesz pozostawić ani jednego 
pyłku, ani jednego ziarenka 
piasku... Tak rozkazano! Taka 
jest wola Boża... Niedokładnie 
zrobione“. Paznokciem  w yskro
bała ziarnko piasku i podniosła 
je  wysoko, niby coś obrzydli
wego: „Dobry Bóg n ie  będzie 
cię za to kochał“.

Nie mniej „budująco“ w y
gląda cotygodniowe publiczne 
w yznanie na kolanach wszyst
kich wykroczeń: „W świętym  
posłuszeństw ie czynię culpę 
wszystkich win, których dopu
ściłam się przeciw regule, a 
zwłaszcza przez uchybienie du
chowi ubóstwa, gdyż złam ałam  
igłę przy szyciu“. Przełożona 
w ydaje w yrok: „Odmówisz trzy  
Ojcze nasz“ .

„Przeglądając wczoraj tw o
ją szafę, zobaczyłam dw ie chu
steczki złożone pod ręcznikiem... 
Masz za to odmówić trzy  Zdro
waś M aryjo“ .

W y kończą j ąc obrębianie
serw ety na ołtarz, Łucja prze
stała szyć: „Czy skończone?“ — 
„Skończone, M atko“ — „Phi... 
Jakie to  brudne... Czy nie rozu
miesz? Zabrudziłaś to“ . —  
„Czy M atka nie rozumie? Ser
weta była brudna, gdy mi ją  
dano“ — „Dość tego. Przed o- 
biadem  ucałujesz nogi swoich 
towarzyszek, a podczas obiadu 
masz klęczeć.“ ... „Przełożona 
dała znak, a Łucja powoli po
stąpiła naprzód, by spełnić ten  
nieznośny ak t pokory... Nie
w ątpliw ie zatraciła poczucie 
hum oru, ... byłaby się niew ąt
pliw ie śmiała, widząc samą sie
bie na kolanach, całującą buty  
dwudziestu kobiet; klęczącą, 
chylącą swą tw arz do ziemi, 
powstającą, postępującą o  krok 
naprzód, ponow nie klękającą, 
by całować te buty... komiczny 
był widok kobiety w  średnim  
wieku, na klęczkach czołgają
cej się po zięmi, w suw ającej 
głowę pod stół, uderzającej się 
w  głowę, całującej nogi tych 
cudzoziemek? Może sam Jezus 
śmiałby się również z to rtur, 
którym  ją  poddawano. U m arł 
za nią, więc, jak  m ówiła M arja
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sprzyjało temu posiadanie przez Kościół nieo
graniczonej władzy i pomoc „ramienia świe
ckiego“.

Jeżeli dziś w X X  w. w erze lotów kosmicz
nych papież Jan XXIII w swojej mowie koro
nacyjnej głosi urbi et orbi, że do „owczarni nikt 
wejść nie może, kto nie stoi pod przewodni
ctwem papieża. Ludzie nie mogą uzyskać zba
wienia, jeżeli nie są z nim połączeni, gdyż pa
pież jest namiestnikiem Chrystusa i jego na
stępcą na ziemi“, to co w świetle tego oświad
czenia można tu mówić o Ekumenii i duchowym 
rozwoju ludzkości. Ekumenia w rozumieniu pa
pieża to tylko ulgowa taryfa dla „odszczepień- 
ców i heretyków“, aby jako „odłączeni bracia“, 
poznawszy swój błąd, wrócili do jedności wiary 
i uznali w Janie XX III nieomylnego zastępcę 
Chrystusa na ziemi. A jednak postawa Jana 
XX III jest logiczna i konsekwentna. Wypływa 
ona z określonej prawdy wiary — dogmatu o 
nieomylności papieża, w który każdy rzymski 
katolik pod sankcją grzechu wierzyć jest zobo
wiązany.

Dogmat ten tym się różni od wszystkich in
nych dogmatów — pomijając jego antybiblijny 
charakter, że jest w jakimś stopniu sprawdzal
ny. Człowiek bowiem i jego działalność nieza
leżnie od jej sfery jest przedmiotem ludzkiego 
poznania. Wszelkie zaś akty ludzkie są także

przedmiotem ludzkich dociekań i ocen. A trud
no przecież w najbardziej nawet sakralnych 
czynnościach ostatnich papieży nie dostrzec sze
regu elementów ludzkich i wpływu konkretnej 
sytuacji politycznej Kościoła.

Nie jest zamiarem tego artykułu wykazyvm~ 
nie niemożliwości uznania tej prawdy wiary, ja
kim jest dogmat o nieomylności. Nie sposób jed
nak nie stwierdzić, że jest on sam w sobie w 
świetle ludzkiego rozumu logicznym absurdem, 
co zresztą potwierdza historia, a w świetle No
wego Testamentu jest on zaprzeczeniem ducha 
Chrystusowego. Jeżeli bowiem człowiek jest 
wyposażony w boski artybut, jakim jest nie
wątpliwie nieomylność w sprawach wiary i mo
ralności, to wszelkie sobory i uchwały nie ma
ją żadnego znaczenia ani mocy. „Nieomylny“ 
człowiek sam je bowiem zwołuje, wytycza za
dania, przewodniczy, rozstrzyga i ogłasza to, co 
zgodne jest z jego wolą. Sobór staje się tylko 
głosem doradczym, wykonawczym, ciałem me
chanicznym.

Atrybut nieomylności daje papieżowi nieo
graniczone możliwości interpretacji Nowego 
Testamentu i tworzenia coraz nowych istnieją
cych potencjalnie w Ewangelii, a nie ogłoszo
nych jeszcze dogmatów, czyli prawd wiary. 
Pontyfikat Piusa XII wzbogacił Kościół nowy
mi dogmatami, które w świetle nauki innych 
Kościołów są nie do przyjęcia.

Em anuela, ona musi upokorzyć 
się d la Niego. W reszcie się 
skończyło. W stała niepewnie, 
postąpiła na środek pokoju i 
uklęlda plecami do stołu. W y
ciągnęła ram iona — jak  jej roz
kazano... klęczała przez ten  ca
ły czas, z wyciągniętem i ram io
nami, trzęsąc się na m yśl o tej 
groteskowej ty ran ii, budzącej 
gorycz i zatruw ającej duszę... 
Miała uczucie, jak  gdyby ręce 
jej obciążone były ołowiem. 
Zwolna szarpiący ból ogarnął 
ram iona i piersi. Cierpienie 
stało  się nieznośne...“

Czytając te  przejm ujące 
opisy w ydzierania duszy i zabi
jan ia człowieczeństwa przycho
dzi na m yśl sform ułow anie 
E. M. Rem arka (Na Zachodzie 
bez Zmian): „Najważniejszy 
w ydaw ał się nie duch, lecz 
szczotka do butów, nie myśl, 
lecz system, nie swoboda, lecz 
rygor.“

Niektórzy dogmatycy, tłu 
macząc idee zakonów, tw ier
dzą, że mnisi, rezygnujący z 
bogactw, wygód, rozrywek, pod
dający się rygorom  posłuszeń
stwa, milczenia i modlitwy, — 
czynią to dla udowodnienia, że

są jeszcze ludzie, mogący w y
rzec się dobrowolnie dobro
dziejstw  tego świata, aby ofia
rować Bogu swe um artw ienia 
za tych innych, pław iących się 
w dostatku, rozkoszujących się 
swą władzą i, nieznających Bo
ga, ateistów.

Rozmyślanie o Bogu i du
szy jest bezprzecznie rzeczą 
piękną oraz pożądaną i na pew
no podoba się Stwórcy, lecz 
czy posiada jakikolw iek sens 
łączenie tych  in tencji i tego 
uwielbienia ze ślepym  rygorem , 
nieprzynoszącym  korzyści niko
mu, a chyba najm niej Temu, z 
m yślą o k tórym  się to  czyni? 
Bóg stw orzył nas jako istoty 
społeczne i chyba ty lko działa
nie w  kierunku pomocy i m i
łosierdzia, okazywanych innym  
ludziom może mieć znaczenie 
jako ofiara i wyrzeczenie, skła
dane na ołtarzu W szechmocne
mu. Czy Bogu, pojętem u jako 
N ieogarnięty i W szechdobry 
Duch „nie z tego św iata“ , mo
gą być m iłe cierpienia m oralne 
i fizyczne, uw arunkow ane przy
ziemnymi form ułam i i zewnę
trznym i rygoram i, zadawanym i 
wzajem nie ludziom przez ludzi

lub ludziom przez siebie sa
mych? Czy może Mu się podo
bać tak ie  postępowanie? Roz
strzygnijcie w e w łasnym  su
mieniu.

A w racając do Cronina, tak  
mówi on do Łucji słowami ka
nonika Edwarda Moore: „Mo
żesz służyć Bogu poza klaszto
rem, wśród ludzi... Mamy obo
wiązki wobec życia i wobec 
siebie samych... Nie. Nie pod
nosi to  naszej wartości, jeżeli 
chodzimy w  nędznych ubra
niach, z ogolonymi głowami. 
M usimy iść z prądem  czasu“ .

Tak. Cronin to chyba rzadki 
u nas typ katolika. Kończąc, 
przytoczę jeszcze słowa Hulki- 
Laskowskiego: .,... N iewym ier
nie wielkie istnieją różnice 
między różnym i katolicyzm a- 
mi... Ten sam  znak krzyża i ta  
sama msza w Hiszpanii i w 
skromnej mniejszości katolic
kiej w  Anglii, a le  jakaż prze
pastna różnica w kulturze du
chowej, w postawie wobec ży
cia, w  poczuciu obowiązków 
wobec ludzkości“. — A której 
form acji bliższa jest religijność 
nadwiślańska?.—

L e m m u h
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Dlatego nie nauka o Kościele, ustrój, tra
dycja dzielą zasadniczo te dwa obozy chrześci
jańskie, tj . obóz reformacji i Kościół prawo
sławny od Kościoła rzymskokatolickiego. Te 
wszystkie sprawy w duchu chrześcijańskiej po
kory i miłości w perspektywie czasu byłyby do 
przezwyciężenia. Dzieli zasadniczo z Kościołem 
rzymskokatolickim nas i wszystkich chrześci
jan, dla których nieomylny jest tylko Bóg, ten 
największy na ciele Kościoła powszechnego no
wotwór teologiczny, który wyrósł w atmosfe
rze dyplomacji politycznej w końcu X IX  w., 
dogmat o nieomylności papieskiej. Odgrodził on 
bowiem Kościół rzymski od reszty chrześcijań
stwa i stworzył przepaść, której człowiek zna
jący ducha Ewangelii bez zniewolenia swego 
umysłu przebyć nie może. Dogmat o nieomyl
ności papieża jest w swojej istocie antyekume- 
niczny gdyż niemożliwy jest do przyjęcia jako 
prawda wiary dla chrześcijań z obozu nierzym- 
skieęfp. Chrześcijanin współczesny przyjmuje 
pewne prawdy, których pojąć nie jest w sta
nie, a które stanowią tajemnicę życia nadprzy
rodzonego. Przed dogmatem nieomylności pa
pieża każdy nieuprzedzony umysł musi się 
buntować, gdyż nie ma on ani biblijnego, ani 
rozumowego, ani tradycyjnego uzasadnienia. 
Chrześcijanin współczesny może przyjąć pry
mat papieski, obcą sobie liturgię, pogodzić się 
ze swoistym bizantynizmem, ale nie pogodzi się 
nigdy, aby śmiertelny człowiek, przypisywał 
sobie przymioty boskie i mienił się zastępcą 
Chrystusa na ziemi.

Zachodzi pytanie, czy Kościół rzymskokato
licki za cenę jedności rozdzielonego chrześci
jaństwa byłby zdolny zrezygnować z tego anty- 
ekumenicznego dogmatu i stworzyć pomost do 
jedności w Chrystusie i w Kościele dla drugiej 
połowy chrześcijaństwa. Przyzwyczailiśmy się 
w naszych rozważaniach w tej materii cały 
punkt ciężkości przenosić w sfery nadprzyro
dzone i twierdzić, że to wszystko sam Bóg spra
wi bez naszej pracy i naszego udziału, aby Je
go słowo wypełniło się co do joty i aby stała się 
jedna owczarnia i jeden pasterz. Trudno w tej 
sprawie nie widzieć ingerencji Boskiej lub bo
skich zamierzeń w stosunku do ludzkości. „Bez 
Niego nic uczynić nie możemy“.

Wiemy jednak, że Bóg działa przez ludzi, 
którzy wyposażeni w laskę i pomoc realizują 
Jego plany na ziemi. Ludzie nie są mechanicz
nym przedmiotem boskiej działalności. Owszem, 
współpracują z Nim świadomie i dobrowolnie, 
choć czasem także nie zdają sobie sprawy ze 
swego współdziałania.

Działalność Kościoła Jezusa Chrystusa jest 
dalszym przedłużeniem Jego boskiej misji i od
bywa się na ziemi wśród skażonego grzechem 
świata. Jakże często ludzkie chwasty i kąkole 
zagłuszają ziarna boskiej Prawdy. Jakże często 
ludzie wierzący w Chrystusa, w Jego miłość 
i sprawiedliwość stawali niemi z bólu w obliczu 
zwycięstwa przemocy, brutalnej siły i fałszu 
nad miłością, sprawiedliwością i prawdą.

W rozpatrywaniu możliwości realizacji 
Ekumenii — sprawy nie z tego świata, lecz na 
tym  świecie — nie sposób nie uwzględnić całe
go mechanizmu złożonego życia i różnych ele
mentów doczesnych, które to życie i jego roz
wój kształtują.

Właśnie dogmat o nieomylności papieża, 
jest wyrazem roszczeń Kościoła do prawa pod
porządkowania sobie całego chrześcijaństwa w 
imię jednej owczarni i jednego pasterza.

Dlatego rezygnacja z dogmatu o nieomyl
ności byłaby rezygnacją z marzeń o rządzie 
dusz, o kościelnym imperium, byłaby rezygna
cją ze specyfiki Kościoła rzymskiego i jego uni
wersalnego posłannictwa.

Wszelkie racje ewangeliczne, które rozu
mie najprostszy człowiek, wszelkie oświadcze
nia najwybitniejszych teologów o konieczności 
szukania dróg do jedności Kościoła powszech
nego będą zawsze nie wystarczające, aby zmie
nić w tej materii postawę i stanowisko Kurii 
rzymskiej.

Racje polityczne, prestiżowe i ekonomiczne 
zagłuszały w ciągu wieków w historii Kościoła 
rzymskiego ducha Chrystusowej miłości.

Wszelkie gesty dobrej woli, czy też czyny 
mające pozory chrześcijańskiej miłości bliźnie
go ze strony władców Watykanu, tak głośno 
zawsze reklamowane przez opinię katolicką, są 
tylko środkiem do celu, potrzebą chwili, ma
newrem taktycznym i nie odzwierciadlają wew
nętrznej treści ani ducha Chrystusowego. 
W tej sytuacji — po ludzku rzecz biorąc — nie 
widzimy możliwości rozwoju prawdziwego du
cha ekumenicznego w Kościele rzymskim  
i szczerej dążności do zjednoczenia chrześcijań
stwa. Czy to jednak przekreśla w ogóle szanse 
zjednoczenia na przyszłość? Wcale.

Gdyby się wypełniły przepowiednie czy 
proroctwa jednego z katolickich świętych ks. Ja
na Bosko, czego woale nie życzymy, że papież 
będzie uciekał z pałaców watykańskich po tru
pach swoich kardynałów, gdyby Kościół rzym
ski, a raczej jego hierarchia, została zagrożona 
w swoich podstawach i w swoim bycie przez 
jakiś wielki wstrząs apokaliptyczny, co w na
szej epoce nie jest wykluczone, Władcy Waty
kanu zmieniliby szybko swoją postawę i znale
źliby wspólny język z „braćmi odłączonymi“, 
aby ratować duchowy dom chrześcijański i w 
nim zachować swój prymat, skoro dumne pałace 
cezaróv) zamieniły się w gruzy!

Wiemy z historii, że Kościół rzymskokato
licki zawsze był elastyczny i liczył się zawsze 
tylko z silą niezależnie od tego, czy trony były 
ozdobne krzyżem, orłem czy półksiężycem.

I jeszcze jedno. Jeżeli Światowa Rada Ko
ściołów, która skupia wokół siebie już kilkaset 
milionów chrześcijan, nie ograniczy się tylko do 
koordynacji współpracy między Kościołami,
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lecz „poznawszy czas nawiedzenia“ przy pomo
cy boskiej i ludzkiej potrafi bardziej organicz
nie scementować należące doń Kościoły i ze
spolić z czasem w jakiś wspólny organizm, któ
ry byłby zdolny do działalności misyjnej, to za
grożony Kościół rzymski będzie zmuszony do 
szukania drogi łączności, aby w rodzinie Ko
ściołów chrześcijańskich swój prymat zacho
wać. Historia Kościoła rzymskiego świadczy aż 
nadto wyraźnie, że wszelkie prawa boskie pod
porządkować potrafił prawom ludzkim i z ko
rzyścią dla swej organizacji teologicznie to 
zawsze uzasadnił.

Jakie są możliwości bardziej organicznego 
zespolenia drugiej połowy chrześcijaństwa, któ
rą reprezentuje Światowa Rada Kościołów w 
Genewie?

Nie można nie dostrzegać poważnych prze
szkód i trudności. Między Kościołem Wschod
nim o starych tradycjach sięgających czasów 
apostolskich, a radykalnym protestantyzmem 
zachodzą w dogmatach, w ustroju, obrzędach 
i tradycji dość duże różnice. Wchodzą tu także

w grę ludzkie ambicje, uczucia i zwyczaje, któ
re się nawarstwiły w ciągu wieków.

Tam jednak, gdzie nie ma działania z pozycji 
siły i ludzkiej pychy, w atmosferze dobrej woli 
i chrześcijańskiej pokory, można znaleźć wspól
ny język z innymi braćmi w duchu Chrystuso
wej miłości. Duch Chrystusowego Wieczernika 
jest przecież ważniejszy niż strój, obrządek, li
turgia, czy kościelna tradycja.

Wydaje mi się, że są realne możliwości coraz 
bliższej współpracy Kościołów ekumenicznych 
i wytworzenia takiej siły dośrodkowej nasyco
nej duchem Chrystusowym, aby można było za
palić serca sceptycznych chrześcijan dwudzie
stego wieku w służbie dla Pana, „aby wszyscy 
byli jedno“.

Czas, w którym żyjemy zmusza wszystkie 
Kościoły ekumeniczne, aby kosztem ustępstw 
ze swoich doktryn i sformułowań teologicz
nych dawały żywe świadectwo, że Chrystus 
jest jedynym Zbawicielem i światłością świa
ta, że jest Głową Kościoła i Najwyższym Pa
sterzem, a ludzie są braćmi.

PIERWIASTEK METAFIZYCZNY W TWÓRCZOŚCI 
ROLESIAWA PRESA

(w pięćdziesiątą rocznicę śmierci)

S woją szeroką twórczością piśmienniczą Prus ogarnia! nie 
tylko sprawy społeczne, ekonomiczne i materialne, lecz 

także duchowe, moralne i religijne. „Czysty i szlachetny duch“ 
Prusa daje niejednokrotnie wyraz swojemu poglądowi na naj
głębsze sprawy życia i śmierci, na świat, na ludzkość, na kulturę 
religijną. Zwłaszcza w swoich mniejszych utworach, w  kronikach 
i opowiadaniach, autor „Faraona“ w nowelistycznej formie w y
powiada swój stosunek do spraw sięgających poza ten świat i życie 
doczesne. To uczuciowe humanitarne, chrześcijańskie stanowisko 
Prusa, wierzącego w  nieśmiertelność, scharakteryzował Stanisław 
Brzozowski („Współczesna powieść polska“, str 86) następującym  
zdaniem: „Jeżeli istnieje stan uczuciowy, odpowiadający wym a
ganiom nowoczesnego rozwoju, jeżeli istnieje stan duszy łączący 
zrozumienie i współczucie dla wszelkiego cierpienia ze zrozumie
niem i miłością dla rosnącej tym cierpieniem właśnie kultury, je
żeli istnieje stan duszy głęboko postępowy i ludzki jednocześnie, 
to jest ten, z którego narodziła się poezja Bolesława Prusa“.

* *
O roli religii w  życiu jed

nostki i narodu tak pisze Prus 
w artykule pt. „Nasze obecne 
położenie“ (Tygodnik Ilustro
wany nr 48/1909): „Siły ducho
we są bez porównania moc
niejsze niż materialne. Religia 
jest potęgą wielką i dobroczyn
ną. Ona wskazuje nadludzkie 
cele, za którymi dążąc człowiek 
wzmacnie swoje siły i rozwija 
zdolności. Religię trzeba pie
lęgnować, ale religię żywych 
uczuć i czynów użytecznych

a zarazem podniosłych. Duch 
narodu, ażeby rozwinął się w 
pełni, musi dążyć do wydania 
z siebie — twórczego rozumu, 
twórczej woli, twórczego uczu
cia, czyli geniusza, bohaterstwa 
i świętości. Otóż geniusz rodzi 
się z mądrości, bohaterstwo — 
z trudów, a świętość z religii“.

O praktycznym, życiowym, 
wychowawczym znaczeniu re
ligii tak pisze Prus: „Celem re
ligii jest przypominać człowie
kowi Boga, świat duchowy

Bolesław Prus

i życie wieczne... dlatego nie
dobrze jest, gdy pisma poświę
cone religii zajmują się wy
kładem suchych formułek al
bo, co gorsze, zatruwaniem 
życia ludzkości już i bez tego 
nieszczęśliwej. Religia powin
na głosić pokój, miłość, prze
baczenie i kierować wzrok 
ludzki do celów nadziemskich, 
gdy zamiast tego zajmuje się 
rzeczami doczesnymi, i to jesz
cze w namiętny sposób, gdy 
wypowiada walkę, podnieca 
nienawiści, wówczas przestaje 
być religią“ („Faraon“). W jed
nym ze swoich ostatnich arty
kułów „Od upadku do odro
dzenia“ Tygodnik Ilustrowany, 
nr 3/1912) Prus jeszcze raz
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mówi o ..ideale“ religii: „Cóż 
to jest Bóg? Jest to Twórca i 
Stwórca wszystkich rzeczy, 
Wszechobecny, W iekuisty i Mi
łosierny, a przytem  Sędzia 
sprawiedliwy. A co to jiest 
człowiek? Jest to dziecię Boże, 
stworzone na obraz i podo
bieństwo Ojca, którego po
winien naśladować. Gdy go na
śladuje, wówczas pracuje nad 
ustanow ieniem ' Królestwa Bo
żego na ziemi... cokolwiek u- 
iczyniła cywilizacja, cokolwiek 
pragnie uczynić, do czegokol
w iek zwraca się twórcza lub 
badawcza m yśl ludzka, za 
czemkolwiek tęskni utrapione 
serce, wszystkie te  zamiary, 
wszystkie ideały od bardzo da
w na tkw ią w  definicji Boga. 
Jest to skarbiec, z którego je
szcze będą czerpać najdalsze 
pokolenia, w  m iarę pracy od
kryw ając w  nim  coraz nowe 
bogactwa... Tego ogromnego 
zadania nie spełni słaby i zni
komy człowiek“. Podejm uje je 
naród, o którym  Prus pisze da- 
liej: „Naród jest to .olbrzym i, 
silny, długotrw ały budowniczy 
pewnej cząstki Królestwa Bo
żego na ziemi, na którego dzia
łalność składają się rozumy, 
uczucia, wole i czyny ludzi po
jedynczych...“ „Wiem i to, że 
na zbudowanie gmachu religij
nego składały się najw znioślej
sze um ysły i serca najszlachet
niejsze i że na długi czas jesz
cze religia, m ądrze w ykładana 
i uczciwie praktykow ana, bę
dzie tym  świętym  wychow aw
cą ludzkości, którego nic nie 
zastąpi“ („Od upadku do odro
dzenia“).

W „Faraonie“ p iętnu je  
Prus wszelkie nadużycia, gło
szone i dokonywane w imię 
religii. R eprezentuje je stan  ka
płański, nadużyw ając religii 
dla celów władzy i posiadania 
m aterialnego. W starożytnym  
Egipcie w ielu kapłanów  upra
wiało oszustwo na wielką ska
lę dla zdobycia przewagi w  
państw ie i wzbogacenia się; są 
oni potwierdzeniem  słów Leni
na, że religia jest opium dla lu
du. Z drugiej strony Prus daje 
wyraz przekonaniu, że kapłan 
powinien być przyjacielem  lu 
du i krzewicielem prawdziwej 
kultury. Przedstawicielem  tej 
części stanu kapłańskiego jest 
Pentuer, szlachetny arcy

kapłan, przyjaciel mas ludo
wych. „Od trzydziestu tysięcy 
la t św ięty stan  kapłański pie
lęgnuje Egipt i zrobił ten  kraj 
tym ,, czym jest dzisiaj: dziwem 
dla całego świata. A dlaczego 
kapłanom , pomimo ich wad, 
udało się tak  zrobić? — gdyż 
oni są kagańcem, w  którym  
płonie św iatło mądrości. K a
ganiec może być brudny, na
w et śmierdzący, niem niej jed
nak przechow uje boski ogień, 
bez którego między ludźmi pa
nowałaby ciemność i dzikość“. 
Nadużycia kapłanów polegają 
na tym , że trzym ają  lud pod 
strachem , że nadają „cudow
ność tem u wszystkiem u, co już 
jest w iedzą 'naukową, np. za
ćmienie słońca, wiadomości 
meteorologiczne, kom pas i im.“ . 
To jest w łaśnie opium  dla ludu 
egipskiego, k tó re  przejm uje 
strachem  panicznym, pełnym  
grozy. Bezmyślne, m echaniczne 
spełnianie aktów ku ltu  religij
nego jest przeciw ne rozwojowi 
ducha ludzkiego i budzi w  m a
sach jeno strach.

W m odlitw ie widzi Brus 
najszlachetniejszy w yraz reli
gii, k tóra istnieje od dawien 
daw na w  ludzkości i jest dowo
dem, że oprócz św iata zmysło
wego jest św iat duchowy, 
wieczny. „A czy m ogłaby ist
nieć optyka bez światła, m e
chanika bez ruchu, arytm etyka 
bez ilości?“ („Najogólniejsze 
ideały życiowe“). „W strasznych 
chwilach zw ątpienia, kiedy już 
nie wiemy, co bardziej opłaki
wać: czy stracone szczęście, czy 
ból, jaki po nim  pozostał, w  
takich chwilach staje  przy nas 
Religia ze swym  skrzydlatym  
chórem zadziwiających tw ier
dzeń, uczy nas, że św iat nie 
jest bezdusznym chaosem w y- 
pladków, ale cudownym m echa
nizm em  zbudowanym  i kiero
w anym  przez żywego i Wszech
mocnego Boga; że to, na  pozór 
bezcelowe życie jest szkołą, w  
której przygotowujem y się do 
nieskończenie trudnego i peł
niejszego istnienia...“ („Naj
ogólniejsze ideały życiowe“).

Streszczenie na j szlachet
niejszej religii widzi P rus w 
m odlitw ie „Ojcze nasz, któryś 
jest w  niebiesiech“... M odlit
wa — to szczere, dziecięce, bez
interesow ne obcowanie z Bo
giem. Praw dziw a modlitwa

stw arza szlachetne czyny, bez 
uczynków zaś jest m artwa. Isto
tą, której m odlitwa dosięga 
tronu Przedwiecznego, jest 
dziecko: ono tylko o nic nie 
prosi dla siebie, podczas gdy 
wszyscy dorośli, otaczający u- 
mierającego Ramzesa XII, pro
szą Stwórcę, by bieg w yda
rzeń dostosował do ich ziem
skich potrzeb. M odlitwa Psu- 
jaczka wzniosła się „...aż na  w y
sokość głowy bóstwa i zaśpie
wała m u cienkim dziecięcym 
głosikiem: „A za te  dobre rze
czy, k tóre nam  darowałeś, n ie
chaj wszyscy kochają cię, jak  
ja...“ Na te  słowa pogrążone w  
sobie bóstwo otworzyło oczy 
i padł z nich na św iat prom ień 
szczęścia. Od nieba do ziemi 
zaległa niezm ierna cisza. Ustał 
wszelki ból, wszelki strach, 
wszelka krzywda. Świszczący 
pocisk zawisnął w  powietrzu, 
lew zatrzym ał się w  skoku na  
łanię, podniesiony kij nie spadł 
na plecy niewolnika. Chory 
zapomniał o cierpieniu, zbłą
kany w  pustyni o głodzie, w ię
zień — o łańcuchach. Ucichła 
burza i stanęła fala morska, go
towa zatopić okręt. I na całej 
ziemi zapanował tak i spokój, 
że słońce już uk ry te  pod wid- 
nokręgiem znowu podniosło 
promieniejącą głowę...“ („Fa
raon“).

Nawiasem mówiąc znajdu
jem y podobny opis cudownego 
działania pieśni w  noc Bożego 
narodzenia u  W ładysława Rey
monta.

W „Em ancypantkach“ i
niektórych nowelach w ypow ia
da Prus swoje poglądy m etafi
zyczne i stosunek nauki do w ia
ry. Poznanie całej rzeczywisto
ści jest dla człowieka nieosią
galne. „Przyroda jest dziełem 
ducha... jakże moglibyśmy 
twierdzić, że duch jest znisz- 
czalny, a m aterię i enrgię uwa
żać za niezniszczalne?“ „Długą 
drogę przeszedłem — mówi 
Prus — zanim zrozumiałem, że 
najważniejsze dogmaty relig ij
ne — Bóg i dusza — nie tylko 
godzą się z naukam i ścisłymi, 
ale są w prost fundam entem  fi
lozofii, a nauka nowoczesna 
w ykazuje zadziwiającą zbież
ność w ielu zdań z księgami Ge
nesis“. Dusza — zdaniem  P ru 
sa — jest bardziej rzeczywista 
niż ciało. „Człowiek jest duszą,
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spętaną z organizmem, a orga
nizm jest m achiną do spełnia
nia czynów“. O Bogu jako 
stw órcy wszystkiego znajduje
m y u  P rusa następującą defi
nicję:,, W iemy o Nim, że jest----
i jest W szechpotężny; duchy 
powszechne, substancje ducho
we, albo oceany eteryczne, 
w szystkie <są dziełem jednego 
stwórcy; stw orzył je pragnąc 
mieć dokoła siebie istoty swo
bodne, szczęśliwe i pojmujące 
Go; n ie stosują się do niego po
jęcia wielkości ani czasu, gdyż 
same jego dzieła nie m ają po
czątku, końca ani granic w  
przestrzeni. Ten świat, w któ
rym  żyjemy, rozciąga się w 
trzech w ym iarach i jednym  
czasie, ale Bóg ogarnia nie
skończoną ilość .wym iarów i 
nieskończoną rozmaitość cza
sów. On z nicości tworzy prze
strzeń i napełnia ją wszech
światem. On jest środkowym 
punktem  i źródłem energii... 
I dziwna rzecz — ta  bezmierna 
moc wcale nas nie przeraża: 
m yślim y o niej bez trwogi, z 
ufnością i nadzieją, jak dzieci 
o Ojcu, choć między Nim a na
mi istnieje otchłań, której nie 
zapełnią wszystkie potęgi 
wieczności“ („Em ancypantki“).

„Na co w życiu ludzkim są 
cierpienia, a na co radości? —
na to odwieczne pytanie czło
wieka w iary Prus daje filozoficz- 
no-religijną odpowiedź w  fo r
mie poetyckiej noweli pt. Sen. 
Ubogi student, w  gorączce le
żący w  szpitalu, m a widzenie, 
w  którym  dostrzega, że rzeczy
wistość jlest zgoła inna, niżeli 
wydawała m u się np tym  świę
cie: „Rzeczywistość n ie jest 
chaosem, ale całością, nie ty l
ko praw idłową lecz i piękną... 
„(Studentowi) m arzy się, że na 
sze ziemskie życie przygotowu
je duszę ludzką do życia wyż
szego, jak gim nazjum  do un i
w ersy tetu“. W gorączce swej, 
która „nie przeszkadza m u m y
śleć ściśle i zgodnie z najnow 
szymi rezultatam i filozofii“ 
widzi „przepiękny posąg ja 
kiejś osoby, większy od niaj- 
wyższych gór ziemskich, m iliard 
m iliardów  rtaizy większy od 
mrówek, k tóre  łażą po nim  i 
usiłują za pomocą lunet cyrk
lów, kątom iarów i odczynni
ków chemicznych zbadać praw 
dziwy kształt owego posągu“.

„Olbrzymia ta  osoba jest 
obrazem Rzeczywistości“ : ubo
gi student „dokładnie zrozu
m iał to, czego nie mogą pojąć 
najm ędrsi“. Poznał zarazem

głęboką prawdę, że najw ięk
szym zaszczytem jest cierpie
nie, a najw iększym  szczęściem 
dobre czyny“. „Każde cierpie
nie zostawia w  duszy jakby 
blask, słodycz i ciepło, którego 
niczym nie podobna zastąpić“. 
W cierpieniu rodzi się nadzie
ja, doskonali się dusza. W 
„biednych, salonowych da
m ach“, 'które „nic nigdy nie 
robiły i niczego przykrego nie 
doświadczyły“, gaśnie dusza, 
podczas gdy m iłosierna dusza 
śledziarki Żydówki rośnie: „da
w ała ona co tydzień, przez trzy 
dzieści lat, po śledziu i po ka
w ałku chleba biednem u czło
wiekowi, k tóry  w  piątek rano 
przechodził około jej beczki 
niaj wcześniej“.

P rus kończy swoje zna
m ienne opowiadanie o śnie 
ubogiego, chorego studenta 
słowami: „Gdy zaś przyszedł 
do zdrowia, nie ty lko nie na
rzekał na swoją biedę, ale o- 
wszem cieszył się z niej. A ile 
razy spotkała go ciężka zgry
zota, przypom inał sobie promie
nie św iatła w ytryskujące z g ra
nitow ej bryły  pod ciosami Cier
pienia i mówił, że w  takiej 
chwili dusza m u się rozrasta“.

„Błogosławieni maluczcy i 
ci, k tórzy cierpią...“

Ks. O. Krenz

Ks. Dr KAROL WOLFRAM

Z POBYTU PROF. DR WERNERA SCHMAITHA 
W W A R S Z A W I E

C hrześcijańska Akademia 
Teologiczna w W arszawie 

zaprosiła do Polski znanego za 
granicą w  teologicznej wiedzy 
now otestam entow ej naukowca 

i zarazem  w ybitnego działacza 
ekumenicznego na gruncie 
Praskiej K onferencji Pokojo
wej, ks. dra W ernera Schmau- 
cha, profesora Egzegezy Nowe
go Testam entu na Wydziale 
Teologii Ew angelickiej Uni
w ersy te tu  w Greifswaldzie 
(NRD). Ks. prof. d r Schmauch 
zaproszenie przy jął i przybył 
do Polski w towarzystw ie swej 
małżonki w dniu 2 m aja, na 
czterodniowy pobyt w W arsza

wie oraz trzydniow y we W ro
cławiu i Cieplicach.

Prof. d r  Schm auch przyje
chał z wizytą w ram ach w y
m iany ku ltu ralnej i naw iąza
nych kontaktów  m iędzy uczo
nymi zagranicznym i, a  k ra jo 
wymi w obrębie państw  socja
listycznych. P rzyjechał jako 
gość Chrzęści jańsfciej Akade
mii Teologicznej w W arsza
wie i chrześcijańskich kościo
łów poza Rzym skokatolickim , 
zrzeszonych w Polskiej Eku- 
menii, z zam iarem  wym iany 
doświadczeń, poczynionych w 
zakresie teologicznej pracy na
ukowej i na polu działalności

pokojowej, z chęcią udzielenia 
rad  i wskazówek, k tóre dają 
gw arancję wzmożenia pracy i 
uaktyw nienia działalności i 
k tóre m ają na celu osiągnięcie 
pozytyw nych wyników zarów 
no w dziedzinie pracy nauko
wej, jak  też na gruncie dzia
łalności pokojowej.

Zaraz nazaju trz  po przy
byciu, dnia 3 m aja o godz. 12 
w południe odbył się w Aka
demii w Chylicach, zgodnie z 
ustalonym  planem, w pierw 
szej połowie, wykład prof. dra 
Schmaucha pt. „Apostolstwo 
Paw ła w świetle jego teologii1'.
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W dniu następnym , 4 m aja, 
również o godz. 12 profesor 
Schm auch kontynuow ał wy
kład, w  drugiej jego połowie.

W ykład prof. Schm aucha 
na tem at urzędu apostolskiego 
Paw ła przedstaw ia się w treś
ciwym skrócie następująco: 
Apostoł Paw eł ma świadomość 
wyłączności swego urzędu 
apostolskiego. Tylko on jest 
tym  apostołem, apostołem je
dynym, apostołem ,,sensu 
stric to”. Ta świadomość, że 
on wyłącznie jest apostołem 
jedynym  w swoim rodzaju za
kraw a na megalomanię. I tak  
też była kwalifikowana przez 
n iektórych teologów. I takie 
też wrażenie robiła i robi na 
pierwszy rzu t oka na n iejed
nym  wyznawcy ewangelii. Ale 
tylko na pierwszy rzut oka, bo 
głębsze wniknięcie w m ental
ność apostoła dowodzi, że 
świadomość jego wyłączności 
apostolskiej jest oparta na 
utw ierdzonym  przekonaniu, że 
został apostołem z woli Boga 
i na dogłębnym  poczuciu, że 
jego urząd apostolski stanowi 
nieuchronny wynik dokonane
go w Jezusie Chrystusie dzieła 
odkupienia i g run tu je  się na 
„ekonomice” planu zbawczego, 
na predestynow anym  od zało
żenia św iata „porządku Bo
żym ”. Że Paw eł został powoła
ny na apostoła z woli Boga 
przez zm artw ychw stałego Pa
na — to podkreśla dobitnie 
zaraz na wstępie swoich li
stów; że jego urząd apostol
ski g run tu je  się na p redesty
nowanej przez Boga „ekono
mice zbawienia” — to rozwija 
z siłą przekonania we wszyst
kich swoich listach.

„Ekonomika zbawienia” sk ła
da się w myśl teologii apo
stoła Paw ła z dw u części:

1) z ak tu  pojednania lu d z 
kości z Bogiem, k tóre zostało 
dokonane w dziele odkupienia 
przez Jezusa Chrystusa na 
Golgocie;

2) ze „służby pojednania” , 
do której został powołany P a 
weł jako apostoł. Ta służba 
pojednania m usiała być speł
niona, gdyż św iat stronił cd 
zbawienia. Paw eł przez Boga 
powołany na apostoła przy

swoił św iatu ewangelię C hry
stusow ą i urzeczyw istnił myśl 
zbawczą Boga o pojednaniu z 
sobą ludzkości. P raca m isyj- 
no-duszpasterska, k tóra przy
brała konkretny  wyraz w tym, 
że erygow ał zbory chrześci
jańskie na terenach  olbrzymie
go im perium  Rzymskiego „od 
Jerozolim y aż do Illirii” — 
Rzym. 15, 19, legitym ował się 
Paw eł przed św iatem  jako 
apostoł i to apostoł jedyny w 
swoim rodzaju.

R eprez ent ant em Koś cioła
Chrystusow ego jako społecz
ności wierzących, świętych, 
braci n ie  może być żaden 
chrześcijanin, żaden poszcze
gólny członek zboru; może nim 
być i jest nim  tylko i wyłącz
nie apostoł Paweł, k tóry 
uważa się za C hrystusa „prae- 
sens”, C hrystusa Działającego, 
czynnego w społeczności 
chrześcijańskiej.

Chrześcijanie nie są w sta 
nie naśladować Paw ła w jego 
apostolstw ie, ale mogą i po
winni go naśladować jako wy
znawcę Chrystusowego o tyle, 
że będą składać w codzien
nym  życiu świadectwo swej 
wiary, k tórej k ry terium  sta 
nowi szlachetny czyn i w ierna 
służba.

Po wykładzie rozpoczęto d y 
skusję, w której zabierali głos 
przedstaw iciele kościołów, po
mocniczy pracow nicy nauko
wi oraz studenci. Prelegent 
bronił swych wywodów, pro
stow ał robione m u zarzuty  i 
udzielał odpowiedzi na sta
wiane pytania.

Dnia 3 maja, w późnych go
dzinach popołudniowych, od
było się spotkanie prof. dra 
Schm aucha ze studentam i 
Chrześcijańskiej Akademii Te
ologicznej, połączone z konfe
rencją o kw estiach dydaktycz
no-wychowawczych, które w y
łan iają się w ostatnich czasach 
w związku z pracą i działal
nością teologów na gruncie 
społeczno-religijnego życia ko
ściołów chrześcijańskich.

Na dzień 4 m aja, pod w ie
czór, prof. dr Schm auch został 
zaproszony przez prezesa Pol
skiej Rady Ekum enicznej, ks. 
Superin tendenta J. Niewie-

czerzała, do dom u zborowego 
W arszawskiej parafii Ewenge- 
iicko-Ref ormo w anej, przy ul. 
Świerczewskiego, gdzie w obe
cności zgromadzonych przed
stawicieli kościołów ekum e
nicznych został pow itany w 
imieniu Polskiej Ekumenii 
przez jej prezesa, ks. sup. J a 
na Niewieczerzała, i gdzie zło
żył spraw ozdanie o swej p ra
cy pokojowej, o jej m etodach 
i swoim dorobku na tym  od
cinku, zwłaszcza w ram ach 
działalności „Praskiej Konfe
rencji Pokojow ej”, po czym 
obejrzał wraz z obecnymi na 
sali w yśw ietlane z taśm y fil
mowej obrazy, k tó re  odtw a
rzały ostatnie, ważniejsze wy
darzenia z życia zrzeszonych w 
Ekum enii polskich kościołów 
chrześcijańskich.

Dnia 5 m aja w godzinach 
rannych  ks. prof. Schm auch 
w tow arzystw ie iks. p rorekto
ra Wolf ram a złożył wizytę w 
Urzędzie do Spraw  W yznań 
p. dyrektorow i Żabińskiemu i 
naczelnikowi Wołowiczowi.

Podczas w izyty poruszono w 
pierwszym rzędzie problem  po
koju, jako że prof. Schm auch 
jest czynnym  i w ybitnym  dzia
łaczem Fraskiej K onferencji 
Pokojowej.

Po bez m ała dwugodzinnej 
konferencji prof. Schmauch 
podziękował dyr. Żabińskiem u 
za udzieloną m u w Urzędzie 
do Spraw  W yznań audiencję, 
a ob. dyr. Żabiński z kolei 
złożył prof. Schmauchowi ży
czenia pomyślności osobistej 
i sukcesów w dziedzinie umi
łowanej przezeń działalności 
pokojowej. Na tym  zakończył 
się pobyt prof. Schm aucha w 
W arszawie. Wieczorem, 5 m a
ja prof. Schm auch w tow a
rzystw ie swej małżonki odle
ciał samolotem do W rocławia, 
gdzie nazajutrz odpraw ił na
bożeństwo w m iejscowym  ko
ściele ewangelickim, po czym 
udał się do uzdrowiskowej 
miejscowości 'Cieplice, aby od
wiedzić na tam tejszym  cmen
tarzu  grób swego ojca.

Dnia 7 m aja prof. Schm auch 
opuścił Polskę i przez Zgorze
lec cdjechał do G reifswaldu.
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W  spuścizn!e literackiej,
M arcina L utra zacho

w ały się liczne ślady kontaktów 
reform atora z ośrodkami lute- 
ranizm u na Śląsku i Pomorzu, 
z ty tu łu  działalności reform a
torskiej L uter utrzym yw ał ści
słą łączność z wieloma przed
stawicielami ruchu reform acyj- 
nego na Śląsku. Sześć la t spę
dził w  domu reform atora, pod
czas studiów  w  Leucorei w y
bitny  działacz reform acyjny i 
hum anista wrocławski dr Jan  
Cra to (Krafft). Po powrocie 
na Śląsk odegrał on znaczną 
rolę w  stosunkach religijnych

między Polską a W rocławiem. 
W roku 1556 konferował z nim 
ks. Jan  Łaski, om awiając sp ra
w ę stosunków religijnych w 
kraju. W czasie pobytu w  do
mu reform atora rozpoczął Cra
to  zapisywanie rozmów gospo
darza, dając w  ten  sposób pod
staw ę głównego zrębu tzw. 
„Mów Stołow ych“, opracowa
nych później przez Andrzeja 
A urifabra.

W ybitny hum anista śląs
ki i nauczyciel W alenty Trot- 
zendorf, zaciekawiony wy
stąpieniem  Lutra, podążył na 
studia do W ittenbergii. W roku 
1519 dostrzegam y go wśród 
osób przysłuchujących się dys
pucie lipsk iej, prowadzonej 
przez Lutra z Janem  Eckiem. 
Skoro już mowa o kontakt ach 
śląskich działaczy reform acyj- 
nych, w  pierwszym  rzędzie na
leży wym ienić niezwykle przy
jacielskie stosunki reform atora 
z Janem  Hessem. W ustnych 
wypowiedziach i w korespon
dencji Luter nazywa wrocław
skiego proboszcza „najdroż
szym bratem  w  P anu“. Przy 
pomocy listów reform ator w y
datnie w spierał ruch nowo- 
wierczy na teren ie  Wrocławia. 
Z nauką w ittenberskiego pro
fesora zetknął się Hess wśród 
zwolenników nowinek relig ij
nych we Włoszech. Sukces dys
puty  lipskiej skłonił Hessa do 
przejścia na  łono reformacji.

W grudniu 1519 roku opuszcza 
on Włochy udhjąc się do W it
tenbergii, gdzie zbliża się do 
L utra i M elanchtona. Po po
wrocie do W rocławia, Hess 
utrzym ał kontakt z Lutrem . 
Jednakże L uter śledzący z u- 
wagą rozwój nowej nauki we 
W rocławiu, krytycznie w yra
żał się o powściągliwości Hessa 
w burzeniu zasad starej w iary. 
Milczenie Hessa powodowało 
często niezadowolenie wśród 
jego w ittenberskich przyjaciół, 
domagających się coraz to no
wych wieści z W rocławia. Jak  
w ynika z zachowanej kores

pondencji, głównym przedm io
tem zainteresowania były spra
w y religijno-kościelne i do
gmatyczne.

Czego nie mogła w 
szczegółach wyjaśnić korespon
dencja, dopełniały drukow ane 
prace reform atora, przekazywa
ne za pośrednictwem  wrocław 
skich studentów  przebyw ają
cych w W ittenberdze. W latach 
1538— 1559 studiowało w W it
tenberdze około 30 Ślązaków 
rocznie. Około roku 1520 w y
buchnął konflikt między bis
kupem  wrocławskim Jakubem  
Salza a Hessem. Przyczyną 
sporu stała się przesyłka pism 
Lutra, rozpowszechniona na 
terenie W rocławia. Mimo ener
gicznej walki Kościoła z nową 
nauką, drukarze wrocławscy 
Adam Dy jon i Kacper Lybisch 
przygotowali w  roku 1519 
pierwsze edycje pism L utra na 
ziemiach polskich. W oficynie 
Adama Dyjona, wydrukow ano 
w 1525 roku pierwszy ewan
gelicki kancjonał, do którego 
przedmowę napisał sam refor
mator.

W grudniu 1521 roku Hess 
przenosi się do Oławy na 
dwór księcia Karola z Ziembie. 
Na prośbę wrocławskiego „e- 
w angelisty“ L u ter udziela w ska
zówek w  spraw ie reform y na
bożeństwa i Komunii Świętej, 
„sub u traąue  specie“. W brew 
zachętom Kacpra Szwenkfelda

i Sebastina Helman,a, rady
kalnego zwolennika Tomasza 
Miintzera, Luter pisze, że rów
nież „nasi zbyt pospiesznie u - 
siłują wprowadzić Kom unię pod 
obydwoma postaciami, lekce
ważąc spraw y w iary i miłości 
chrześcijańskiej ‘ ‘. Tymczasem 
przy likwidacji zew nętrznych 
nadużyć w  nabożeństwie nale
ży mieć wzgląd na „ m alucz
k ich“. D. Erdmann, autor roz
praw y o kontaktach L utra  ze 
śląskim  ogniskiem reform acji. 
przypisuje powściągliwej i 
um iarkowanej postawie Hessa 
spokojny i ewolucyjny charak
ter przem ian religijno-kościel- 
nych we W rocławiu.

Ścisłą łączność z W itten
berga utrzym yw ał proboszcz 
św. Elżbiety, Ambroży Moiban. 
W latach 1522—23 zetknął się 
on podczas studiów w Leuco
rei z M arcinem Lutrem. Kon
tak ty  te  okazały się niezw ykle 
trw ałe. Kiedy w r. 1537 Moiban 
opublikował z inicjatyw y Hes
sa m andat skierowany przeciw
ko wpływom anabaptystyczno- 
szwenkfeldiańskim , L uter na
pisał do tej pracy przedmowę 
popierając tezy Moibana. Zna
czna ilość listów wrocławskich 
działaczy reform acyjnych z Lu
trem  dotyczy studentów prze
bywających w  W ittenberdze. 
Szkoły we W rocławiu i Złoto
ryi dostarczyły Leucorei w ielu 
słuchaczy, którzy po powrocie 
w ojczyste strony stali się go
rącym i rzecznikam i nowej 
ntauki. Z drugiej strony, sam 
reform ator dbał o obsadzenie 
nowych parafii ewangelickich 
w  duchownych i kaznodziejów. 
W tym  celu kierował on na te
reny  Śląska pastorów ordyno
wanych w  W ittenberdze. Wśród 
pozostałych korespondentów 
Lutra na Śląsku należy w y
m ienić kanonika wrocławskiego 
W ittigera, W alentego K rau t- 
walda, Dominika Schleupnera, 
biskupa Jana Turzo i w ielu in
nych duchownych i świeckich 
działaczy.

2, Drugie ognisko ruchu 
religijnego na tych ziemiach 
stoi- pod znakiem  bezpośrednich 
wpływów Lutra. Połączenie 
haseł społecznych z relig ijny
mi, nadało ruchowi reform a- 
cyjnem u cechy radykalne i bu
rzliwe. Już w r. 1518 eksdomi-

Ks. JA NU SZ  N A R Z Y Ń S K I

Zwiqzki Marcina Lutra z ogniskami 
reformacji na Slgsku i Pomorzu

186



nikanin Jakub Rnade (vel Kno- 
the) zawarł związek małżeński 
i zaczął wykładać ewangelię w 
duchu wittenbe-rskiego mnicha, 
piętnując stosunki kościelne i 
śluby zakonne. Od roku 1522 
działa na terenie Gdańska w y
chowanek uczelni w ittenbers- 
łriej, Jakub Hegge zwany Fin- 
kenblok, wygłaszaj ąc kazania 
przeciwko hierachii kościelnej i 
nadużyciom.

Obok nich głoszą w  duchu 
L utra najw ybitniejsi kaznodzie
je gdańscy: ekskarm elita Maciej 
Bienwald, Bernard Schulz, Jan  
Bóschenschein, Aleksander Sve- 
nichen i inni. Toteż w  krótkim  
czasie luteranizm  poczynił zna
czne postępy. Wiadomości o no
wej nauce docierały do m iasta 
również za pośrednictwem  stu
dentów, którzy dość licznie stu
diowali w W ittenberdze. W la
tach 1500— 1525 przebywało w 
W ittenberdze 31 gdańszczan. Za 
ich pośrednictwem  przybyły do 
m iasta pierwsze pisma Lutra, 
jednając nowej Ewangelii w ielu 
zwolenników. 6 lutego 1525 ro
ku władze miejskie w  Gdańsku 
wysłały do Niemiec Jana Bon- 
holta, proboszcza u św. Barba
ry.

Reprezentant rady m iejs
kiej udał się do W ittenbergii, z 
prośbą do L utra o przysłanie do 
Gdańska, na stanowisko pro
boszcza przy kościele M arii 
Panny, Jana Bugenhagena, „do
świadczonego kaznodzieję i bu
downiczego Słowa Bożego“. W 
pierwszych dniach m aja 1525 
roku nadeszła oczekiwania od
powiedź Lutra. Zam iast Bugen
hagena, Luter posyłał do Gdań
ska Michała M uris (Galliculus, 
M eurer, Hanlein) ekscystersa z 
klasztoru w  Altzelle. Pierwsze 
kazanie wygłasza on w Gdańs
ku 4 czerwca 1525.

Zw racają się do Gdańsz
czan, Luter wyjaśnia, że władzę 
duchową Ewangelii nie należy 
utożsam iać z władzą świecką. 
Ostrzega przed rozdźwiękami 
religijno-społecznym i wśród 
zwolenników nowej nauki. 
Nawołuje do zachowania 
pokoju i opowiada się za 
legalnym  charakterem  prze
mian religijnych. Powołując się 
na rozruchy w  południowych 
Niemczech, Luter ostrzega 
przed niebezpieczeństwem ma- 
rzycielstw a i domaga się posza

now ania zwierzchności. W do
datku załączonym do listu re 
form ator opowiada się za tole
rancją w  spraw ach wiary. W 
sferze w iary  nie może być 
przym usu „kto chce niech 
przyjm uje, kto nie chce niech 
zostawi tę  spraw ę“. W spraw ie 
godziwości pobierania procen
tów i lichwy Luter nie zajm uje 
zdecydowanego stanow iska (nie
ściśle in te rp re tu je  stanowisko 
Lutra w tej sprawie M. Boguc
ka w: Walki społeczne w  Gdań
sku w  XVI wieku. Pomorze 
średniowieczne. W arszawa 1958 
t. I. s. 395). Na tle  swojej nauki 
o dwóch zakresach władzy re 
form ator domaga się ścisłego 
rozdziału między „duchową w ła
dzą Ew angelii“ a „zewnętrzną 
świecką w ładzą“. Toteż spraw ę 
czynszu i lichwy zaleca unor
mować w  ram ach obowiązują
cych przepisów praw nych. Zda
niem  Lutra należy również 
zwrócić uwagę komu się płaci 
czynsz. Z chrześcijańskiego i 
hum anitarnego punktu  widze
nia Lutra zaleca płacić czynsz 
osobom niezamożnym  i s ta r
com, by zupełnie nie zubożeli. 
Ostateczną decyzję w  tej spra
wie Luter pozostawia indyw idu
alnej ocenie jednostki. Stłum ie
nie powstania gdańskiego nie 
zahamowało rozw oju reform acji 
luterańskiej w  Gdańsku. Blis
kie stosunki z reform atorem  u- 
trzym yw ał proboszcz M arii Pan
ny, Pankracy Klemme, który  
w roku 1539 odwiedził Lutra w 
W ittenberdze, udając się tam  w 
spraw ie pewnych zasad nauki 
ewangelickiej. 18 lutego 1546 
Pankracy Klemme, ogłosił lu
dowi z ambony kościoła M arii 
Panny wiadomość o zgonie Lu
tra  i uczcił jego pamięć w 
specjalnym  przemówieniu.

Prądy luterskie zaznaczyły 
się również w  znacznym stop
niu na teren ie Torunia. W roku 
1520 Zygm unt S tary  wydał de
kret przeciwko nowowierstwu. 
Zakaz w yjbdnał u  króla legat 
papieski Zachariasz Ferreri, 
k tóry chcąc odstręczyć miesz
czan od nauki Lutra, kazał 
przed kościołem św. Jana  roz
palić stos do którego wrzucono 
obraz i pisma reform atora. Z 
jaw ną nauką L utra  w ystępują 
w  Toruniu: Bartłom iej Jóricz i 
Jakub Schwoger. W latach 
sześćdziesiątych XVI wiełęu

zmiany w  liturgii na terenie 
Torunia, zaprowadził Urban 
Stürm er, rek to r szkoły to ru ń 
skiej o którym  wiadomo, że stu
diował w  W ittenberdze, gdzie 
był uczniem Lutra. Nauka w it- 
tenberskiego reform atora dota
rła  również do Królewca i za 
pośrednictwem ludzi z otocze
nia ostatniego m istrza krzyżac
kiego przedostała się na teren  
państw a zakonnego. Na związki 
z W ittenbergą wskazuje kores
pondencja hum anisty pruskiego 
Crotusa Rubeana z M arcinem 
Lutrem. W końcu 1519 roku 
Crotus Rubeanus, bibliotekarz 
wielkiego m istrza i członek kró
lewskiego koła hum anistów , 
przesyła w ittenberskiem u re
form atorowi w yrazy uznania i 
zachęca do kontynuow ania w al
ki z Rzymem. Podczas pobytu w  
Bolonii, Rubeanus donosi w it
tenberskiem u reform atorow i, że 
w  kołach rzym skich, Eck ucho
dzi za zwycięzcę w  dyspucie 
lipskiej. Sym patie Rubeana dla 
reformacji, nie m iały trw ałego 
charakteru. Zmęczony atm osfe
rą w alki przechodzi do obozu 
rzymskiego. Przem ianom  reli
gijnym w państw ie zakonnym 
towarzyszą głębokie przeobra
żenia ekonomiczno-społeczne. 
Zdaniem niektórych history
ków w ystąpienie M arcina Lutra 
w  zachodniej Europie przyspie
szyło przem ianę państw a zakon
nego w  państwo świeckie. Hasła 
religijne rzucone przez M arcina 
Lutra zapoczątkowały przebudo
wę struk tury  religijnej i wzmo
gły procesy sekularyzacyjne. 
Oprócz tego łączyły się one z 
dynastycznymi planam i księcia 
Albrechta. Odtąd przeszłość lu- 
teranizm u na Pomorzu Mazo
wieckim łączy się organicznie z 
historią polskiego protestantyz
m u XVI wieku. Niezwykła dy
nam ika pruskiego ośrodka re- 
formacyjnego w szerzeniu „czy
stego Słowa Bożego“, doprowa
dziła do tego, że do lat sześć
dziesiątych XVI wieku nie m a 
żadnej poważniejszej akcji pro
testanckiej w Koronie bez u- 
działu żywiołu polskiego M azur 
i Królewca. Ziemie Pomorza 
Mazowieckiego opanowane w  
zupełności przez luteranizm , 
w ykazują na przełomie XVI i 
XVII w ieku najw iększą liczbę 
zborów polsko-ewangelickich, 
znacznię przewyższającą pozo
stałe ośrodki lu terskie w  daw
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nej Polsce. Toteż poczynania 
w ittenberskiego m nicha śledzo
no z uwacrą na zam ku krzyżac
kim w  M alborku. Uwagę w iel
kiego m istrza na osobę Lutra 
zwrócił wpływowy polityk za
konu Dietrich Schönberg z koń
cem 1521 r. Chociaż sam obcy 
ruchow i reform acyjnem u, Schö
nberg rozm yślał o reform ie re
guły zakonnej. Dopiero około 
roku 1523 ^ojiawiają się w oto
czeniu m istrza postacie o zde
cydowanie ewangelickiej ideo
logii. Michał Spielberger z In
golstadt, biskup pomezański 
E rhard  Queis, hum anista F ry 
deryk Fischer, F ryderyk Hey- 
deck, Jerzy  Polentz — uchodzi
li za zwolenników Lutra w pań
stw ie zakonnym.Nie bez w pły
wu na przem ianę religijną w 
państw ie zakonnym, pozostały 
hasła kiełkujące w  prabuckim  
kole hum anistów. Z drugiej 
strony wojna z Polską, postępu
jący rozkład w ew nętrznej stru 
k tu ry  zakonnej, zwróciły uw a
gę L utra na m ałe państewko u 
północnych rubieży Rzeczpos
politej.

Pierw sza wzm ianka Lutra 
o w ielkim  m istrzu Albrechcie 

-pojawia się w  liście do Spalati- 
na z dnia 24 m arca 1525 r. 
Prawdopodobnie już w tedy po
siadał reform ator dość dokład
ne inform acje o sytuacji w  P ru 
sach, skoro mówi w liście do 
Lincka o przychylnej postawie 
A lbrechta Hohenzollerna wobec 
nowej Ewangelii. Doniosłe zna
czenie dla religijnej ewolucji 
m istrza krzyżackiego miał po
by t w  Norym berdze jesienią 
1522.

Na gruncie Norymbergii 
zetknął się A lbrecht z Andrze
jem  Osiandrem , lu terskim  p re 
dykantem  u św. W awrzyńca, 
.leszcze po latach wspominając 
te spotkania A lbrecht z wdzięcz
nością nazywa Osiandra „ojcem 
w Chrystusie“, k tó ry  m u wska
zał drogę z ciemności papiestwa 
do prawdziwej w iary. Spotka
nie z Osiandrem zbliżyło Alb
rechta do nowej nauki, chociaż 
sam projekt reform y zakonu u- 
trzym any jest w  duchu eraz- 
miańskim. Słusznie pisał Eck: 
„praw ie wszyscy zakonnicy i 
teologowie są erazm ianam i“. Z 
uwagą obserwował Luter po
czynania A lbrechta na sejm ie 
w  Norymberdze. Z myślą o z je

dnaniu państw a zakonnego dla 
obozu reformacji, form ułuje 
Luter swe tezy w spraw ie re
formy zakonu w piśmie pt. An 
die H erren de D. O. Publiczna 
wypowiedź reform atora skłoni
ła m istrza do nawiązania bez
pośrednich stosunków z W itten- 
bergą. W tajnej m isji udaje się 
do L utra  Jan  Oeden. Nie wiemy, 
jak wypadła opinia L utra w  
sprawie przywiezionych przez 
wysłannika Zakonu propozycji 
w spraw ie napraw y życia re 
ligijnego w Prusach. Jeśli moż
na wierzyć kronice G runau‘a, 
Luter ujem nie ocenił sytuację 
religijno-kościelną zakonu. Zda
niem reform atora, zakon w 
swych początkach uznawał Sło
wo Boże za regułę“, obecnie 
mnisi stali się ciemiężcami lu 
du, a naj pobożnie jszy wśród 
nich jest gorszy niż T urek“. Do 
bezpośredniego spotkania z Lu
trem  doszło pod koniec 1523 r. 
W spomina o tych kontaktach 
sam reform ator w liście do J. 
Briesmanna. Ostrożność z jaką 
A lbrecht ukryw ał swe kontakty  
z Lutrem  były podyktowane 
względami politycznymi i cięż
ką sytuacją Zakonu po wojnie z 
Polską. Dla zm ylenia swych 
przeciwników, ostrzega m istrza 
W altera P lettenberga, aby ka
rał bezwzględnie członków za
konu porzucających celibat.

Mimo ostrzeżeń księcia sas
kiego Jerzego, n ie urw ały  się 
kontakty A lbrechta z Lutrem . 
Broniąc się na zew nątrz przed 
nową nauką A lbrecht obrał 
drogę potajemnego popierania 
luteranizm u. Znam ienne pod 
tym  względem są dwa listy Al
brechta skierowane 8 listopada 
1524 r. do Jerzego Polentza. W 
oficjalnym piśmie m istrz w yra
ża swe niezadowolenie z akcji 
podjętej przeciwko kościołowi 
w  państw ie zakonnym. Z d ru
giej strony w  pryw atnym  liście 
do regenta, A lbrecht udziela 
poparcia reform acji i tłum aczy 
treść swego oficjlalnego pisma 
względami na stanowisko lega
ta papieskiego. Od chwili przy
bycia Briesm anna i P. Sperata 
na teren  Pomorza, u ryw ają się 
ślady bezpośrednich stosunków 
Albrechta z Lutrem. Inform a
toram i reform atora i rzecznika
mi luteranizm u na Pomorzu 
stają  się odtąd obaj duchowni. 
Zachowała się z tego okresu

dość znaczna ilość listów L utra 
z B riesm ann‘em i Polentz‘em. 
Z osób świeckich ożywioną w y
m ianę listów prowadził Jerzy 
Heydeck, zasypując reform ato
ra żądaniami i prośbami o ka
znodziei i nauczycieli nowej 
nauki.

W r. 1524 nastąpiła dłuższa 
przerw a w  w ym ianie listów. 
Dopiero akt sekularyzacji Prus, 
skłonił Lutra do przesłania ser
decznych życzeń na ręce Al
brechta. W zajemna w ym iana 
listów ożywia się ponownie 
około r. 1532. Z tego okresu po
chodzi rozprawa L utra przeciw
ko marzycielom i anabaptystom  
szerzącym się w Prusach. Z lat 
1538—44 zachowały się poje- 

dyńcze listy w spraw ach obrzę
dowych i osobistych.

Szeregi duchowieństwa e- 
wangelickiego w Prusach zasi
lili liczni wychowankowie 
uczelni w ittenberskiej. Uczniem 
Leucorei był przedwcześnie 
zm arły Stanisław  Rapagelan, 
pierwszy profesor teologii ewan
gelickiej w  Królewcu. Prom o
cje doktorską Rapagelana prze
prowadził sam reform ator 29 
m aja 1544. Do grona wycho
wanków uczelni w ittenberskiej 
należeli najw ybitniejsi przed
stawicieli polskiego luteraniz
mu: Abraham  Kulwieć, Eusta
chy Trepka, Marcin Kw iatkow
ski i in. Skoro mowa o Lutrze, 
zatrzym ajm y się przez chwilę 
nad jego stosunkiem do Koper
nika i jego teorii. Najczęściej 
podaje się ostrą wypowiedź Lu
tra, który nazwał założyciela no
woczesnej astronomii „głup
cem “. Słowa reform atora naj
częściej cytowane w literaturze 
pochodzą z Mowy Stołowej z 
dnia 4 czerwca 1539. W brew 
przyjętej tradycji słowa: „Der 
N arr wiil die gantze K unst As
tronom  iae um kehren“, stanowią 
późniejsze opracowanie słów 
Lutra, dokonane przez A. Auri- 
fabra r. 1566. Badania H enryka 
Bornkamma ustaliły, że w ypo
wiedź L utra padła na cztery la
ta przed ukzaniem się dzieła 
Kopernika. Opinia L utra  nie 
m iała oficjalnego charakteru, 
toteż wśród najbliższych współ
pracowników reform atora znaj
dujem y takich entuzjastów  Ko
pernika, jak: Joachim Rhetyk, 
Erazm Reinhold, Andrzej O- 
siander i K aspar Cruciger.
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WŚRÓD KSIĄŻEK

„ J A S N O Ś Ć  I  M R O K “
BARBARA SŁAMA

P owieść Chariesa Percy Snowa — „Jas
ność i m rok” 1), wchodząca w skład sie- 
dmiotomowego cyklu „S trangers and 
B ro thers” (Obcy i bracia) jest jedną z 

najciekaw szych i najbardziej in teresujących 
pozycji, z jaką zaznajomiłam  się w bieżącym  
roku.

Książka ta, której nie można przeczytać za 
„jednym  posiedzeniem “, w yw ołuje w iele re 
fleksji, zmusza do skupienia i głębszego rozw a
żania niem al każdej myśli, niezwykle suge
styw nie przez autora podanej.

Akcja w ielowątkowa, ale przejrzysta, rozgry
wa się wśród grona ludzi skupionych wokół 
un iw ersy tetu  w Cambridge. Oni też są bohate
ram i powieści. Na czoło wysuw a się sylw etka 
Roya C alverta, młodego, zdolnego orientalis- 
ty, fellowa college’u, człowieka przed którym  
w spaniale zaczęła rysować się przyszłość.

Na ogół skłonni jesteśm y do szybkiego „za- 
szufladkow yw ania” bliźnich. Podział — tem u 
się powiodło, a tem u zaś nie, przeprowadzam y 
na podstawie, jakże często m ylnych zew nętrz
nych pozorów. Ci, którzy znali C alverta n ie ja 
ko od zewnątrz, także m awiali, że jest w ybrań
cem losu. Bo i rzeczywiście. Zamożny, młody, 
niezw ykle zdolny i św ietnie się zapow iadają
cy naukowiec, zdobywa wcześnie sławę i a u 
to ry te t, jest przy tym  człowiekiem, k tó ry  jak 
rzadko kto potrafi zjednyw ać sobie przyjaźń 
i sym patię ludzką; hojny, szczodry, o 'wielkim 
sercu...

Czytelnicy „Jasności i m roku“ poznają Roya 
oczyma Lewista Eliota, k tóry  jeden jedyny 
znał i rozum iał głęboki tragizm  i rozterkę w e
w nętrzną swego młodego przyjaciela.

Roy Calvert, osiągnąwszy w życiu wszystko 
to, o czym inni m arzą i do czego dążą bezsku
tecznie, często aż do kresu swych dni, nie mógł 
osiągnąć jednego — poznania celu i sensu ży
cia. A nie znając tego wiedział, że życie p rze
gryw a, że je m arnuje. Na tym  tle  zaczyna po
padać w coraz to groźniejsze i dłuższe okresy 
depresji, stany beznadziejnej rozpaczy i m e
lancholii. P ragnął zatracić się w wierze p ro
stej i czystej, takiej, jakiej doświadczają dzieci. 
W iedział, że jeśli uda m u się uwierzyć — zna j
dzie głęboki sens i cel życia, dotąd przed nim 
utajony.

Podczas jednej z rozmów z przyjacielem  mó
wił: „Lewis, modliłem się, by móc uwierzyć w7 
Boga. (...) Na nic mi się nie zdało. — Nie moż
na się zmusić do wiary. Nie można wierzyć na 
rozkaz. — Albo przychodzi, albo nie. Do mnie 
nie przyszła. Dla niektórych jest to tak  proste, *)

*) Charles Percy Snów: Jasność i mrok. PIW, War
szawa, 1961.

jak  oddychanie. Jakże są szczęśliwi (...) Pom yśl
0 przełożonym. Wiesz, że nie jest bardzo w iel
kim uczonym, ale jest niezwykle inteligentny.

A przecież wierzy tak  samo jak  w ierzył, gdy 
był dzieckiem. Po naczytaniu się o wszystkich 
religiach świata. Jest bardzo szczęśliwy.”

Gdybym  tylko mógł uwierzyć w Boga! To 
zdanie często Roy powtarzał. Gdybym  tylko 
mógł uwierzyć... „Mógłbym wierzyć w całą 
resztę, mógłbym uwierzyć w Kościół katolicki, 
mógłbym uwierzyć w cuda, m ógłbym uw ie
rzyć w inkwizycję, w wieczne potępienie. Gdy
bym tylko mógł uwierzyć w Boga” . Dąży też 
do tego z siłą rozpaczy. Przeżyw a m om enty 
nadziei, kiedy w ydaje mu się, że cel jest blis
ko, że w ystarczy uczynić tylko jeszcze jeden 
krok... Nie poprzestaje na oczekiwaniu. On 
szuka Boga, wychodzi Mu naprzeciw , pragnie 
tego spotkania. Zwierzając się kiedyś Lewiso
wi powiedział: „Najbliżej udało mi się dotrzeć 
dw ukrotnie. Jest to jasność zupełna i strasz
liwa. Za każdym razem  działo się to w nocy, 
gdy nie mogłem zasnąć. Byłem absolutnie prze
konany. Było to uczucie bardziej realne od 
wszystkiego, co można dotknąć, uczucie, że 
Bóg i Jego świat istnieją. I każdy może wejść
1 znaleźć w nim spokój. Z w yjątkiem  mnie. 
Ja  jestem  nieskończenie oddalony na zawsze. 
Jestem  sam i osobno, i nieskończenie m ały i nie 
mogę się zbliżyć”.

Nie potrafi jednak zwalczyć swej m ela n 
cholii poprzez zatracenie się w wierze, w ie
dział już, że nie ma przed sobą żadnego celu, 
żadnej nadziei. Zycie straciło jakikolw iek sens. 
„Uświadomienie sobie tego było dla niego 
przeżyciem tragicznym  i bolesnym (...) Roy 
czuł, że jest przedm iotem  jakiejś gry. Czuł się 
straszliw ie poniżony na myśl, że nic na to nie 
może poradzić, że jego wysiłki i wola w ogóle 
się nie liczą. Wściekle, beznadziejnie i obłęd
nie szamotał się z kratam i swej k la tk i“.

Sylw etka Roya Calverta jest w yrazista i p re 
cyzyjna. To samo dotyczy pozostałych postaci 
powieści. Każda z nich jest rzeczywistym , ży
wym, z krwi i kości człowiekiem, na którego 
przeżycia i konflikty czytelnik nie może pozo
stać obojętny.

Ograniczyłam  się jedynie do zarysowania 
jednego tylko w ątku  powieści, tego, k tóry  w y
suwa się na plan pierwszy — historii Roya. 
Na tym  tle  jednak w yrasta szeroko rozbudo
wana, zróżnicowana problemowo, w ielow ątko
wa akcja. Książka ta w yraźnie w ykazuje, jak  
błędne i nieprawdziwe są sądy głoszące prze
życie się powieści jako gatunku literackiego. 
Snów „Jasnością i m rokiem ” udowadnia, jak  
artystycznie świeża i kom unikatyw na może 
być w dalszym ciągu współczesna powieść.
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M Ł O DA  J E D N O T A

OD REDAKCJI

Lato jest okresem najmniej nadającym się do przeprowadzenia 
głębszych studiów i rozważań. Dlatego, mimo jubileuszowych 
uroczystości „Jednoty“, mimo istnienia wielu pilnych do omó
wienia problemów, postanowiliśmy nie raczyć dziś naszych Czy
telników żadnym artykułem. Zamiast tego zamieszczamy ekspe
rymentalną rubrykę, poświęconą możliwie krótko i lapidarnie 
sformułowanym opiniom, sądom itp. Jak się Wam ona drodzy 
Czytelnicy podoba? Napiszcie nam... o niej i do niej.

Uwagi nasze i nie nasze.

Jeśli będąc zmuszonym kry
tykować przyjaciela odczuwasz 
przykrość, możesz spokojnie to 
czynić dalej. Lecz jeśli ci to 
spraw ia choć najm niejszą, przy
jemność, to najwyższy czas, 
abyś zamilkł.

(A. D. Miller)

Jeśli w  powyższym pojęcie 
„przyjaciel“ zastąpim y pojęciem 
„bliźni“ — otrzym am y idealną 
receptę na uzdrowienie stosun
ków m iędzy ludźmi uważający
mi się za chrześcijan.

(igrek)

Dlaczego tak  często gonimy 
za liczbą? Czyż trzech zdecydo
wanych nie ma przewagi nad 
trzydziestoma, którzy nie wie
dzą czego chcą?

(Jaś Myśliciel)

Dawniej, gdy ktoś chciał zło
żyć ofiarę, sięgał do kieszeni. 
Dziś prawdziwa ofiarą jest. ofia
ra  z naszego czasu. O nią o wie
le trudniej. ,

(Andrzej Nowak-Kowalski)

Podział na zjadaczy chleba 
i szlachetnych służebników idei 
nie jest taki prosty, bo jego li
nia graniczna przebiega najczęś
ciej nie między ludźmi, ale we
w nątrz ludzi.

(S. Zweig)

Oczy można wypatrzeć szu
kając ludzi izłych. Gdzie tylko 
widzę zło, tam  zawsze stoi za 
nim człowiek słaby lub głupi (a 
wszak to też rodzaj słabości), 
nigdy napraw dę zły.

(Jaś Myśliciel)

Niebezpieczeństwo zła wcale 
nie polega na jego potędze. Zło 
nie jest potężne ani niezwalczo- 
ne! To człowiek jest słaby i 
dzięki jego ułomnościom, ska-- 
zom nieświadomości, zło wciąż 
się może odnawiać, przybierając 
kształty tym  bardziej gw ałtow 
ne, im praw da m^cnmi się po
czyń n. ugruntowywać. Czegóż 
dokonałby człowiek zdany na 
własne siły?

(Jerzy Andrzejewski)

Wszystko, co posiada jaką
kolwiek wartość, ma najw ięk
szego nieprzyjaciela nie w  złem 
(wady m ają swoją wartość), lecz 
w  powszedniości. Śm iertelnym  
nieprzyjacielem  duszy jest nisz
cząca codzienność .

(R. Rolland)

Spory nie trw ałyby tak  dłu
go, gdyby brak słuszności był 
tylko po jednej stronie.

(iks)

..Tej księgi nigdy n'ie można 
doczytać do końca. , Jest jak 
pierścień, który wszędzie się za
czyna, a nigdzie się nie kończy. 
A za ostatnim  „Am en“ zaczyna 
się znów od początku: „Na po
czątku Bóg stw orzył niebo i zie
mię,..“ .

(Ernst Wiechert — 
pisarz niemiecki)

„Zgodnie z ostatnią wolą Kal
w ina pogrzeb odbył się „bez 
pompy i okazałości“'. Cała Ge
newa odprowadziła go jednak

na miejsce ostatniego odpoczyn
ku na błoniach Plam palais, 
gorzko opłakując poniesioną 
slratę. Dziś nikt nie wie, gdzie 
spoczywają prcchy Jana Kal
wina; z tą samą skromnością, 
która cechowała całe jego życie, 
z obawy przed wszelkum  fo i- 
mami kultu  i uczczenia pam ię
ci zwykłego śm iertelnika, które 
uważał za „przesądy i bałwo
chwalstwo“', zabronił umieścić 
na swoim grobie jakikolw iek 
napis, czy ! kamień. Jedynym  
pomnikiem, który sobie w ysta
wił, była wdzięczna pamięć 
współobywateli i wspó \ wy
znawców“.

(Stanisław Grzybowski — 
historyk)

Gdy nie m am y już sobie nic 
ciekawego do powiedzenia za
stanówm y się — może jest coś 
ciekawego do zrobienia.

(igrek)

Im m niej się ma czasu — 
tym  więcej można zrobić.

(podpatrzone w zborze)

Uciec od jakiejś kw estii to 
jeszcze nie znac?y rozwiązać ją.

(A. Gid*)

Zasługi człowieka w jednej z 
dziedzin nie dają żadnej g w a 
rancji co do jego zasług w  in 
nej; jest to jedna z rzeczy naj- 
trudnieiszvch do Zdpamiętania.

(Huxley)

Nie uwolnisz się od siebie 
zmieniając miejsce zamieszka
nia.

(Hemingway)

Czy obraz brudnego człowie
ka odbity w  źródlanej wodzie 
jest c z y s t/?

(Sl. J. Lec)

Jak  czarowny jest człowiek 
— jeżeli jest człowiekiem!

(Hugo)
(patrz leż Genesis 1,27)
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Z B L I S K A  I  Z D A L E K A

Z Walnego Zgromadzenia 
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 

w Poznaniu

D nia 5 kw ietnia 1962 roku 
odbyło się w  lokalu w łas

nym  W alne Zgromadzenie Pol
skiego Towarzystwa Ewangelic
kiego w  Poznaniu. Zgromadze
nie otworzyła prezes Towarzys
tw a p. Hoppe, prosząc o objęcie 
przewodniczenia Zgromadzeniu 
p. Pawła Rymorza, kuratora 
zboru poznańskiego. Przejm ując 
przewodnictwo Zgromadzenia, 
przewodniczący wezwał zebra
nych do uczczenia chwilą sku
pienia pamięć zmarłego w  dniu 
21 m arca 1962 w  W arszawie 
Ks. dra Jana  Szerudy, k tóry  
okazywaną zborowi poznańskie
m u troską, wzbudził sobie w iel
ki szacunek i przyw iązanie w  
czasie pełnienia obowiązków 
zastępcy biskupa naszego ko
ścioła, w  trudnych latach okre
su powojennego. Zanim przy
stąpiono do wyczerpania prze
widzianego porządku zebrania, 
zebrani wysłuchali fragm entów  
odczytanego przez jednego z 
członków PTE spraw ozdania 
Biskupa Kościoła Ewangelicko- 
Augsburskiego w  PRL, wygło
szonego na  III sesji Synodu w  
dniu 21 stycznia 1962 roku. 
W nikliwie opracowane spraw o
zdanie i jlego głębokie słowa 
natchnęły zebranych nową o tu
chą odnowy i ożywienia życia 
religijno-kościelnego naszej jed- 
noty kościelnej w  Polsce.

Działalność tow arzystw a w  
okresie sprawozdawczym, obej- 
m ującym  'działalność za rok 1961 
służyła pogłębieniu ducha łącz
ności ipolskiej ludności ewan
gelickiej na terenie m iasta Po
znania i województwa. Towa
rzystwo bowiem, zgodnie z za
twierdzonym  statutem , zasię
giem swoim obejm uje teren  ca
łego województwa poznańskie
go. W ażnym w ydarzeniem  było 
spotkanie młodzieży, które sku
piło grono młodzieży poznań
skiej oraz okolicznych stacji ka
znodziejskich i zborów. Była 
również kilkuosobowa grupa

młodzieży łódzkiej. Program  
spotkania, poza przedpołudnio
wym  nabożeństwem, obejmował 
popołudniową akademię, w  cza
sie której refera t na  tem at tw ór
czości zmarłego poety Wojcie
cha Bąka wygłosiła p. A. Na
mysłowska. W iersze poety, k tóry  
w  zborzez ponańskim  wstąpił w 
szeregi naszego Kościoła, dekla
mowała młodzież poznańską. 
PTE podejmowało gości obia
dem, a w  części towarzyskiej 
spotkania, młodzież przy her
batce i w  m iłym  nastro ju  pro
wadzonych rozmów i dyskusji, 
spędziła popołudniową część 
spotkania.

Obchodzono również uro
czyście obchód pam iątki refor
macji. R eferat wygłosił wów
czas w ikariusz poznański — ks. 
A. Neum an oraz Prezes Rady 
p. Paw eł Rymorz. W paździer
n iku ub. roku  na towarzyskim  
spotkaniu Ks. B. Tranda, odpra
w iający w  każdym  kw artale na
bożeństwo w  Poznaniu, wygło
sił prelekcję n a  tem at ewange- 
licyzmu włoskiego, dzieląc się 
z zebranym i swymi uwagami z 
pobytu w e Włoszech.

Odbyła się również trad y 
cyjna „gwiazdka“ dla dzieci. Jej 
program  urozmaiciła jasełka 
przygotowana przez młodzież w  
form ie widowiska kukiełkowe
go. Z uznaniem  należy podkre
ślić wkład naszej młodzieży, 
k tóra własnoręcznie i bardzo 
pomysłowo w ykonała kukiełki 
i odegrała obrazy na pomysłowo 
zainstalowanej scenie. W 
„gwiazdce“ wzięło udział liczne 
grono miejscowej (młodzieży i 
zborowników. Na Święta Naro
dzenia Pańskiego obdarowano 
kilka osób kwotam i po 100 i 
200 zł., a do Dzięgielowa na po
trzeby tam tejszego Zakładu 
odprowadzono 300 złotych. Mi
łym urozm aiceniem  były orga
nizowane w  okresie letnim  w y
cieczki.

W czasie ożywionej dysku
sji wzięło udział w ielu człon
ków, wypowiadając sugestie 
ożywienia działalności ,objęcia 
opieką duszpasterską i troską 
bratniego współczucia starców i 
ludzi chorych, roztoczenie opie
ki nad opuszczonymi grobami. 
Zebrani wyrazili uznanie dla ca
łorocznej pracy zarządu, szcze
gólnie prezesa PTE p. Hoppe, 
w ybierając ją  ponownie na sta 
nowisko prezesa PTE. Oby i w 
przyszłym roku pomoc W szech
mocnego Pana spoczywała na 
naszej pracy, prowadzonej w 
w  Polskim Towarzystwie Ewan
gelickim w  Poznaniu.

Paweł Gettel

PROTESTANTYZM 
A KONTROLA URODZEŃ

lĄff spraw ie regulacji urodzeń 
w m ałżeństw ie wypow ie

dział się w  ostatnim  czasie p re
zes Kościoła Ewangelickiego 
Nadrenii Dr Beckmann. S tw ier
dził on, że „w zgodzie z wy
powiedziami teologów ew ange
lickich w spraw ach etycznych 
i oświadczeniami ze sfer eku 
m enicznych” należy się usto
sunkować do tego zagadnienia 
pozytywnie. Dla osiągnięcia ce
lu  chrześcijanie mogą się po
sługiwać także środkam i an ty 
koncepcyjnymi.

Poglądy p ro testan tyzm u w 
tej spraw ie są zbliżone do sta
nowiska wyrażonego na  tzw. 
Lam beth - konferencji, która 
powiada, że „pcciąg płciowy 
jest czymś świętym , złożonym 
przez Boga w naturze ludzkiej’' 
i że obowiązek „rodzicielstw a” 
jest ukoronowaniem  życia ro
dzinnego.

Nie m a wprawdzie — o- 
świadczył prezes Beckman — 
oficjalnego stanow iska protes
tantyzm u niem ieckiego w tej 
sprawie, ale już w r. 1932
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„K rąg roboczy dla etyki spo
łecznej“ wypracował pojęcie o 
osobistej odpowiedzialności ja 
ko czymś specyficznie protes
tanckim . „Żadna ustaw a i ża
dne rady nie są w stanie ode
brać człowiekowi odpowiedzial
ności za jego postępow anie”. 
Człowiek ponosi więc i odpo
wiedzialność za liczbę dzieci. 
Z drugiej strony opracowane 
wówczas zasady stw ierdzają 
wyraźnie, że wszelkie ograni-

Młodzież protestancka 
Włoch odbyła w Rzymie swój 
p ią ty  kongres, którego tem atem  
głównym było: „Nasza postawa 
w stosunku do katolicyzm u, 

społeczeństwa, do innych e- 
wangelickich w yznań”. P rzy ję
to dw ie ważne rezolucje. W 
pierwszej stw ierdza się, że po
działy pomiędzy różnym i pro
testanckim i denom inacjam i w

czanie liczby dzieci z powodów 
egoistycznych, z żądzy użycia 
czy w ygodnictw a” należy jak 
najostrzej potępić.

P rzy  regulacji urodzin w 
żadnym  w ypadku nie należy 
się posługiwać przeryw aniem  
ciąży. W tej m aterii wszystkie 
Kościoły są zgodne. Jeśli zaś 
chodzi o dobrowolną steryliza
cję jako środek zapobiegania 
ciąży, opinia poszczególnych 
Kościołów jest niewyjaśniona.

większej części straciły  praw o 
bytu. Apel skierowany do „E- 
wangelickiego Związku Koś
cielnego W łoch” dom aga się 
niezwłocznego zwołania ew an
gelickiego kongresu dla całych 
Włoch, którego zadaniem  by
łoby stw orzenie podstaw  do or
ganicznego zjednoczenia wszy
stkich Kościołów protestanc
kich kraju .

W drugiej rezolucji w yra
żone jest zadowolenie z powo
du rozwoju ruchu ekum enicz
nego, w szczególności z powo
du przystąpienia do Światowej 
Rady Kościołów Rosyjskiej 
Cerkwi Praw osław nej. P rzypo
m ina się dalej, że moce zła na
dal działają, widoczne są one 
w usiłowaniach podporządko
wania Słowa Bożego ludzkim  
interesom , poddania wolności 
wierzących panow aniu zakonu. 
Niepokojącym  jest fakt, że od
powiedzialni za pracę ekum e
niczną ludzie nie zawsze są 
świadomi grożącego niebezpie
czeństwa. Poza tym  rezolucja 
domaga się, aby położyć kres 
składaniu wizyt papieżowi 
przez protestanckich prom i
nentów , gdyż bardzo łatwo 
może powstać wrażenie, że m il
cząco uznaje się rolę kierow ni
czą rzymskiego katolicyzm u. 
Wreszcie rezolucja wyraża ży
czenie, aby obserw atorów na 
zbliżający się sobór w atykań
ski nie m ianow ały poszczegól
ne Kościoły, lecz jedynie Rada 
Ekumeniczna.

MŁODZIEŻ ZA JEDNOŚCIĄ 
PROTESTANTYZMU

K O M U N IK A T Y  L O K A L N E

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

| Parafia Ewangelicko -Augsb. św. Trójcy
j Plac Małachowskiego 1

5 .V III .6 2  .V II (n ied z . p o  T r ó jc y  św .)

g o d z . 10 — n a b o ż . z K o m . św . Ks. Z. Michelis

1 2 .V III .6 2  (V III  n ie d z . p o  T r ó jc y  św .)

g o d z . 10 — n a b o i ,  z K o m . św . Ks. R. Trenkler

1 9 .V III.6 2  (IX  n ie d z . p o  T r ó jc y  św .)

g o d z . 10 — n a b o ż . z K e m . św . Ks. Z. Michelis

2 6 .V III .6 2  (X  n ie d z . po T r ó jc y  św .)

g o d z . 10 — n a b o i ,  z K o m . św . Ks. R. Trenkler

Parafia Ewangelicko-Reformowana 
ul. Świerczewskiego 74

5 .V I I I .62 (V II n ie d z . p o  T r ó jc y  św .)

g o d z . 11 — n a b o i ,  z K o m . św . Ks. J. Niewieczerzał

12 .V III.6 2  (V III  n ie d z . p o  T r ó jc y  św .)

g o d z . 11 — n a b o ż e ń s tw o  Ks. Wł. Paschalis

1 9 .V III.6 2  (IX  n ie d z .  p o  T r ó jc y  św .)

g o d z . 11 —  n a b o ż e ń s tw o  Ks. Wł. Paschalis

2 6 .V III .6 2  (X  n ie d z . p o  T r ó jc y  św .)

g o d z . 11 — n a b o ż e ń s tw o  Ks. Z. Grzybek
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