


KALWIN O SOBIE

 ̂ Czŷ Kalwin często czynił aluzje do swojej osoby w kazaniach, których 
opublikowano około 1000? Profesor R. Staulfer, wykładowca historii Koś
cioła na Fakultecie Teologicznym w Paryżu, postawił to pytanie na uni
wersytecie w Strasbourgu w czasie uroczystości 400-lecia śmierci wiel
kiego teologa.

Drobiazgowe badania okazały się rewelacyjne w stosunku do osoby 
genewskiego i strasburskiego reformatora. Można znaleźć jedynie 80 razy 
powtórzone „ja” w komplecie jego kazań, przeważnie w tych ,które po
chodzą z lat 1554—1555. Jest to okres, w którym Kalwin zastanawia się nad 
swym urzędem ,nad legalnością swej pracy w Genewie. Wtedy właśnie 
„perriniści” podburzali miasto! Chodziło mu również o danie odpowiedzi 
tym, którzy zarzucali mu despotyzm, chodziło o usprawiedliwienie autory
tetu Słowa, kiedy Kalwin występował w imieniu Boga jako oskarżyciel. 
Doznawał on także zniechęcenia, bo rola jego była niezwykle trudna i nie
raz przeżywał ciężkie chwile. Od roku 1558 zaniechał „ja” — sytuacja się 
uspokoiła! _ _ M

Nie budzi zdziwienia fakt, że Kalwin tylko raz wspomina swą mło
dość i swe nawrócenie — dyskrecja jego w tych sprawach jest powszech
nie znana. Jest on zwiastunem Słowa, ale jednocześnie jest też wierzącym, 
który toczy bój wiary. Wspomina swe wdowieństwo (Idelette de Bure 
zmarła niedługo po ślubie), sprawy, które musiał innym wybaczać, po
czucie opuszczenia przez Boga, dzieło grzechu i łaski.

Obfitość „ja” profetycznego, kiedy określa on legalność swego urzędu, 
istnienie „ja” polemicznego, kiedy piętnuje przeciwników prawdziwej re
formy, wyjątkowo używane „ja” biograficzne i częściej używane „ja” mi
styczne, kiedy wypowiada się jako człowiek wiary, pozwala nam jeszcze 
raz dostrzec człowieka, który usuwa się w cień, dzięki czemu tym bardziej 
jaśnieje jego rola posłańca Bożego.

PAMIĘCI KALWINA

Gdańsk. — Dnia 28 maja obchodzono w Gdańsku 400-lecie śmierci 
Jana Kalwina. W kaplicy Kościoła baptystów, gdzie odbywają się nabo
żeństwa miejscowego zboru ewangelicko-reformowanego, zgromadziło się 
liczne audytorium, złożone z wiernych różnych wyznań protestanckich. 
Obecni byli kaznodzieje: zboru baptystów, ks. Adam Piasecki, zboru 
zjednoczonego, br. Sergiusz Waszkiewicz, zboru metodystycznego, br. Ka
zimierz Opolski.

Ks. Jarosław Niewieczerzał z Łodzi służył Słowem, zaś pastor gdań
skiego zboru reformowanego, ks. Bogdan Tranda, nakreślił sylwetkę re
formatora, zwracając szczególną uwagę na jego posłuszeństwo wobec woli 
Boga, przekonanie o swym wybraniu, i skromność osobistą.

W dniach poprzedzających uroczystość obaj księża przeprowadzili do
mową ewangelizację, odwiedzając rodziny reformowane w ich mieszka
niach.

Ferrara, — W niedzielę, 14 czerwca, odbyła się tu uroczystość poświę
cona Kalwinowi, w celu przypomnienia jego zasług dla Włoch. Jak wia
domo, reformator znalazł się w Ferrarze około roku 1535, gdzie korzystał 
z opieki księżnej Renee, drugiej córki Ludwika XII, żony księcia Ferrary, 
Herkulesa II, która przyjęła protestantyzm. Pastor baptystyczny, Paolo 
Spanu, jest główną sprężyną tej uroczystości, co stanowi dowód przyjaz
nych stosunków, jakie panują wśród wyznań protestanckich we Włoszech.

Frankfurt n/Menem. — W Niemczech Zachodnich wydano płytę, po
święconą pamięci Kalwina. Tekst został przygotowany przez pastora Jo
hannesa Kuhna przy współpracy Wernera Braselmanna i Karla Halaskicgo.

Profesor Wilhelm Niesel opracował wydawnictwo pt. „Życie z wiary”, 
zawierające wypisy z „Instytucji” Kalwina. Prof. W\ Niesel jest modera
torem Kościoła reformowanego w Niemczech. W listopadzie bieżącego ro
ku zostanie mu nadany tytuł doktora honoris causa przez uniwersytet 
w Strasbourgu w uznaniu jego zasług jako wybitnego znawcy myśli 
Kalwina.

800 LAT ARCYBISKUPSTWA SZWEDZKIEGO

W dniach od 12—16 czerwca arcybiskupstwo w Uppsali obchodziło 
800 lat swego istnienia. Obecny arcybiskup Gunnar Hultgren jest sześć
dziesiątym piątym kolejnym duchownym piastującym to stanowisko. Pro
gram obchodów obejmował uroczyste nabożeństwo w kościele, niegdyś 
katedralnym, obecnie zaś parafialnym. W tym zabytkowym budynku po 
raz pierwTszy celebrował mszę trzeci arcybiskup, Piotr, w roku 1190.

Z okazji uroczystości urządzono rówTnież szereg wystaw. Wydano też 
znaczek pocztowy z wizerunkiem odcisku pieczęci pierwszego biskupa 
Uppsali.
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KS. JAN NIEWIECZERZAŁ

Napełnieni duchem
B ą d źć ie  n a p e łn ie n i d u ch e m , ro zm a w ia ją c  
z  sobą p rze z  p sa lm y  i  h y m n y  i  p ie śn i d u 
chow ne, śp ie w a ją c  i  g ra ją c  w  se rcu  sw o 
im  Panu.

E fe z . 5, 18— 19.

ie wszyscy mogą śpiewać i radować się 
w każdej sytuacji. A jednak wiemy, że 

ludzkie serce potrafi śpiewać, choć w gardle 
glos niepewny, potrafi się radować i wtedy, 
gdy duszę ściska ból i smutek. I to jest właś
nie coś, co tak bardzo jest nam potrzebne, 
czego pragniemy w ciężkich chwilach smutku 
i doświadczeń. Mieć w sobie taki instrument, 
na który nie działają wpływy atmosferyczne 
ani też zmiany nastroju...

Dr Albert Schweitzer, mistrz królewskie
go instrumentu, przywiózł sobie do miejsca 
misyjnej pracy w gorącej Afryce organy tak 
skonstruowane, że w żadnych warunkach kli
matycznych nie psuły się. Mógł więc na nich 
bez przeszkód grać swym czarnym braciom 
utwory Bacha i pieśni religijne, jak to czynił 
w którymkolwiek mieście Europy w czasie 
swego tourne na rzecz pracy misyjnej i ewan
gelizacyjnej.

Jak niezbadane i tajemnicze jest ludzkie 
serce! Potrafiło ono wyśpiewać w tysięcznych 
melodiach poetyckie strofy, rozdźwięczeć 
w duszy genialnych kompozytorów, poruszyć 
umysły i ręce społecznych reformatorów oraz 
miliony drobnych społecznych pracowników, 
wyczarować niespotykanej piękności kwiaty 
Bożej dobroci i miłości na całym świecie. Lecz 
potrafiło ono róiunież rozpętać morze piekiel
nych dźwięków nienawiści, bratobójczych wo
jen, zapalić ogień namiętności, spowodować

straszliwą dysharmonię w rodzinach, społe
czeństwie, narodach i w całym świecie, tak że 
nasza ziemia stała się podobna dantejskiemu 
piekłu.

Z  patosem często mówimy, że co serce 
złączy, nic już nie jest w stanie rozdzielić. 
Jednakże rzeczywistość jest inna. Wiemy, że 
luiele, bardzo wiele rodzin jest rozdzielonych, 
brat roystępuje przeciwko bratu, siostra prze
ciw siostrze, syn przeciw ojcu, a pozornie do
brze żyjące z sobą małżeństwa często kończą 
się separacją lub rozwodem. Aż nadto wiele 
przykładów wiecznej dysharmonii, niezgody, 
walki i nieszczęść dostarcza nam samo życie...

Widziałem kiedyś budowę wielkich organów 
i byłem oczarowany ich imponującą konstruk
cją. Słowa tekstu dzisiejszego przyszły mi na 
myśl właśne w związku z tym instrumentem, 
który jak żaden inny potrafi przejawić zarów
no totęgę jak i delikatność wszelkich tonów. 
Czy serce ludzkie nie jest podobne do takiego 
instrumentu, w którym utajonych jest tyle me
lodii ale zarazem i dysonansów?

Gdybyśmy czytali systematycznie Pismo 
święte i wypisywali słowa o sercu ludzkim, 
spostrzeglibyśmy, że znajduje się tam niezmie
rzone bogactwo łagodnych tonów, przejmują
cych melodii, a jednocześnie ujrzelibyśmy ile 
dysonansów może wydać ten najczulszy organ 
uczucia i odczmoania ludzkiej istoty. Obser- 
wując życie, analizując własną jaźń, wspomi-
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nająć własne doświadczenia życiowe, studiu- 
jąc społeczność ludzką — wszędzie znajduje
my to samo. Cała powieściowa literatura świa
ta potwierdza bogactwo i słabość ludzkiej du
szy i serca.

Z serca ludzkiego, 2 tego najpiękniejszego 
instrumentu ludzkiej osobowości, mogą w pew
nych okolicznościach płynąć zgrzytliwe dźwię
ki namiętności, okrucieństwa, niesprawiedli
wości, egoizmu, zawiści, nieprzyjaźni i różne 
inne, których wyliczenie zajęłoby wiele m iej
sca i czasu. Potwierdza to i wielki kaznodzie
ja Salomonowy, który mówi, że „serce synów 
ludzkich pełne jest złego, a głupstwo trzyma 
się serca ich za życia ich” (9,3). W Przypowieś
ciach zaś dalej jest powiedziane: „Nie naśla
duj ludzi złych, ani chciej przebywać z nimi, 
albowiem serce ich o zgubie przemyśla” 
(24,1— 2). „Ratuj, Panie, boć już nie staje m i
łosiernego a wyginęli wieczni z synów ludz
kich. Każdy mówi kłamstwo z bliźnim swoim: 
usty pełnymi pochlebstw, dwojakim sercem 
mówią” (Ps. 12,2—3).

Kiedy Jezus zetknął się z faryzeuszami, 
którzy przywiązywali wagę do spraw formal
nych, obrzędów, mycia naczyć i in. —  za
przeczył, by takie rzeczy plamiły człowieka. 
Przeciwnie, mówił, że winne jest serce ludzkie, 
z którego pochodzą gniewy, zabójstwa, złe 
myśli i wszelkie inne występki i one to pla
mią człowieka. Owa dysharmonia serca ludz
kiego sięga czasów Kaina, kiedy to w sercu je 
go zduszony został ogień bratniej miłości, a 
miejsce jego zajęła namiętna nienawiść, zakoń
czona bratobójstwem.

Od niepamiętnych czasów w historii ludz
kości brzmią tony piekielnej muzyki różnych 
kadencji i odcieni. Już starzy prorocy, będący 
sumieniami swego narodu, wskazywali 10 

ostrzegawczych słowach na owe karygodne 
owoce zepsutego serca. Prorok Jeremiasz 
mówi: „Ale oczy twoje i serce twoje nie 
szuka jeno łakomstwa swego i abyś krew 
niewinną wylewał a gwałt i krzyicdę czynił” 
(22,17). „Przeklęty ten, który ufa w człowie
ka, a który pokłada ciało ramieniem swoim, 
a od Pana odstępuje serce jego” (17,5). „Lud 
ten przybliża się do mnie usty swymi, a czci 
mnie wargami swymi, a serce jego dalekie 
jest ode mnie” (Izaj. 29,13).

Z  drugiej jednak strony serce ludzkie 
zv swym prawdziwym charakterze pozostaje 
szlachetnym i czułym instrumentem ludzkiej

duszy, który wydawać może prawie że bos
kie tony, wproiuadzające 10 zachwyt każdego, 
kto się w nie wsłuchać potrafi. Do czego jest 
zdolne, np. serce matki, na cześć którego i w 
dzisiejszym czasie organizuje się specjalne uro
czystości i święta? W starych pieśniach bre- 
tońskich rybaków znajduje się ballada, która 
opisuje przecudowną zdolność matczynego ser
ca do kochania najbardziej nawet niegodnego 
le j miłości dziecka. Oto syn peionej rybaczki 
pokochał okrutną dzieioczynę, która zatruła 
jadem nienawiści jego serce. W niepoczytal
nym okrucieństwie zażądała, by ukochany za
mordowawszy matkę, w dowód miłości przy
niósł dziewczynie matczyne serce. Syn czyni 
to i wyrwawszy z ciała serce matki niesie je 
dziewczynie. W pewnym momencie, gdy bie
gnie drogą, potyka się i serce upuszcza na zie
mię. Ono zaś padając ożywa. I chłopak słyszy 
słowa: „Synu mój drogi, czyś się nie zranił?” . 
Jaką skalę miłości i przebaczenia potrafi objąć 
serce matki, kiedy nawet najokropniejsza zbro
dnia własnego dziecka nie potrafi zniweczyć 
i upokorzyć je j miłości... Ileż bohaterskich 
czynów, czynów osobistego zaparcia się i ofiar, 
również ofiar życia, można by wyliczyć! I nie 
są to tylko sławne czyny tzw. wielkich mę
żów i niewiast, lecz niezliczone dzieła miłości 
prostych, bezimiennych ludzi, o których się 
nie pisze i nie mówi.

Apostoł św. Paweł uznany jest za dosko
nałego psychologa, zwłaszcza znawcę ludzkiej 
duszy. Zna jej wzloty i je j upadki. W listach 
apostolskich spotykamy się z wielkim bogac
twem przejaioów serca u ludzi, zarówno tych 
obojętnych lub wrogich, jak i gorąco przeję- 
tych Ewangelią Chrystusową. Apostołowi cho
dzi o konsekwentne realizowanie nakazów 
Chrystusa w życiu codziennym, iv jego naj
różnorodniejszych formach. Dlatego pomaga, 
zachęca* gani, ostrzega i poucza swych braci, 
jak mają postępować wobec siebie wzajemnie, 
by być naśladowcami Pana.

Nasz tekst dzisiejszy stanowi jedno 
z wielu pouczeń. Nakazuje postępować w du
chu Chrystusowym —  „Bądźcie napełnieni du
chem...” , którego owocem jest dobrotliwość. 
sprawiedliwość i prawda. Ten duch towarzy
szyć ma odruchom naszego serca, bo jeśli tak 
będzie, to i życie nasze podobne się stanie do 
wspaniałego instrumentu, na którym, Pan gra 
cudowną pieśń na cześć Stworzyciela.

Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiło 

wałem, abyście się i w y  wzajemnie miłowali. Po tym  wszyscy poznają, żeście ucznia

mi moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.
Jan 13:34-35. (nowy przekład)
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T \  wadzieścia lat temu na
ziemiach polskich rozgry

wały się wydarzenia, które 
stanowiły granicę pomiędzy 
starym i nowym. Wschodnia 
część kraju już wyzwolona z 
koszmaru okupacji, zachodnia 
jeszcze obficie spływająca 
krwią, ciężko dysząca pod ter
rorem okupanta, ale już żyjąca 
nadzieją bliskiego końca tra
gedii.

Wtedy jeszcze nikt nie 
zdawał sobie sprawy, jakie bę
dzie jutro, ale właśnie tamte 
dni miały decydujące znacze
nie, wówczas tworzyły się za
lążki tego obrazu, jaki dziś 
przedstawia nasza Ojczyzna. 
Nastąpiły gwałtowne przemia
ny ustrojowe, gospodarcze, 
społeczne, które przyniosły w 
efekcie głębokie przeobrażenia 
materialnej i psychicznej 
struktury narodu.

Powstało Państwo Ludowe, 
które właśnie obchodzi uro
czyście dwudziestolecie swego 
istnienia i z tej okazji dokonu
je przeglądu dorobku okresu, 
zawartego pomiędzy chwilą 
obecną, a dniem ogłoszenia 
Manifestu Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego, for
mułującego założenia nowego 
porządku państwowego.

W tym nowym porządku 
państwowym znalazły swoje 
miejsce i rolę chrześcijańskie 
Kościoły. Rzeczywistość bo
wiem okazała się taka, że w 
państwie, którego ideologią 
jest materialistyczny i ateis
tyczny marksizm, Kościół ma 
zawarowane prawo religijnej 
działalności. Niezaprzeczonym 
faktem jest, że dopiero to no
we państwo przeprowadziło 
konstrukcyjnie równouprawnie
nie wyznań. Wprowadzając zaś 
zasadę rozdziału Kościoła od

KS. BOGDAN TRANDA

Państwa mimowolnie stworzy
ło warunki dla oczyszczenia 
życia kościelnego od szeregu 
czynników niewiele, lub nic z 
chrześcijaństwem nie mają
cych wspólnego.

Ścisły związek współzależ
ności Państwa i Kościoła jest 
dla tego ostatniego szczególnie 
niebezpieczny, gdyż za cenę 
swobód, przywilejów i świad
czeń materialnych sprowadza 
go do roli służebnej, pozbawia 
sił twórczych, jest źródłem 
skostnienia i formalizmu reli
gijnego. Rezultatem tego jest 
zadowolenie z siebie, uśpienie 
sumień, zobojętnienie na ludz
kie problemy, nadużywanie au
torytetu Kościoła i jednostron
ne wyzyskiwanie prawd wiary 
dla celów sprzecznych z Ewan
gelią miłości i pokoju. Sprzy
ja zeświecczeniu, rozwija py
chę, dzieli ludzi na dostojni-'

DWADZIEŚCIA LAT

G d a ń sk  — odb udow ana ka tedra  m orska.
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ków i lud, prowadzi do rozła
mu. Historia Kościoła dostarcza 
wielu przykładów na poparcie 
wyżej sformułowanych twier
dzeń.

Ustrój socjalistyczny znosi 
tę zależność, dzięki czemu 
powstają warunki umożliwia
jące Kościołowi odnalezienie 
własnego oblicza, odzyskanie 
swej twórczej siły. Nie da się 
zaprzeczyć, że nowe warunki 
stawiają przed Kościołem sze
reg problemów, czasem trud
nych do rozwiązania, ale właś
nie w  pokonywaniu trudności, 
szukaniu nowych dróg, doko
nuje się prawdziwa jego we
wnętrzna odnowa. Warunki 
sprzyjają rozwojowi w głąb, co 
jest zjawiskiem zdecydowanie 
dodatnim.

To, co wyżej powiedziano, 
nie znaczy, żeby nie było 
punktów stycznych. Do takich 
należy dążenie do zniesienia 
różnic, dzielących ludzi, po
jednanie między narodami, oś
wiata, jako czynnik pobudza
jący świadomość i podnoszący 
godność ludzką. Takich stycz
nych punktów, jak przykłado
wo podane, jest więcej, niż 
można by się na pierwszy rzut 
oka spodziewać. Jednym z na
szych zadań jako Kościoła jest 
sformułowanie, co chrześcija
nie mają w tych sprawach do 
powiedzenia i jakimi dysponu
ją środkami, prowadzącymi do 
osiągnięcia celu. Są to spra
wy dotyczące człowieka, a 
właśnie tutaj przede wszystkim 
chrześcijanin ma wiele do po
wiedzenia i zrobienia.

My, jako chrześcijanie 
należący do wyznań mniej
szościowych, mamy szczególne 
powody do zadowolenia ze 
wspomnianego konstytucyjne
go równouprawnienia. Nie da 
się bowiem pominąć faktu, że 
w okresie międzywojennym, w 
okresie potężnych wpływów

Kościoła rzymskokatolickiego 
na rządy w naszym kraju, sy
tuacja nasza była pod wielo
ma względami trudniejsza, niż 
dzisiaj. Wystarczy przypom
nieć, jakie walki musiał pro
wadzić Kościół ewangelicko- 
augsburski o uchwalenie przez 
Sejm prawa wewnętrznego, lub 
fakt, że Kościół reformowany 
nie zdołał tego przeprowadzić 
i uregulowanie statusu praw
nego zaistniało dopiero w o- 
kresie powojennym. Dziś takie 
społeczności religijne, jak bap
tyści, metodyści, ewangeliczni 
chrześcijanie i inni, mają za
gwarantowane prawo publicz
nego wyznania, że są Kościo
łem, co przedtem było im za
bronione.

Kościoły ewangelickie z za
sady nie mają ambicji politycz
nych, stawiają sobie cele na
tury czysto religijnej, za naj
wyższy autorytet uznają Słowo 
Boga i na płaszczyźnie biblij
nej starają się określać swój 
stosunek do świata. Taka po
stawa pozwala nie tylko na u- 
niknięcie konfliktów z nowym 
porządkiem państwowym, ale 
na zachowanie obywatelskiej 
lojalności i akceptowanie hu
manistycznych wartości ideo
logicznych. Dlatego ewangeli
cy, tak jak byli w przeszłości, 
są i dzisiaj rzecznikami praw
dziwego postępu i współtwór
cami narodowej kultury.

Uznając pozytywne war
tości, jakie w życie narodu 
wnoszą Kościoły ewangelickie, 
Państwo ze swej strony otacza 
je opieką i przychodzi im nie
jednokrotnie z pomocą, co ma 
szczególną doniosłość przy od
budowie zniszczonych w czasie 
wojny obiektów kościelnych, 
Samodzielne udźwignięcie te
go ciążaru byłoby dla nielicz
nej w naszym kraju i rozpró
szonej garstki ewangelików 
zgoła niemożliwe.

Ostatnie dwadzieścia lat 
to okres ogromnego rozwoju i 
dogłębnych zmian nie tylko w 
naszym kraju. Na całym świę
cie zachodzą gwałtowne prze
miany w strukturze społe
czeństw, gospodarce, polityce, 
zmieniają się pojęcia, upadają 
stare kanony, zmieniają się 
kryteria moralne. Technika 
święci niebywałe triumfy. Po
konywanie przestrzeni stanowi 
coraz mniejszy problem. Środ
ki komunikacji pozwalają na 
niemal natychmiastowe poro
zumiewanie się na odległość, 
skracają do minimum czas pod
róży z jednego krańca globu 
na drugi. Przy tym wszystkim 
powstaje mnóstwo problemów 
do rozwiązania. Eksplozja de
mograficzna, problem wyży
wienia w przyszłości, a już 
dzisiaj zapewnienia ludzkiej e- 
gzystencji głodującym dwum 
trzecim ludzkości świata, nie
bezpieczeństwo związane z wy
produkowaną i magazynowaną 
bronią termojądrową, pokój w 
świecie, trudności młodych 
krajów afrykańskich i azjatyc
kich, dysproporcje pomiędzy 
cywilizacją techniczną a kul
turą i wiele innych. Cieszy 
fakt, że nasz kraj, pomimo 
wielu swoich własnych proble
mów i trudności, bierze czyn
ny udział w rozwiązywaniu 
problemów trapiących współ
czesną ludzkość, dzięki czemu 
nie jest tylko barwną plamą 
na mapie świata, ale czynni
kiem, dającym pozytywny 
wkład w historię współczesną.

Również Kościoły ewange
lickie mają w tym swój udział, 
gdy uczestniczą w Światowej 
Radzie Kościołów, w Chrześ
cijańskiej Konferencji Pokojo
wej, w wielu międzynarodo
wych zjazdach, których tema
tem są problemy ludzkości. 
Tam, gdzie w grę wchodzi los 
człowieka, nie może zabrak
nąć Kościoła.
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Ks. Karci KOTULA

POMORZE
WSCHODNIE
W
PRZESZŁOŚCI
I

TERAŹNIEJ
SZOŚCI

„Już Mieszko I ustalił władzę swoją w Gdańsku”.

1. KRAJ I JEGO DZIEJE.

K tó ż  nie zna pięknej polskiej pieśni: ,,Wisło 
moja, Wisło stara” ? Zdawałoby się, że pieśń 
ta powinna była powstać gdzieś w okolicach 
Krakowa. Ale cóż by wtedy znaczyły słowa: 
„Co tak smutno płyniesz” ? W okolicach Kra
kowa Wisła nie płynie smutno. Albo pytanie: 
„Skąd tej wody nazbierałaś?“ . W okolicach 
Krakowa wiele wody jeszcze nie nazbierała. 
Wszystko to wyjaśnia fakt, że pieśń ta po
wstała u ujścia Wisły, wśród Kaszubów. Auto
rem jej jest Ignacy Danielewski, działacz pol
ski w okresie powstania styczniowego. Pieśń 
ta była na Pomorzu powszechnie śpiewana 
jako pieśń patriotyczna, świadomie lub nie
świadomie jako przeciwstawienie wszechnie- 
mieckiej pieśni „Wach am Rhein” . Już ten 
szczegół świadczy o tym, czym było Pomorze 
Wschodnie i jego ludność.

Pomorzem Wschodnim, czyli Gdańskim 
nazywamy wschodnią część Pomorza tj. krai
ny między dolną Odrą a Wisłą. Granica po
między Pomorzem Zachodnim a Wschodnim 
jest sztuczna, bo powstała tylko przez odmien
ne dzieje jednej i drugiej części, i w ciągu 
tych dziejów przebiegała różnie. Około roku 
1250 należały do Pomorza Wschodniego zie
mia Sławieńska i Słupska. Na ogół jednak 
granicę stanowiła mniej więcej rzeka Łeba z 
dopływami. Na wschodzie sięgało Pomorze 
Wschodnie do Wisły, obejmując jej deltę, na 
południu do dolnego biegu rzeki Brdy.

Jak całe Pomorze, tak i wschodnia jego 
część jest zasadniczo krainą nizinną, przez 
której środek ciągną się wzniesienia, najwyż
sze wzgórza Szymbarskie na południe od rze
ki Raduni ze szczytem Wieżycą (331 m). Krai
na poprzerzynana jest dolinami rzek Łeby, 
Brdy, Wdy, Wierzycy i Raduni i urozmaicona 
licznymi jeziorami.
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„Jdk na wszystkich ziemiach 
polskich pozostających pod 
panowaniem Prus, tak i na 
Pomorzu Wschodnim zaczęła 
się gwałtowna akcja germa- 
nizacyjna z chwilą ich zaję
cia przez Prusy. Stosowano 

wszystkie sposoby 
Na zdjęcWu —  „katownia”

w Gdańsku.

W przeciwieństwie do Pomorza Zachod
niego, które tylko przez krótki czas należało 
do Polski, Pomorze Wschodnie wchodziło w 
skład państwa polskiego przez całe wieki. Już 
Mieszko I ustalił władzę swoją w Gdańsku. 
Od Bolesława Krzywoustego było Pomorze 
Gdańskie złączone jako lenno z senioralną 
dzielnicą krakowską. Przez darowiznę Mszczu- 
ja II (r. 1282) zostało połączone z Wielkopol
ską. Po zdradzieckim zdobyciu Gdańska przez 
krzyżaków w r. 1308 i wymordowaniu szlach
ty kaszubskiej, zostało całe Pomorze Gdańskie 
opanowane przez Zakon Krzyżacki. Bitwa pod 
Grunwaldem, wyzyskana nienależycie, nie 
zadecydowała o jego losach. Dopiero wskutek 
prośby stanów pruskich, król Kazimierz Ja
giellończyk dokonał w r. 1454 uroczystej in
korporacji Pomorza Wschodniego do Polski 
i po wojnie trzynastoletniej z zakonem, zakoń
czonej pokojem toruńskim w r. 1466, objął 
nad nim ostatecznie panowanie. Przywrócone 
w ten sposób Polsce pozostawało pod jej pa
nowaniem aż do rozbiorów, jednakże nie całe,

bo powiat lęborski i bytowski pozostawały pod 
jej bezpośrednim zwierzchnictwem tylko przez 
20 lat (1637— 1657).

2. LUDNOŚĆ t

Pomorze Wschodnie zamieszkiwały dwa 
najdalej na wschód wysunięte plemiona po
morskie: Słowińcy i Kaszubi. Słowińcy zajmo
wali północno-zachodnią część krainy, ale pod 
napo-rem germanizacji teren ich kurczył się 
raptownie. Według świadectwa rosyjskiego ba
dacza Kaszubszezyzny, Aleksandra Hilferdin- 
ga, jeszcze w roku 1858 zajmowali połowę po
wiatu słupskiego i cały lęborski i bytowski. 
Ale już 30 lat później Alfons Parczewski, który 
zwiedzał ten teren w r. 1885 stwierdził, że ob
szar przez nich zajmowany zmniejszył się 
o połowę. Do dziś pozostała tylko garstka Sło- 
wińców nad jeziorem Gardno. Język ich badał 
najprzód Mrongowiusz potem Hilferding, a częś
ciowo uwiecznili go zasłużeni pastorzy: To
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masz Krofey z Bytowa, w swoim przekładzie 
pieśni Lutra i innych (1586), a szczególnie Mi
chał Mostnik z Smołdziny, w przekładzie Ma
łego Katechizmu Lutra (1643) i w innych pis
mach.

Kaszubi mieszkający dalej na wschód 
i południe zdołali się więcej oprzeć germani
zacji, zwłaszcza że ziemia ich pozostawała 
przez wieki pod polskim panowaniem. Pocho
dzenie nazwy nie jest wyjaśnione. Mrongo- 
wiusz wyprowadza nazwę Kaszubów od kożu
cha. Podobnie Brückner od szuby, »czyli sło
wiańskiego kożucha obszytego suknem. Mowa 
kaszubska jest na pozór bardzo odmienna od 
polskiej. Gdy się ją usłyszy, to w pierwszym 
momencie ma się wrażenie czegoś obcego, 
zwłaszcza że i akcent i wymowa są odmienne. 
Toteż zdarzyło się pono, gdzieś po pierwszej 
wojnie światowej, że konduktor tramwaju, 
słysząc Kaszubów rozmawiających z sobą, za
trzymał tramwaj i kazał im wysiąść, mówiąc: 
„Tu się nie mówi po niemiecku” . Ale po bliż
szym zapoznaniu się z mową kaszubską widzi 
się, że różnica nie jest tak wielka.

Kaszubi mieli i mają swoich poważnych 
pisarzy i swoją literaturę. Pierwszym z nich 
był Florian Ćeynowa (1817— 1881) z Sławo- 
szyna w powiecie puokim, lekarz, polityk i nie
zmordowany budziciel ludu kaszubskiego. 
Właściwym i rzeczywiście uzdolnionym pisa

rzem ludowym był Hieronim Derdowski (1852— 
— 1900) z Wiela w powiecie chojnickim, wy
bitny poeta i wytrwały bojownik o polskość 
Kaszubów i Pomorza, głoszący: „Nie ma Ka
szub bez Polonii — a bez Kaszub Polski” , 
autor humorystycznej epopei kaszubskiej p.t. 
„O panu Czarlińśkim, co do Pucka po sece 
jachoł” , żartobliwego poematu „Kaszube pod 
Wrdnem” i innych. Obok tych dwóch miała 
i ma Kaszubszczyzna cały szereg innych pi
sarzy, jak Jan Karnowski (1886— 1939) pra
wnik i poeta, założyciel czasopisma literacko- 
naukowego „Mestwin” , ks. Leon Heyke 
(1885— 1939), utalentowany poeta ludowy.

3. GERMANIZACJA. LUD SIĘ BUDZI.

Jak na wszystkich ziemiach polskich po
zostających pod panowaniem Prus, tak i na 
Pomorzu Wschodnim zaczęła się gwałtowna 
akcja germanizacyjna z chwilą zajęcia go 
przez Prusy. Stosowano wszystkie sposoby. 
Przez reformy rolne zagarnięto wiele chłop
skiej ziemi na rzecz wielkiej własności, tak 
że w r. 1855 2/s ziemi należało do obszarników. 
Zlikwidowano Akademię Chełmińską i kole
gium jezuickie w Chojnicach, które były oś
rodkami kultury polskiej. Narzędziami germa
nizacji były przede wszystkim urzędy, garni
zony wojskowe i szkoły. W r. 1838 wydano 
zarządzenie nakazujące wprowadzenie we
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wszystkich szkołach i przedmiotach, z nauką 
religii włącznie, nauki języka niemieckiego ja
ko wykładowego. Również Kościoły zaczęto 
przemieniać na instytucje germanizacyjne.

Ale polskość nie dała się tak łatwo zdławić. 
Wkroczenie wojsk polskich na Pomorze w 
ramach akcji Napoleona obudziło nadzieje wol
ności i było bodźcem do przygotowania pow
stania. W powstaniu listopadowym wzięło 
udział sporo młodzieży z Pomorza. W r. 1846 
zorganizował ruchawkę Florian Ceynowa, ale 
występ zbrojny się nie udał. Ceynowa został 
aresztowany, skazany na śmierć, lecz berliń
ska rewolucja (1848 r.) go uwolniła. Powstanie 
styczniowe rozbudziło znowu nadzieje, mło
dzież przedzierała się przez kordon, by wziąć 
w powstaniu udział, a nawet gromada chłopów 
zorganizowała się, lecz nim się zdołała przedos
tać na teren Kongresówki, powstanie upadło 
i chłopi z żalem musieli się rozejść.

Miał lud pomorski swoich obrońców i bu
dzicieli. Pierwszym był ks. Kszysztof Celes
tyn Mrongowiusz (1764— 1855) pochodzący z 
Olsztynka, pastor przy polskim kościele w 
Gdańsku i lektor języka polskiego w tamtej
szym gimnazjum akademickim. Przybył on do 
Gdańska 5 lat po zajęciu miasta przez Pru
saków, niechętnie przez ludność przyjętych, 
i natychmiast rozwinął wszechstronną działal
ność mającą na celu obronę polskości i budze
nie uświadomienia narodowego wśród lud
ności. Występował śmiało w obronie języka 
polskiego w szkołach na Pomorzu, Warmii 
i Mazurach, zwracając się w memoriałach do 
króla i ministra oświaty. Był człowiekiem
0 szerokich horyzontach i, jak gdyby nie ist
niały dla niego zabory i granice, był człon
kiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w War
szawie, Towarzystwa Naukowego w Krakowie
1 jako znany uczony współpracował z uczony
mi rosyjskimi. Za zasługi dla polskości został 
mianowany członkiem Towarzystwa Literacko- 
Historycznego w Paryżu i zaszczycony odrę
cznym pismem Mickiewicza z wyrazami uz
nania.

Drugim budzicielem był Florian Ceyno
wa, który po uwolnieniu z więzienia w Berli
nie, osiadł w Bukowcu pod Świeciem, wyda
wał różne dziełka kaszubskie i redagował 
pierwsze czasopismo kaszubskie p.t. „Skorb 
Kaszebsko-Słowinszczyj Mowę” .

Dzieło tych wielkich bojowników prowa
dzili dalej inni. Aleksander Majkowski (1876— 
— 1938), lekarz, rodem z Kościerzyny, zorga
nizował ruch zwany „młodokaszubskim” , i za
łożył w r. 1908 miesięcznik ,,Gryf” wychodzą
cy w Kościerzynie. Franciszek Sędzicki (1882— 
1957) dziennikarz i działacz kaszubski, re
dagował przez pewien czas „Niwę Pomors
ką” w Chojnicach. W czasie okupacji napisał 
„Śpiewkę partyzancką” , nawołującą do wy
trwania.

Działalność tych budzicieli ludu nie była 
daremna. Lud przychodził powoli do siebie, 
podnosił głowę, na ucisk ekonomiczny odpo
wiedział zakładaniem banków ludowych, prze
ciwdziałających akcji Komisji Kolonizacyjnej, 
na ucisk polityczny zakładaniem towarzystw 
społeczno-politycznych, jak „Ogniwo” w Gdań
sku, „Jedność” w Oliwie, na germanizację 
szkoły —  strajkiem szkolnym w r. 1906, na 
dławienie ruchu narodowego zakładaniem co
raz to nowych pism polskich, jak „Gazety Gru
dziądzkiej” w r. 1894, na ograniczanie praw 
i swobód obywatelskich —  walką o własne 
przedstawicielstwa w Reichstagu.

Tak przyszła I wojna światowa a po niej 
wolna Polska, niestety okrojona, bo z Gdańska 
utworzono wolne 'miasto, ośrodek antypolskich 
knowań i zarzewie przygotowujące II wojnę 
światową.

4. OSTATNI KRWAWY CHRZEST. ZNACZENIE 
POMORZA WSCHODNIEGO DLA POLSKI.

Druga wojna zaczęła się na Pomorzu 
Gdańskim straszliwym pogromem wszystkie
go, co polskie. Wszystkich urzędników, nau
czycieli, księży, działaczy polskich, członków 
Polskiego Związku Zachodniego uwięziono i 
wymordowano. W samej Piaśnicy wymordo
wano 12.000 Polaków. A  miejsc masowych 
straceń było więcej. Lud przerażony przyległ 
do ziemi i przycichł. Ale byli tacy, którzy 
uszli w  lasy i zaczęli organizować partyzantkę. 
Szeregi ich pomnożyli ryćhło liczni dezerterzy 
z wojska niemieckiego. Powstawały jedna po 
drugiej organizacje podziemne; najpoważniej
szą z nich był Gryf. Wysadzano pociągi, urzą
dzono zamach na Hitlera, przejeżdżającego do 
swej kwatery w Prusach Wschodnich, ale za
mach się nie udał, wysadzono w powietrze sa
lonkę, gdy tymczasem Hitler jechał w  pociągu 
pancernym. Dowództwo niemieckie było tym 
zaskoczone. Nie przypuszczano, że na Pomorzu 
może być tak silna dywersja. Wreszcie prze
walił się front wojenny przez Pomorze, nastą
pił koniec wojny i całe Pomorze Gdańskie 
znalazło się w  wolnej Polsce.

Wielkie jest znaczenie Pomorza Gdańskie
go dla Polski. Nie na darmo zabiegali o nie 
Piastowie. Wiedzieli, że morze nie dzieli kra
bów, lecz łączy, że Pomorze i porty to nie tylko 
okno, ale to drzwi na świat. Porty w Gdańsku 
i Gdyni odgrywają bardzo ważną rolę w ży
ciu Polski. Ale kraina ta ma jeszcze inne zna
czenie. Żegluga morska potrzebuje ludzi ob- 
znaiomionych z morzem, zżytych z jego ży
wiołem. Jeszcze więcej potrzebuje takich ludzi 
rybołówstwo. A takimi ludźmi są Kaszubi, na
ród od wieków nad morzem siedzący, naród 
rybaków i żeglarzy. I tu jest sedno kaszub
skiego zagadnienia nareszcie właściwie rozwią
zane przez ostateczny powrót do Polski. „Nie 
ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski” .
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Z działalności Światowego 
Aliansu Kościołów Reformowanych

Generalny sekretarz dr Mar
cel Fradervand podał ostatnio 
szereg inforlmacji o pracy 
Światowego Aliansu Kościołów 
Reformowanych w roku 1963.

PROBLEMY EKUMENICZNE

Jednym z najdonioślejszych 
problemów minionego roku — 
tak dla Światowego Aliansu 
Kościołów Reformowanych, jak 
i dla międzynarodowych orga
nizacji międzykościelnych — 
jest stosunek do Kościoła 
rzymskokatolickiego. Wiadomo, 
że w II Soborze Watykańskim 
brali udział, jako oficjalni ob
serwatorzy, przedstawiciele 
niekatolickich Kościołów, mię
dzy innymi trzej delegaci 
Światowego Aliansu Kościołów 
Reformowanych. Chociaż nie
które mniejszościowe, żyjące w 
wielkim morzu rzymskokato
lickim, Kościoły reformowane 
nadal nie mają warunków po
trzebnych do pełnej wyznanio
wej swobody, kierownicy 
Światowego Aliansu byli zda
nia, że w celu wytworzenia 
lepszych i bliższych kontaktów 
jest pożądane, aby ref olinowa
ni obserwatorzy byli wysłani 
na rzymskokatolicki sobór.

ŻYCIE
Światowego aliansu

Ilość członkowskich Kościo
łów zwiększyła się w roku 1963 
o trzy Kościoły: Irański Koś
ciół Ewangelicki, Koptyjski 
Kościół Ewangelicki i Kościół 
Reformowany Południowej Ro- 
dezji, osiągając obecnie liczbę 
91. Praca biura generalnego 
sekretarza znacznie się zwięk
szyła. W działalności Aliansu 
bardzo doniosłe znaczenie ma 
praca Komisji Teologiczne jf,
która poprzez swoje informa

cyjne wydawnictwa, ukazujące 
się w językach angielskim, nie
mieckim i francuskim, jest w 
kontakcie ze wszystkimi refor
mowanymi instytucjami kształ
cącymi duchownych i ma zna

czny wpływ na kształtowanie 
reformowanej myśli teologicz
nej.

Dr Lloyd, prezydent Świato
wego Aliansu, w minionym ro
ku przez dwa miesiące wizyto
wał członkowskie Kościoły. W 
Europie odwiedził Grecki Koś
ciół Reformowany, który bo
ryka się z trudnościami. Brał 
udział w konferencji w Połud
niowej Ameryce i odwiedził 
Kościoły reformowane tego 
kontynentu, gdzie warunki 
sprzyjają rozwojowi Kościoła 
reformowanego.

W roku 1963 reformowane 
Kościoły w Północnej Ameryce 
zorganizowały jubileuszowe ob
chody 400-lecia Katechizmu 
Heidelberskiego. Z tej okazji 
ukazał się Katechizm w no
wym przekładzie, w bardzo 
pięknym wydaniu i z objaśnie
niami. Urządzono także wielką 
konferencję młodzieży, w któ
rej uczestniczyło ponad 3.000 
osób.

Na szczególną uwagę zasłu
guje praca kobiet, zwłaszcza w 
młodych Kościołach Afryki i 
Azji. Kobiety są najwierniej
szymi i najbardziej oddanymi 
członkami małych, z licznymi 
trudnościami walczących, Koś
ciołów. Ich ofiarna służba i 
wytrwałość pokonuje wiele 
przeciwności. Kierujący pracą 
kobiet oddział Światowego A- 
liansu będzie miał we Frankfur
cie dwa posiedzenia.

FRANKFURT 1964

Alians kieruje obecnie swe 
spojrzenie w pierwszym rzędzie 
na Frankfurt —  na X IX  Ogól
ne Zgromadzenie. Nieustająca 
reformacja jest dla każdego 
Kościoła reformowanego zaw
sze aktualnym nakazem. Mamy 
nie tylko mówić o niej w uro- 
czystych chwilach, ale mamy 
stale postępować naprzód po 
drodze zapoczątkowanej przez 
reformatorów i trzymać się 
mocno Biblii, nie ustając nig
dy w modlitwie i prośbach o 
dar Ducha świętego, który by

odrodził nasze ubogie duchowe 
życie kościelne i osobiste. 
Główny temat Zgromadzenia 
we Frankfurcie zachęca Koś
ciół do poważnej, krytycznej 
oceny swej działalności. Nie 
można zadowalać się tym, że 
ma on dobrze rozbudowaną or
ganizację, że ma tradycję. 
Podstawą Kościoła nie jest tra
dycja i organizacja, ale dzia
łanie jego wierzących człon
ków według Słowa Bożego, we
dług darów Ducha świętego. 
Kościół może się odnowić je
dynie przez prawdziwą wier
ność Chrystusowi Panu. Dlate
go Zgromadzenie we Frank
furcie ma tak wielkie znacze
nie. Główny temat: ,,Przyjdź 
Duchu Stworzycielu!” jest prze
de wszystkim modlitwą, mo
dlitwą duchowo ubogiej je
dnostki i społeczności do Tego, 
który Kościół swoim Słowem i 
Duchem świętym stworzył, u- 
mocnił i w przyszłości zacho
wa. Dlatego na spotkanie we 
Frankfurcie trzeba przygoto
wać się w pierwszym rzędzie 
przez modlitwę. Przygotowaw
czy materiał był opublikowany 
dotychczas w językach: angiel
skim, niemieckim, hiszpańskim 
i portugalskim. Kościół refor
mowany w Niemczech przygo
towuje Zgromadzenie z wielką 
pieczołowitością. Przed Ogól
nym Zgromadzeniem odbędzie 
się konferencja młodzieży, na 
której każdy członkowski Koś
ciół będzie reprezentowany 
przynajmniej przez jednego de
legata.

W wielkiej rodzinie Kościo
łów reformowanych świata, w 
Światowym Aliansie, zaznacza 
się ważna działalność, na rzecz 
zachowania pokoju światowe
go. Swoimi posunięciami, kon
taktami i celem swej działal
ności w dużej mierze przyczy
niła się do tego, aby między 
narodami świata panowało zro
zumienie i przyjaźń. Światowy 
Alians jest tylko narzędziem 
Tego, który powołał go do ist
nienia. Swój cel i swoje po
słannictwo widzi w realizacji 
hasła: Soli Deo Gloria! — Tyl
ko Bogu chwała!

Na podst. art. w miesięczniku 
„Kalvinske hlasy” (Bratislava)

opr. A. Januszko
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Wojciech WRZOS

Marcin Luter o Kościele
auka o Kościele (eklezjo

logia) nabiera dziś szczególnie 
aktualnego znaczenia. Na dru
giej sesji II Soboru Watykań
skiego wywiązała się długa, go
rąca debata na temat Kościoła. 
Ojcowie Soboru w przeważa
jącej większości doszli do prze
konania, że jedynym prawdzi
wym Kościołem jest Kościół 
rzymskokatolicki; Kościoły pro
testanckie, ich zdaniem, można 
w najlepszym razie uznać tyl
ko za „społeczności kościelne” . 
Niewiele to, ale jak na Rzym 
jest to bądź co bądź postęp.

Gdyby chodziło o nomen
klaturę, nie zajmowalibyśmy 
się tą sprawą. Nie interesuje 
nas, jak nazwie nas i nasze 
Kościoły II Sobór Watykański. 
W ciągu czterystu lat zdążyliś
my się przyzwyczaić do gor
szych jeszcze określeń, jakimi 
nas Rzym szczodrze darzył. 
Rzymska nomenklatura nie 
zmieni faktu, że będziemy na
dal Kościołem, bez względu na 
to, czy nas kto będzie nazywać 
kirchą, zborem, gminą, cerkwią 
czy synagogą. Zresztą był taki 
okres w dziejach Kościoła, gdy 
pewni ludzie gardzili słowem 
Kościół. Słowo to było przez 
Rzym tak splugawione, że Bra
cia Czescy w XV w. świado
mie zrezygnowali z miana Koś
cioła, woląc się nazywać Jedno- 
tą. I dziś dla wielu, oczywiście 
z innych względów, słowo Koś
ciół nie brzmi najponętniej...

Lecz nie o to chodzi. Nam 
chodzi o pojęcie i definicję 
Kościoła. Zdajemy sobie spra
wę z tego, że dla nas Kościół 
to co innego, niż dla katolików. 
Według naszego przekonania 
katolickie pojęcie Kościoła nie 
odpowiada pojęciu nowotesta- 
mentowemu. Jako ludzie Sło
wa Bożego trzymamy się Pis
ma świętego i nie interesuje 
nas, czym jest dla katolików 
Kościół w myśl tradycji. Dla

tego nie przejmujemy się fak
tem, że katolicy ze swojego 
punktu widzenia nie uznają 
nas za Kościół.

Dla nas ważniejsze jest, co 
z Pisma świętego wyczytali o 
Kościele reformatorzy. Na ten 
temat już wiele napisano. Z 
ostatnich publikacji wymieni
my pozycje i nazwiska najważ
niejsze i najciekawsze. Jest to 
przede wszystkim niedawno 
zmarły teolog luterański H. J. 
Iwand (Zur Entstehung von 
Luthers Kirchenbegriff, 1957), 
Johann Heckei (Die zwei K ir
chen, 1957), Ernst Bizer (Lut
her und der Papst, 1958), oraz 
prof. Karl Gerhard Steck z 
Frankfurtu (Ecclesia — crea- 
tura verbi, w książce: J. Beck
mann, K. G. Steck, F. Viering, 
Von Einheit und Wesen der 
Kirche, Fragen am Vorabend 
des ökumenischen Konzils, 
Göttingen 1960, 40— 56). Nas 
interesuje szczególnie ten os
tatni.

Prof. K. G. Steck w momen
cie istotnie najodpowiedniej
szym, bo tuż przed otwarciem 
II Soboru Watykańskiego, 
przypomniał światu niewielką 
książeczkę Marcina Lutra, któ
ra po czterystu latach nie stra
ciła nic ze swej aktualności. 
Po raz pierwszy przetłumaczo
no ją z łaciny w XV III w. i od 
tego czasu zapomniano o niej 
niemal zupełnie. „Ad librum 
eximii Magistri Nostri Mag. 
Ambrosii Catharini, defenso- 
ris Silvestri Prieratis acerrimi, 
responsio” (W. A. VII, 705— 
778; E. A. V, 289— 394) jest od
powiedzią Lutra na polemicz
ne pismo włoskiego dominikani
na. Reformator wittenberski 
napisał ją tuż przed odjazdem 
na sejm w Wormacji. Doskona
ły znawca Lutra, Heinrich Bö
hmer (1869— 1927), profesor w 
Lipsku, był zdania, że myśli 
wypowiedziane w „Odpowie

dzi” ożywiały reformatora jesz
cze w drodze do Wormacji (Der 
jungę Luther, 1925, 355), a H. 
Grisar mniema, że nie opuści
ły go nawet podczas pełnego na
pięcia pobytu na W7artburgu 
(M. Luthers Leben und sein 
Werk, 1926, 175).

W posłowiu książki, napisa
nym 1 kwietnia 1521 r. Luter 
wyjaśnia, że jego „Odpowiedź” 
jest drugą częścią „Palinodii” , 
którą obiecał „papistom” w 
swoim piśmie „O niewoli babi
lońskiej Kościoła” . Jak wiado
mo, było to najgwałtowniejsze 
pismo polemiczne Lutra wy
mierzone przeciwko średnio
wiecznej eklezjologii. Łatwo so
bie wyobrazić, że „Responsio” 
udzielone włoskiemu polemiś
cie, nie było łagodniejsze. Dziś 
nie podobna dosłownie powtó
rzyć wszystkich wypowiedzi 
Lutra w tym piśmie zawar
tych.

Za punkt wyjścia swojej roz
prawy przyjmuje Luter znaną 
wypowiedź Jezusa o Kościele, 
skierowaną pod Cezareą Filipo- 
wą do Piotra (Mat. 16,18). Zda
niem Lutra odpowiedź ta nie 
odnosi się „ad nullam perso- 
nam, sed ad solam ecclesiam 
in spiritu aedificatam, super 
petram. Christum. non super 
papam nec super Romanam 
ecclesiam”  (W. A. VII, 709; —
E. A. V, 295). A więc skałą, na 
której zostanie w duchu zbu
dowany Kościół nie jest ani 
papież, ani Kościół rzymski, 
lecz Chrystus. I na tej podsta
wie Luter odmawia Kościołowi 
rzymskiemu nieomylności i au
torytetu. Jeżeli jednak Rzym 
przywłaszcza sobie te cechy, 
sobie przypisując obietnicę 
Chrystusową, wypowiedzianą 
do Piotaa pod adresem Kościo
ła, to staje się sektą papieską 
(Secta papiestica).

Reformator wittenberski wy
raźnie rozróżnia Kościół pow-
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szechny (ecclesia universalis) 
od Kościoła rzymskiego (eccle
sia romana). Dla niego nie są 
to pojęcia identyczne. W Koś
ciele, a więc w świątyni Bożej, 
a nie w złym świecie, obok 
Chrystusa zawsze występuje 
Antychryst (2 Tes. 2). Rozróż
niać więc należy Kościół praw
dziwy od Kościoła fałszywego. 
Kościół Chrystusowy od syna
gogi szatana.

„Quo ergo signo agnoscam 
ecclesiam? — Po czym więc 
pcznam Kościół (prawdziwy)?”  
— stawia sobie pytanie Luter 
i odpowiada na nie: znakami 
prawdziwego Kościoła Chrys
tusowego jest Chrzest, Chleb a 
przede wszystkim Ewangelia. 
Tylko pod tymi znakami 
Chrystus chce zgromadzić swój 
lud w jednej owczarni. Tę sa
mą myśl wypowiada list do 
Efezjan 4: jedna wiara, jeden 
chrzest, jeden Pan. Gdzie jest 
Ewangelia, tam jest jedna

(prawdziwka) wiara, prawdziwa 
nadzieja i praw7dziwa miłość. 
Gdzie tego nie widać, gdzie nie 
widać Ewangelii, jak np. w 
synagodze papistów i tomis- 
tów, tam nie ma prawdziwego 
Kościoła! A  choć i oni chrzczą 
i chlcb spożywają przed swoi
mi ołtarzami, pamiętaj, że 
masz do czynienia z Babilonem 
pełnym straszydeł!

O wszystkim stanowi Ewan
gelia. Decyduje ona w więk
szym stopniu niż Chleb i 
Chrzest. Ona jest najpewniej
szym (certissimum) i najszla
chetniejszym znakiem prawdzi
wego Kościoła. Z niej i przez 
nią Kościół się rodzi, żyje, kar
mi, utrzymuje, rośnie, kształ
tuje i uzbraja. „Tota vita et 
substantia ecclesiae est in ver- 
bo dei” . Luter wyraźnie zazna
cza, że nie chodzi o literę Pis
ma, „non de evangelio scrip- 
to“ , lecz o „viva vox evange- 
lii”  ustnie zwiastowane. Wia

domo, że nie każda poboż
na przemowa „deklamowana” 
przez „wirtuozów” w domach 
modlitw, lecz żywe Słowo 
Ewangelii prowadzi człowieka 
do Chrystusa. „Ecclesia — 
creatura verbi. — Kościół jest 
tworem Słowa!” .

Dobrze to sobie przypomnieć 
i zapamiętać! Nie martwmy się 
o to, jak nas nazwie Rzym. 
Przyczyńmy się raczej do tego, 
aby nasz Kościół był istotnie 
Kościołem żywego Słowa. Kie
dyś przeszła przez Kościół fala 
angielskiego „rewajwelizmu” 
(odrodzenia) i niemieckiego 
pietyzmu. Następstwem jej w 
praktycznym życiu były wspa
niałe dzieła chrześcijańskiej 
miłości (Franke, Halle itp.). 
Dziś postępujemy niestety od
wrotnie: najpierw budujemy 
instytucje kościelne, a potem 
czekamy na przyjście Ducha 
świętego.

Powszechny Tydzień
Modlitwy w Krakowie

N iedawno powstał w Krako
wie Oddział Polskiej Rady 

Ekumenicznej. W skład krakow
skiej Ekumenii weszły: trzy 
miejscowe parafie polskokato- 
lickie, parafia prawosławna i 
ewangelicka oraz zbory baptys
tów i metodystów.

Wyrazem Ekumenii, w peł
nym tego slow7a znaczeniu, stał 
się Powszechny Tydzień Mo
dlitwy (11— 17.V.1964 r.). Ka
zania i modlitwy w wymie
nionych Kościołach poświęcone 
zostały zmobilizowaniu wier
nych do czynnego udziału w 
ruchu ekumenicznym. Tema
tem kazań tego tygodnia był 
„Dobry Piasterz” .

W tym samym czasie w Kra
kowie zbiegły się wielkie uro
czystości o doniosłym znacze
niu w skali ogólnonarodowej: 
Jubileusz 600-lecia Uniwersy
tetu Jagiellońskiego, 20-lecie 
Polski Ludowej, Juvenalia i 
tradycyjny „Lajkonik” . Tłu
my ludzi miejscowych i przy
jezdnych z kraju i zagranicy 
napełniły ulice i wspaniały, 
wykładany płytami z marmuru 
i granitu, Rynek Krakowski.

Księże Redaktorze!
T  o się zaczęło, Księże Redaktorze, chyba od preferansa.
■ Kierownik pewnego sklepu w Szczecinie znalazł sobie 

kilku kompanów, z którymi spędzał dużo czasu przy tej nie
winnej grze w karty. Ale po niedługim czasie znalazł się no
wy partner, który uwielbiał pokera. I do tej gry łatwo wciąg
nął całą preferansową kompanię. Zaczęła się gra na pieniądze. 
Kierownikoiui sklepu „karta nie szła” . Przegrywał. W krót
kim czasie przegrał wszystkie swoje oszczędności, zgroma
dzone na książeczce PKO, a było ich około 20.000.— zł. Nie 
było za co grać. Ale od czegóż jest spryt nieuczciwych partne
rów? Zachęcali, namawiali: „graj, odegrasz się! przyjdzie 
chwila, kiedy karta ci pójdzie!” . I lekkomyślny — ech! lekko
myślny! — głupi kierownik grał. A karta dalej nie szła. Prze
grywał. Oszczędności nie stało, ale była kasa sklepowa, z któ
rej można było „pożyczyć sobie” trochę pieniędzy w tej na
dziei, że wreszcie karta pójdzie, że wreszcie los się odmieni, 
że wreszcie „odkuje się” i będzie mógł wszystkie pieniądze 
zwrócić. I  nie tylko zwrócić, ale jeszcze z nawiązką swoje 
dawne oszczędności pomnożyć. O bezmyślna naiwności! Cóż za 
złudne nadzieje! Bo cóż — karta nie szła dalej — czy to los 
taki złośliwy, czy spryt oszustów, którzy postanowili naiwnego 
i głupiego kierownika sklepu do szczętu wykończyć? To nie 
jest tu najistotniejsze. Szubrawców jest dużo. I chyba tutaj 
też koło kierownika zgromadzili się szubrawcy i karciani oszu
ści. Niewiele czasu upłynęło, a w sklepie remanent wykazał 
nie byle jakie manko, bo wynozsące ponad 200.000.— zł. Dziś 
kierownik sklepu odsiaduje karę 10 lat więzienia i rozmyśla 
zapeione nad swą głupotą.

Ta właśnie sprawa była kiedyś tematem audycji telewizyj
nej z cyklu „wszyscy jesteśmy sędziami” ,
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Mnie nie chodzi, Książe Redaktorze, o tą audycją telewi
zyjną. Mnie też nie chodzi teraz o sprawą owego kierownika 
sklepu. Mnie chodzi mianowicie o karty w rąkach dzieci. Ja, 
Książe Redaktorze, naprawdę nie lubią kart w rąkach dzieci. 
Mnie sią to zupełnie nie podoba. Zaprawdą wolą, jeśli dziecko 
pójdzie grać w piłką, albo popływać, albo pohasać w lesie 
lub na łąkach, albo jeśli jest zima —  na saneczki, na ślizgaw
ką. Wolą też, jeśli dziecko poświąca czas na filatelistyką lub 
zbieranie nalepek z pudełek od zapałek. Ale nie wiem, czy 
Ksiądz Redaktor to obserwuje także —  bardzo dużo dzieci 
lubi karty. I  gra w karty. W bramach. Na schodach. Pod 
płotami. Rodzice cząsto o tym nawet nie wiedzą. Nie wiem, 
czy Ksiądz Redaktor zdaje sobie sprawą z tego, że kartom 
towarzyszy nieraz papieros, a nierzadko wino lub wódka. To 
naprawdą rozrywka nie dla dzieci.

Hmmm —  Cóż gra w karty? Gra jak wiele innych, gra 
przy której trzeba trochą pomyśleć, trochą pokombinować. 
Zdawać sią może — cóż złego? W samej grze — rzeczywiście 
nic złego. Jest nawet element współzawodnictwa, niejako 
walki! Ale... jest też wielkie ALE. Właśnie z kartami związany 
jest hazard! Gra w karty jest tak długo grą i tylko grą, jak 
długo nie jest z nią połączony pieniądz. Gdy tylko nastąpuje 
to powiązanie, kończy sią gra, a z nią sprawa współzawod
nictwa, walki, zwyciąstwa czy przegranej, a zaczyna sią coś 
zupełnie innego — hazard, a z nim sprawa zdobytego, czy 
straconego pieniądza.

A druga sprawa, Książe Redaktorze, to przyzwyczajenia 
i zamiłowania. Ja wiem, że wielu dorosłych zdaje sobie spra
wą z tego, kiedy kończy sią gra, a kiedy zaczyna sią hazard. 
Ale bynajmniej nie wszyscy, na przykład ów kierownik skle
pu. A dzieci? Te na pewno bardzo, bardzo cząsto nie zdają so
bie spraiuy z tego. I  dlatego wolą, aby nie wchodziły w życie 
z karcianymi zamiłowaniami i przyzwyczajeniami. Potem nie
raz bardzo trudno o hamulce, a czasem to już i za pSźno. 
I  dlatego też nie lubią, nie lubią i boją sią kart w rąkach dzie
ci. Myślą wreszcie, że rodzicom, wszystkim rodzicom, nie wol
no patrzeć obojętnie, jeśli ich dzieci zaczynają sią zabawiać 
kartami: O ileż lepiej skierować ich zainteresoiuania na inne, 
lepsze rozrywki.

Z poważaniem
' WESS

stwo w dniu 17 maja w kościele 
polskokatolickim. Końcowe ka
zanie wygłosił ks. konsenior 
Kubisz. Na zakończenie krót
ko jeszcze przemówili: ks. 
Eugen Lachocki w imieniu 
Kościoła prawosławnego, su
perintendent Zaperty w imie
niu Kościoła metodystycznego 
i pastor Rogaczewski z Kościo
ła baptystów.

Przeminął uroczysty tydzień, 
w czasie którego spotkali się 
chrześcijanie tak bardzo roz
dzieleni w swoich formach po
rządku nabożeństw, a tak bar
dzo połączeni i bliscy duchem 
miłości braterskiej i przewod
nictwem jedynego Pasterza —  
Jezusa Chrystusa.

Było nas jednak w wielkim 
Krakowie o wiele za mało. 
Dlatego mobilizuje nas to do 
podjęcia wysiłku w kierunku 
pomnożenia naszych szeregów 
i pogłębienia naszych dążeń w 
Ekumenii do braterstwa, po
koju, równości i miłości dla 
wrielkiej sprawy wspólnego 
Kościoła — wspólnej owczar
ni, której drzwiami jest sam 
Jezus Chrystus.

Podał: L. Zaperty

----- O -----

Podobne obchody z udziałem 
zwierzchników Kościołów odbyły 
się w Warszawie, zgodnie z trady
cją wielu lat, a także m. in. w Ze
lowie, Gdańsku, Łodzi i Wrocła
wiu.

Mimo to frekwencja na nabo
żeństwach była dobra i można 
powiedzieć, że cel Tygodnia 
Modlitwy został osiągnięty.

Inauguracyjne nabożeństwo 
odbyło się w poniedziałek, 11 
maja, w kościele ewangelickim 
przy ul. Grodzkiej 58. Kazanie 
wygłosił okr. superintendent 
Kościoła metodystycznego, ks. 
Lucjan Zaperty. Następna na
bożeństwa odbyły się koleino: 
w kaplicy Kościoła metodys
tycznego, w parafii polskotato- 
Hckiei, w kaplicv Kościoła bap
tystów. nonownie w parafii e- 
i*'pnpre]ickiei i w świątyni Koś
cioła prawosławnego.

Ukoronowaniem całego Ty
godnia krakowskiej Ekumenii 
było popołudniowe nabożeń- K s . K a r o l  K u b is z  p rze m a w ia  w  k a p lic y  m etodystów  w  K ra k o w ie .
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N a całym prawie świecie przyrost na
turalny jest dzisiaj znacznie większy 

niż .^przyrost misyjny“ ,tzn. liczba na
wróconych na chrześcijaństwo. Na prze
łomie wieku XIX i XX chrześcijanie sta
nowili jeszcze 34% ludności całego świa
ta, do r. 1955 liczba zmalała do 31%, 
a w  r. 2000 — o ile spełnią się prognozy 
statystyków — wynosić będzie już tyl
ko ok. 16%, — nawet wówczas, gdy 
Kościół kontynuować będzie całą swo
ją dotychczasową działalność misyjną i 
ewangelizacyjną. W coraz większym sto
pniu staje się Kościół m n i e j s z o 
ś c i ą  żyjącą w  r o z p r o s z e 
n i u ,  w środowisku świadomie lub 
nieświadomie n i e c h r z e ś c i 
j a ń s k i m .  To położenie Kościoła 
mamy na uwadze, gdy mówimy o tym, 
że Kościół chrześcijański znajduje się w  
„ s y t u a c j i  d i a s p o r  y “ .

POJĘCIE „DIASPORA”
W TERMINOLOGII BIBLIJNEJ

W Starym Testamencie pojęcie „dia
spora“ i utworzone od niego pocho
dne występują przeszło 60 razy. Poję
cie to Oznacza tu zwykle Żydów żyją
cych v „ r o z p r o s z e n i u “ wśród 
narodów pogańskich. W tym samym 
znaczeniu występuje termin „diaspora“ 
w Nowym Testamencie: Ew. Jana 7,35. 
Lecz termin ten w  Nowym Testamen
cie stosuje się również do c h r z e 
ś c i j a n  żyjących p o z a *  J e 
r o z o l i m ą ,  którzy „rozproszyli 
się po krainach Judei i Samarii“ na 
skutek prześladowania skierowanego 
przeciwko zborowi jerozolimskiemu 
(Dz.Ap.8,t-4; 11,19), — oraz do z b o 
r ó w  c h r z e ś c i j a ń s k i c h  
p o z a  P a l e s t y n ą :  List Jakuba
skierowany jest do „dwunastu plemion 
w rozproszeniu“ — EN TE DIASPORA  
(1,1), a I List Piotra do „wybranych 
obcokrajowców w rozproszeniu w Pon
cie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii“ 
— EKLEKTOIS PAREPIDEMOIS DIAS- 
PORAS (1,1). W  obu wymienionych miej
scach określenie „diaspora“ zostało 
przeniesione na chrześcijan, którzy z da
la od swej (niebiańskiej ojczyzny żyją 
w r o z p r ó s z e n i u  n a  ś w l i e -  
c i e, który jest jedynie miejscem ich 
czasowego pobytu. Użyty w  I Liście Pio
tra 1,1 zwrot „obcokrajowcy w  rozpro
szeniu“ — to żydowski terminus tech- 
nicus, którego autor listu użył do okre
ślenia chrześcijan w ogóle, i któremu 
nadał nowe eschatologiczne znaczenie. 
Chrześcijanie są „obcokrajowcami“ na 
tym świecie „rozproszonymi“ po różnych 
miejscach, w  określonym celu, zgodnie 
z uprzednio ustalonym planem Bożym. 
Podobnie jatk Żydzi żyjący poza Pale
styną czuli się „obcokrajowcami“, pô - 
nieważ wiązali stale swe nadzieje i 
swój los z Ziemią Obiecaną, tak i chrze
ścijanie uważali się za obcokrajowców 
i zesłańców na tym świecie, gdyż na
dzieje ich i ich los związane były z 
Królestwem '^ożym, kitórei Ibyło 'ich 
prawdziwą ojczyzną.

POJĘCIE „DIASPORA”
W LITERATURZE TEOLOGICZNEJ

We współczesnej literaturze teologicz
nej pojęcie „diaspora“ ma trojakie zna
czenie:

1. D i a s p o r a  w y z n a n i o w a  ( l u b  e t n i c z 

n a )  w z g l .  j ę z y k o w a  w  o b r ę b i e  c h r z e 

ś c i j a ń s t w a .

W czasach Reformacji obowiązywała 
zasada „cuius regio, eius religio“, któ
rej następstwem było powstanie Kościo
łów państwowych, W późniejszym okre
sie na skutek prześladowań religijnych, 
emigracji, wyłonienia się nowych deno
minacji i przesunięć demograficznych 
spowodowanych szybko postępującym 
procesem uprzemysłowienia, powstały 
w obrębie chrześcijaństwa, na terenach 
niegdyś jednolitych pod względem koś
cielnym, liczne wyznaniowe, etniczne, 
albo językowe g r u p y  m n i e j 
s z o ś c i o w e .

Ks. Waldemar PREISS jnr

DIASPORALNY

CHARAKTER

KOŚCIOŁA*)

2. Zbór j a k o  „E K K L E S I A “ i  „D I A S 

P O R A “ .

Każdy żywy Kościół, każdy żywy zbór 
jest zarówno „m i a s t e m  p o 
ł o ż o n y m  n a  g ó r z  e“, , gdyż 
poprzez swoją społeczność nabożeństwo- 
wą i przez swoje wspólne świadectwo 
i służbę wskazuje na przyszłe Królestwo 
Boże, — jak i , ,s o l ą  z i e m  i“, 
dzięki „misyjnej obecności“ członków 
Kościoła w  ich codziennym otoczeniu i 
pracy. Każdy Kościół i każdy zbór egzy
stuje na przemian jako „EKKLESIA“ 
i jako „DIASPORA“, i ta ciągła zmiana 
wywołuje specyficzny rytm w  życiu 
każdego żywego Kościoła i zboru.

3. D i a s p o r a  m n i e j s z o ś c i  c h r z e ś c i j a ń 

s k i e j  w  ś w i e c i e  ś w i a d o m i e  l u b  n i e ś w i a 

d o m i e  n i e c h r z e ś c i j a ń s k i m .

Chociaż Bóg dawał Kościołowi w róż
nych czasach różne ziemskie ojczyzny 
(np. Jerozolima, Afryka północna, Euro
pa), to jednak zawsze wielka liczba 
chrześcijan żyła w diasporze w świecie 
niechrześcijańskim. Ta sytuacja Kościo
ła chrześcijańskiego, sytuacja diaspory, 
jest dzisiaj coraz częściej spotykana, i 
w większości krajów stała się już re
gułą.

*) Referat opracowany na podstawie 
materiałów kursu teologicznego w In
stytucie Ekumenicznym Chateau de 
Bossey w dniach 26.VII.—16.VIII.1963 r., 
wygłoszony na zjeździe młodych teolo
gów z Kościołów należących do Polskiej 
Rady Ekumenicznej, w Warszawie dn. 
5.XI.1963 r.

Przedmiotem naszych rozważań będzie 
sytuacja diaspory w tym ostatnim zna
czeniu. Interesować nas będzie Kościół 
żyjący w  rozproszeniu, w  otoczeniu 
świadomie lub nieświadomie niechrze
ścijańskim. Pod otoczeniem „nieświado
mie niechrześcijańskim“ rozumiemy ta
kie otoczenie, które nazywa siebie i 
uważa się za chrześcijańskie, chociaż w  
gruncie rzeczy dawno takim być prze
stało.

To, że sytuacja diaspory nie jest w  
życiu Kościoła chrześcijańskiego niczym 
nowym i charakterystycznym tylko dla 
naszych czasów, potwierdza również po
bieżny przegląd dziejów Kościoła.

POBIEŻNY PRZEGLĄD ROZWOJU 
I UPADKU KOŚCIOŁA NA PIĘCIU 

KONTYNENTACH 
W CIĄGU DWUDZIESTU WIEKÓW

1. A f r y k a .  Początki Kościoła 
chrześcijańskiego na kontynencie afry
kańskim są bardzo wczesne; znajduje
my o nich relację już w Dziejach Apo
stolskich 8,26—40. W r. 180 swoje prze
konania religijne przepłaca śmiercią 
12 męczenników z Kartaginy. Bardzo 
rychło staje się A f r y k a  p ó ł n o c -  
n a ojczyzną Kościoła; tutaj działają 
wybitni Ojcowie Kościoła: Tertulian, 
Cyprian i Augustyn. Jednak upadek 
Kościoła w północnej Afryce zaczyna 
się jeszcze na długo przed opanowaniem 
tego terytorium przez islam. Jakie były 
tego powody? Nie podjęto żadnej po
ważnej próby zakorzenienia Kościoła 
wśród ludności tubylczej, co znalazło 
swój wyraz m.in. w tym, że nie prze
tłumaczono Pisma Świętego na język 
miejscowej ludności. Kościół nie wy
szedł poza granice Imperium Rzymskie
go, i to zarówno granice geograficzne, 
jak i językowe. Z tego względu doszło 
też rychło do rozbicia Kościoła: dona- 
tyści, których można uważać za pierw
szych nacjonalistów afrykańskich, wy
stąpili przeciwko kolonialnemu Kościo
łowi łacińskiemu. Upadek Kościoła przy
śpieszyły przestarzałe, skostniałe struk
tury kościelne, których nie można było 
dopasować do zmieniających się warun
ków społecznych. — Począwszy od w. 
XV trwa na kontynencie afrykańskim 
ożywiona działalność misyjna, a w r. 
1518 konsekrowany został w Kongo 
pierwszy afrykański biskup. Rezultatem 
tej pracy misyjnej jest szereg Ko
ściołów chrześcijańskich, istniejących 
dziś na terenie Afryki.

2.  E u r o p a .  W średniowieczu Ko
ściół chrześcijański stanowił w  Europie 
„c o r p U| s C h r i s t i a n u  m‘V., — 
Dający się od dłuższego czasu zaobser
wować upadek tzw. „chrześcijańskiej 
Europy“ spowodowany był ograniczeniem 
Kościoła do niektórych tylko warstw 
społeczeństwa i wewnętrznym rozkła
dem Kościoła w wyniku p r o c e s u  
s e k u l a r y z a c j ą .  Problem zwia
stowania tzw. „taniej łaski“ i dokony
wania „taniego chrztu“ doprowadził do 
kryzysu europejskich „Kościołów naro
dowych“ (niem. Volkskirchen). — W
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ostatnich latach można zaobserwować 
pewne oznaiki odnowy, a szereg kryty
cznych zagadnień jest przedmiotem oży
wionej dyskusji, np. zagadnienie kon
firmacji.

3. A  z  j  a.  Dzięki doniosłej pracy mi
syjnej Kościoła Wschodu, w szczegól
ności zaś nestorian, wcześnie powstały 
Kościoły chrześcijańskie w  Mezopotamii, 
Persji, Indiach i Chinach. — Drugi Ko
ściół w  Chinach powstał w  czasach pa
nowania tam plemion mongolskich. 
Wódz Mongołów, Klubla Khan, zwrócił 
się w  r. 1269 z prośbą do papieża Grzego
rza X o przysłanie ,,100 mężów, którzy 
biegli są w naszej religii“. Niestety, ta 
wyjątkowa okazja została zaprzepasz
czona. — Od czasów wylądowania Vasco 
da Gamy w  Kalkucie (1498) trwa na te
renie Azji ożywiona działalność misyj
na, w  wyniku której powstały istnieją
ce do naszych czasów azjatyckie Ko
ścioły chrześcijańskie.

4. \ A m  e r  y  k  a  Ł a c i ń s k a .  W  

XV i XVI wieku Hiszpanie przeprowa
dzili imponującą chrystianizację Ame
ryki Łacińskiej „krzyżem i mieczem“. — 
Obecnie odkryto, jak cienka jest chrze
ścijańska warstwa ludności, a Kościoły 
Starają się zaradzić takiemu stanowi 
rzeczy. W Kościele rzymskokatolickim 
można zaobserwować ruchy dążące do 
odnowy Kościoła, a Kościoły ewange
lickie szybko zdobywają nowych wy
znawców, czego przykładem może być 
spontaniczne rozszerzanie się ruchu zie
lonoświątkowego w Kolumbii. Z dru
giej jednak strony trudno oprzeć się 
wrażeniu, że jeszcze zdobywają teren 
spirytyzm i sekularyzm.

5. A m e r y k a  P ó ł n o c n a .  

Na charakter życia kościelnego w Ame
ryce Północnej wywarły doniosły wpływ  
wydarzenia znamienne dla tego konty
nentu: wędrówka na zachód i imigracja 
najróżnorodniejszych narodowości i 
warstw społecznych. Znalazło to swój 
wyraz w  zasadzie dobrowolności, w  
wielkim pluralizmie Kościołów i de
nominacji wyznaniowych i w ruchach 
odrodzeniowych (iprzebudzeniowych — 
niołm. Erweckungsbewegu!ngen). ( — W  
dobie obecnej daje się zauważyć w  
Ameryce Północnej nowa fala poboż
ności, która jednak jest bardzo różnie 
oceniana przez samych Amerykanów i 
obserwatorów zagranicznych. Charakte
rystyczny jest także rozdźwięk pomię
dzy rozszerzaniem się Kościoła w  dziel
nicach mieszkalnych („suburbia“), a 
traceniem wpływu w głównym centrum 
miasta („city“).

TYMCZASOWE WNIOSKI

1. Sytuacja diaspory nie jest n i- 
c z y m  n o w y m  w dziejach Ko
ścioła chrześcijańskiego; jest ona je
dynie w dzisiejszych czasach b a r 
d z i e j  w y r a ź n a ,  niż w  epo
ce „corpus Christianum“, nawet w  
krajach o tzw. „chrześcijańskiej tra
dycji“.

2. Ś w i a t ,  który przeszedł przez 
proces sekularyzacji, s z y b k o  
z d o b y w a  o s t a t n i e  p o 
z y c j e  owego „corpus Christia
num“, co niesie ze sobą szereg nie
bezpieczeństw, lecz z drugiej strony 
zawiera momenty obiecujące, gdyż 
sekularyzacja współczesnego życia

oznacza uwolnienie Kościoła od wię
zów, które go dotychczas krępowa
ły. Ten radykalny proces sekulary
zacji daje się szczególnie dotkliwie 
odczuć w krajach europejskich, któ
re przez wiele stuleci były ojczy
zną Kościoła, i których całe życie 
było kształtowane przez zwiastowa
nie Ewangelii. Do tego dochodzi je
szcze to, że kraje te z roku na rok 
coraz wyraźniej tracą dominujące 
stanowisko, które niegdyś w  świecie 
zajmowały.

3. Z tych powodów staje się t r a d y 
c y j n a  e k l e z j o l o g i a  co
raz bardziej o b c a  dzisiejszemu 
Kościołowi, co pociąga za sobą ko
nieczność ponownego rozpatrzenia i 
przemyślenia zagadnień eklezjologi
cznych.

4. Naszym zadaniem jest więc p o n o 
w n e  r o z w i ą z a n i e  takich 
zagadnień eklezjologicznych, jaik: 
w y z n a n i e ,  s t r u k t u r y  
i u r z ę d y  k o ś c i e l n e ,  oraz 
problemów e t y c z n y c h  pod 
kątem widzenia obecnej s y t u a 
c j i  d i a s p o r y .  Należy przy 
tym mieć na uwadze, że w  między
czasie powstało i rozwinęło się wiele 
„m ł o d y c h  K o ś c i o ł ó  w “, 
które nie są związane z tradycją 
zachodniego chrześcijaństwa i dla 
tej tradycji nie mają zrozumienia. 
Te „młode Kościoły“ w  dawnych 
krajach misyjnych nie chcą już ucho
dzić za „kościoły-dzieci“ (niem. 
Tochterkirchen), lecz mają pełne 
prawo do tego, by traktować je ja 
ko „ p e ł n o l e t n i e “ „Koś
cioły bratnie“ (nicm. Schwester
kirchen) w  obrębie światowej dia
spory chrześcijańskiej. Z tego też 
względu konieczne jest przestawie
nie się w Kościele z tradycyjnego 
podkreślania większości na biblijne 
akcentowanie „ p e ł n o l e t n o -  
ś c i“ (niem. Mündigkeit).

KRYTYKA KOŚCIOŁA 
ZE STRONY NIECHRZEŚCIJAN

Zanim przystąpimy do systematycz
nego omówienia zagadnień wyznania, 
etyki, struktur kościelnych i urzędów 
w Kościele z punktu widzenia sytuacji 
diaspory, będzie rzeczą wskazaną i na
der pożyteczną posłuchać, co sądzą o 
współczesnym Kościele wybitni ludzie 
stojący poza Kościołem i z Kościołem 
nie związani. Pozwoli to nam trzeźwiej 
spojrzeć na aktualną sytuację Kościo
ła i z lepszym rezultatem szukać no
wych rozwiązań i skuteczniejszych dróg 
w pracy kościelnej.

A. KOŚCIÓŁ W OCZACH 
AGNOSTYKA

Wybitny agnostyk i socjolog angielski, 
Norman Birnbaum, tak ocenia aktual
ną sytuację Kościoła chrześcijańskiego 
w krajach wysoko uprzemysłowionych 
(na podstawie artykułu z „Frontier“, 
II, I, 1959, str. 8—13):

„Chociaż wielu uważa stwierdzenie 
Nietzsche’go, że Bóg umarł, za przed
wczesne, to jednak mało kto zaprzecza 
temu, że żyjemy w społeczeństwie z e- 
ś w i e c c z o n y m ,  a to znaczy: 
„ o d b ó s t w i o n y  m“. Wprawdzie

wszędzie daje się zauważyć dyktowane 
przyzwyczajeniem posłuszeństwo wobec 
form religijnych oraz moralność i este
tyka pochodzenia zydowsko-chrześcijań- 
skiego, lecz zewnętrzna jednolitość re
ligijna nie jest równoznaczna z pło
mienną wiarą naszych przodków“.

Szczególnie podkreśla Birnbaum i n- 
t e l e k t  u a l n ą  stronę procesu 
sekularyzacji: „rozwój nauki i techni
ki, skutki krytycznego rozpatrywania 
Biblii i sporną kwestię darwinizmu. 
Lecz ostateczna i powszechna akcep
tacja naukowego wyjaśnienia powstania 
świata została ułatwiona przez zmiany 
społeczne, które ją poprzedziły. Naj
ważniejszym wydarzeniem nowożytnej 
historii Chrześcijaństwa był e x o d u s  
k l a s y  r o b o t n i c z e j  z Ko 
ściołów XIX wieku“. Gjłówną tego przy
czyną było to, że ówczesne Kościoły 
identyfikowano z klasą rządzącą w  
społeczeństwie europejskim XIX wieku. 
„Okazuje się, że robotnicy wyzbyli się 
wszelkiego uczucia religijnego. Dyscy
plina farbyiki, społeczność towarzyszy 
pracy, tworzyły odrębny świecki sy
stem, w którym obowiązywały własne 
prawa. Robotnik reaguje raczej na te 
prawa, aniżeli na prawa Boże“. Podo
bny proces sekularyzacji objął również 
ludność wiejską i mieszczaństwo, cho
ciaż to ostatnie pozostało dość lojalnie 
usposobione wobec Kościoła, ponieważ 
udało się mu narzucić Kościołowi swo
ją własną mieszczańską religijność.

Zdaniem Birnbauma „podstawowym 
elementem współczesnej sytuacji reli
gijnej wydaje się być radykalne zerwa
nie z ciągłością religijną. Zjawisko to 
można najlepiej wyrazić przy pomocy 
pojęcia „wyobcowania“.

Jednak religia jest nie tylko sprawą 
wiedzy, lecz również u c z u c i a. 
Współczesne społeczeństwo przemysłowe 
obarczyło nasze dusze taką ilością dy
scypliny, czy nawet ucisku, jak nigdy 
do tej pory. Nie odczuwamy potrzeby 
społeczności, która tak często jest pod
stawą religii. Nasze kontakty z innymi 
członkami społeczeństwa są przypadko
we, fragmentaryczne i podporządkowane 
określonemu celowi. Wreszcie aktualna 
sytuacja moralna powoduje całkowite 
zniechęcenie... Wydaje się rzeczą nie
możliwą, żeby etyka religijna była w  
stanie przeniknąć nasze instytucje spo
cznę“.

Nawet p r y w a t n e  ż y c i e  
chrześcijanina napotyka na wiele tru
dności, tak, że niemożliwym wydaje się 
bezkompromisowe praktykowanie mo
ralności. „Ci, którzy należą jeszcze do 
Kościoła, odpowiedzą na tę analizę, że 
ich własne czyny świadczą o tym, że 
proces sekularyzacji nie objął jeszcze 
wszystkich i wszystkiego... Tacy chrze
ścijanie są często ucieleśnieniem war
tości, które we współczesnym społeczeń
stwie uległy daleko idącemu zanikowi: 
poświęcenia się wartościom kultury, tro
ski o sprawy etyki, zrozumienia dla 
tragizmu ludzkiej doli. Lecz te wartości 
— to ludzkie wartości. Przypuszczam — 
pisze Birnbaum, — że wielu wstąpiło do 
Kościoła, szukając tych właśnie warto
ści. Muszą oni jednak stwierdzić, że 
również Kościoły są zeświecczone. Cl 
prawdziwi chrześcijanie stoją wówczas 
przed koniecznością prowadzenia bezna
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dziejnej walki z mocami sekularyzacji. 
Ta sytuacja jest w dwojakim sensie 
pełna ironii. Wydaje się, że owi chrze
ścijanie wśtąpili do Kościoła ze wzglę
du na człowieka, a nie na Boga... 
W tym zaś wypadku staje się ich re- 
ligia niezbitym dowodem mocy proce
su sekularyzacji. Oni natomiast pytają 
zwykle, czy można w naszym „nieludz
kim“ społeczeństwie zrealizować ludz- 
kie wartości na innej drodze, niż przy 
pomocy Boga. Na pytanie to nie ma na 
razie odpowiedzi, jednak stoimy wobec 
przerażającej możliwości, że zarówno 
Bóg, jak i człowiek, jest martwy“.

B. MISJA CHRZEŚCIJAŃSKA  
W AZJI W  OCENIE 

HISTORYKA-HINDUISTY

Wybitny historyk i wyznawca hin
duizmu K.M. Panikkar, autor pracy na 
temat nowożytnej hiśtorii Azji (1498— 
1945) pt. „Azja i panowanie Zachodu“ 
(Steinberg-Verlag Zürich, 1955) poświę
cił znaczną część tej książki historii 
misji chrześcijańskiej w Azji (str. 
337—409). Końcowy rozdział tej części za
wiera następującą krytyczną ocenę 
chrześcijańskiej działalności misyjnej w  
Azji i jej wyników:

„Nie da się zaprzeczyć, że pomimo 
wielkich i nieprzerwanych starań ze 
strony Kościołów chrześcijańskich, po
pieranych przez świeckich w Europie i 
w Ameryce, p r ó b a  p o z y s k a 
n i a  A ' z j i  d l a  C h r y s t u s a  
ostatecznie zakończyła się n i e p o- 
w o d z e n i e m .  W C h i n a c h ,  
gdzie praca misyjna była prowadzona 
najintensywniej, i gdzie warunki wy
dawały się najkorzystniejsze, doszło do 
całkowitego załamania się wysiłków 
zmierzających do nawrócenia ludności 
tego kraju na chrześcijaństwo. Wpraw
dzie żyją i dziś jeszcze Chiń
czycy, którzy nazywają się chrześcija
nami, lecz praca misyjna Europejczyków 
ustała*, —i W I n d i a c h  Koś
ciół chrześcijański jeszcze istnieje, po
dobnie jak istniał tam od czasów nie
wiernego Tomasza, lecz z wyjątkiem 
dziedziny medycyny i pedagogiki stra
ciła praca misyjna w  Indiach swoje 
znaczenie. — W J a p o n i i ,  S y 
j a m i e  i B u r m i e  od czasu in
tensyfikacji poczucia narodowego i umo
cnienia się religii Wschodu, perspekty
wy dla chrześcijańskich misjonarzy sta
ły się jeszcze mizerniejsze niż przed
tem“.

Zastanawiając się nad przyczynami te
go nieomal całkowitego niepowodzenia 
misji chrześcijańskiej na kontynencie 
azjatyckim, K.M. Panikkar wysuwa kil
ka krytycznych uwag pod adresem

chrześcijańskiej działalności misyjnej, 
wytykając to, co jego zdaniem było w  
tej działalności „fałszywe, nierozsądne
I niechrześcijańskie“.

„Po pierwsze: prawie wszyscy misjo
narze przybierali p o s t a w ę  w y ż 
s z o ś c i  m o r a l n e j ,  tak jakby 
tylko oni mieli rację, a wszyscy inni 
byli w błędzie. Do samego końca gło
sili oni to, co już w  XIII wieku powie
dział Duńczyk Wilhelm von Rubruck do 
Batu Khan’a: „Niech Wam będzie wia
domo, że nie wejdziecie do niebiańskich 
radości, jeżeli najpierw nie staniecie 
się chrześcijanami. Bóg bowiem powie
dział: kto uwierzy i ochrzci się, zba
wiony będzie, ale kto nie uwierzy, bę
dzie potępiony (Mk.16,16)“.

Pogląd, że istnieje t y l k o  j e 
d n a  jedyna p r a w d a  i o b j a 
w i e n i e ,  jest zupełnie o b c y  
mentalności azjatyckiej. Wyznawca hin
duizmu wierzy, że wszystkie dobre dro
gi prowadzą do Boga. Buddysta został 
nauczony, że praktykowanie „ośmiora- 
kiej drogi“, na którą wskazał Gauta
ma, prowadzi do doskonałości. Dlatego 
pretensje chrześcijan, sądzących, że tyl
ko oni są w posiadaniu prawdy, i że 
wszyscy, którzy nie podporządkują się 
tej prawdzie, zostaną potępieni, wy
dawały się zawsze zarówno Hindu
sowi, jak i Chińczykowi, nierozsądne i 
niedorzeczne.

Po drugie: od samego początku, od 
czasów Vasco da Gamy, aż do końca
II wojny światowej uległa chrześcijańska 
praca misyjna wypaczeniu na skutek 
p o w i ą z a n i a  z a g r e s y w n ą  
ż ą d z ą  p a n o w a n i a  cechującą 
białych kolonizatorów. Szczególnie w 
Chinach od czasów układu w Tientsin 
pracowały misje chrześcijańskie przy 
pomocy kanonierek, nacisku dyplomaty
cznego i „eksterytorialności“ tak wyra
źnie wbrew interesom narodowym tych, 
którzy mieli zostać nawróceni, że ci w  
sposób konieczny musieli ich uważać za 
wrogów i barbarzyńców, a tych, którzy 
dali się przez nich ochrzcić — za po
mocników barbarzyńców.

Po trzecie: p r z e s ą d  o w y ż 
s z o ś c i  nie tylko chrześcijaństwa, 
lecz również E u r o p e j c z y k ó w ,  
który począwszy od II połowy XIX  
wieku przeszedł w szaleńcze urojenie o 
w y ż s z o ś c i  „ b i a ł e j  r a s y “ 
nad „kolorowym“ i był podzielany rów
nież przez misjonarzy clirześcijańskich. 
Głosili oni nie tylko, że jedynie ich re- 
ligia jest w  posiadaniu prawdy, lecz 
również nauczali w  prowadzonych przez 
siebie szkołach, że kultura i cywilizacja 
Zachodu stanowi po prostu „non plus 
ultra“. To było powodem tego, że pra
ca pedagogiczna prowadzona w  domach

misyjnych nie tylko nie przysłużyła się 
sprawie chrześcijaństwa, lecz przeciwnie 
— przyczyniła się jeszcze bardziej do 
tego, że traktowano całą działalność mi
sjonarzy za część składową agresji Za
chodu.

Po czwarte: wielka r ó ż n o r o d 
n o ś ć  k i e r u n k ó w  i s e k t  
chrześcijańskich, począwszy od rzym
skich katolików aż do sabatystów, które 
nawzajem się zwalczały i rzucały na 
siebie gromy, była poważnym hamulcem 
w pracy nad nawróceniem Azjatów. A  
oddziaływanie zachodniego monoteizmu, 
wolnomyślicielstwa i ateizmu oraz kry
zys cywilizacji europejskiej w wyniku 
wojny światowej 1914/18 całkowicie 
rozwiały urok, który niegdyś wywiera
ły różne kierunki chrześcijańskie na 
określone warstwy i koła ludności azja
tyckiej“.

K.M. Panikkar kończy swoje krytycz
ne wywody na temat działalności mi
syjnej Kościołów chrześcijańskich w  
Azji wyrażeniem nadziei na poprawę 
stosunków pomiędzy mieszkańcami Azji 
a przybyszami z Zachodu, udzielając 
jednocześnie cennej wskazówki dla 
przyszłej pracy misyjnej na kontynen
cie azjatyckim: „Możliwe, że starania 
misyjne o pozyskanie Azjatów dla re
ligii chrześcijańskiej ulegną odnowie, 
gdy miejsce obecnej nieufności wobec 
poczynań Zachodu w Azji zajmie duch 
p r z y j a c i e l s k i e j  w s p ó ł 
p r a c y .  Nie można jednak liczyć na 
powrót tych stosunków, które w  XIX  
w. były tak dogodne dla prozelityzmu, 
ponieważ stosunki te opierały się na su
premacji Europy. A  ta należy już do 
przeszłości“.

Tak przedstawia się krytyczna ocena 
aktualnej sytuacji Kościoła chrześcijań
skiego dokonana przez wybitnych nie
chrześcijan: angielskiego socjologa i 
agnostyka oraz azjatyckiego historyka. 
Musimy przyznać, że z wyjątkiem nie
których przesadnie ujętych sformuło
wań, krytyka ta w  ogólnych zarysach 
jest s ł u s z n a  i może nam dopo
móc do trzeźwego spojrzenia na aktual
ną sytuację światowego chrześcijań
stwa. Możemy więc teraz przystąpić do 
omówienia niektórych palących proble
mów, wynikających z aktualnej sy
tuacji Kościoła, która jest — jak stwier
dziliśmy to już uprzednio — sytuacją 
diaspory. Będą to problemy związane 
z chrześcijańskim wyznaniem i z ety
ką chrześcijańską w niechrześcijańskim 
świecie, oraz zagadnienia urzędu ko
ścielnego, zarówno w  odniesieniu do lai
ków, jak i ordynowanych sług Kościoła, 
i wreszcie struktur Kościoła znajdują
cego się w  sytuacji diaspory. 
(Dokończenie w następnym numerze)

Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą ? 

Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona 

i przez ludzi podeptana.
Mt 5,13. (nowy przekład)
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Ks. dr Emil JELNIEK

Teologia protestancka X IX  w ieku

J eżeli teolog nie chce utracić kontaktu z 
z ludźmi i życiem, musi być ,,laikiem” , 
musi interesować się sprawami świeckimi. 
Natomiast każdy laik musi być (i potrosze 

jest) teologiem, bo każdy człowiek tworzy swo
ją własną teologię. Uświadomiony ewangelik, 
ponoszący współodpowiedzialność za stan swo
jego Kościoła, musi interesować się nie tylko 
sprawami kościelnymi, ale i teologicznymi, mu
si orientować się przynajmniej we współczes
nej teologii. Nie zrozumie jej jednakże, jeżeli 
nie zapozna się z jej przeszłością chociażby 
tylko z okresu ubiegłego wieku. Artykuł ni
niejszy chce podać w skróconej i popularnej 
formie kilka najważniejszych nazwisk teolo
gów zeszłowiecznych, bez znajomości których 
niepodobna zrozumieć nurtów i prądów teolo
gii dzisiejszej.

Jednym z najwybitniejszych teologów 
X IX  w. jest bezsprzecznie Fryderyk Ernest 
Daniel Schleiermacher (1768— 1834). W owym 
czasie Fryderyk Wielki, acz zdeklarowany 
sceptyk i wolnomyśliciel, podobnie jak jego 
mistrz Voltaire, w swoich poczynaniach poli
tycznych i państwowych chętnie posługiwał się 
religią jako środkiem do utrzymywania posłu
chu wśród swoich poddanych. Jego stanowisko 
było typowe dla całego Oświecenia. Religia nie 
była celem samym w sobie, lecz środkiem i 
służebnicą. Dla Schleiermachera zaś religia by
ła niezależną i samodzielną wielkością. Wyka
zał on jakie jest miejsce należne religii.

Schleiermacher mówi o „pobożnym uczu
ciu” . Jest to uczucie absolutnej zależności czło
wieka od otaczającego świata. Uczucie to jest 
treścią objawienia, z niego wywodzą się 
wszystkie przesłanki doktrynalne. W zrozu
mieniu Schleiermachera objawienie nie jest 
czynnikiem irracjonalnym. Rzeczowym i logi
cznym punktem wyjścia teologii Schleierma
chera jest człowiek. W swojej „Glaubenslehre” 
wychodzi z definicji Kościoła, pojętego jako 
społeczność czysto ludzka. Możemy więc mó
wić o naturalnej teologii Schleiermachera. 
Znamienne, że w jego „Mowach” nie spotyka
my nawet imienia Chrystusa, jakkolwiek w 
kazaniach Zbawiciel jest centralnym punktem 
wszystkich wywodów. Tylko, że Chrystus 
Schleiermachera wywodzi swój ród z ludzkoś
ci „Kräftigkeit seines Gottesbewusseins” .

Niemniej Schleiermacherowi przypadła w 
udziale wielka zasługa zbudowania chrystocen- 
trycznego systemu teologicznego. Jakkolwiek 
by on Chrystusa pojmował, zawsze stawiał Go

w centralnym punkcie swojej teologii, a nie 
na marginesie swoich rozważań, jak czyniło to 
dotąd Oświecenie. Słabą stroną tego systemu 
było, że traktował religię jako czynnik zgoła 
naturalny, przyrodzony, wyrastający z we
wnętrznych przeżyć człowieka. Chrystus u 
Schleiermachera w gruncie rzeczy nie jest 
Zbawicielem, lecz tylko wzorem i przykła
dem (por. Die christlische Glaubenslehre nach 
den Grundsätzen der evangelischen Kirche, 
1821, § 13). U Schleiermachera nie ma mowy 
o jakiejkolwiek przepaści, dzielącej człowieka 
od Boga. Religia Schleiermachera wychodzi od 
człowieka i wraca do człowieka. Jest to zde
cydowany antropologizm, który aktywizuje 
wprawdzie człowieka, ale nie uwalnia go od 
siebie samego.

Wpływ Schleiermachera w X IX  w. był 
ogromny. Nie zdołał on jednak rozwiązać pro
blemu, który w dziedzinie teologii i religii 
stawiało Oświecenie. Jego echa odzywają się 
jeszcze w teologii Albrechta Ritschla (1822— 
— 1889). I on jest zdania, że „bezpośrednim 
celem objawienia w Chrystusie jest moralna 
organizacja człowieka” (Rechtfertigung und 
Versöhnung II, § 40). Zdaniem Ritschla rola 
chrześcijaństwa ogranicza się jedynie do roli 
gwaranta moralności. Przekonanie to niestety 
pokutuje u wielu jeszcze i dzisiaj.

W drugiej .połowie X IX  w. zajmowano się 
bardzo gorliwie krytyką tekstu biblijnego, po
dobnie jak robiono to dużo wcześniej w Oświe
ceniu z tekstami literatury świeckiej. Zainte
resowania badaczy tego okresu biegły w  kie
runku literacko-krytycznym. Interesowało ich 
zagadnienie, czy autorem danej księgi biblijnej 
jest osoba, której autorstwo przypisywała tra
dycja, czy do księgi nie zostały wplecione ob
ce fragmenty, czy chronologia biblijna jest 
ścisła, w  jaki sposób powstały Ewangelie i ka
non ksiąg biblijnych ftp. Wyniki badań szkoły 
historyczno-krytycznej, jak nazwano ten kie
runek, nie należą bynajmniej do przeszłości. 
Niepodobna ich ignorować nawet dzisiaj, ow
szem, teologia współczesna jest bez nich nie 
do pomyślenia.

Obok tego kierunku powstała szkoła religij- 
no-historyczna, różniąca się od poprzedniej nie 
tyle metodą, ile szerokością przedmiotu. Nowy 
kierunek przejawiał wielkie zainteresowanie 
nie tylko księgami biblijnymi i bezpośrednim 
ich podłożem palestyńsko-żydowskiego świata, 
lecz w pierwszym rzędzie otaczającym chrze
ścijaństwo światem grecko-rzymskiej kultury,
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czyli tzw. hellenizmem, a szczególnie miste
riami i wtajemniczeniami, gnozą i praktykami 
zmierzającymi do odrodzenia i uświęcenia 
człowieka. Zasadniczą tezą tej szkoły było 
twierdzenie, że chrześcijaństwo jest ostatecz
nym rezultatem orientalnego synkretyzmu re
ligijnego.

Typowym przedstawicielem tego kierunku 
był wrocławski profesor Wiliam Wrede (1859— 
— 1906), który w 1904 r. dał wyraz swym po
glądom w niewielkim dziełku „Paulus” (2 wyd. 
Tübingen, 1907). Autor zastanawia się nad za
gadnieniem, w jaki sposób apostoł Paweł do
szedł do swojej chrystologii. Apostoł najpraw
dopodobniej bezpośrednio i osobiście nie znał 
Jezusa. W listach jego Wrede nie dostrzega na
wet echa słów Jezusowych. Z tego wnioskuje, 
że nauka apostoła Pawła nie powstała pod 
wpływem osobowości Jezusa, lecz była osta
tecznym rezultatem żydowskiej, rabinicznej 
uczoności. Uczony w Piśmie, jakim Paweł był 
niewątpliwie, znał niebiańską, boską postać 
Mesjasza daleko wcześniej, niż uwierzył w Je
zusa. Zdaniem Wredego apostoł Paweł nie jest 
więc uczniem Jezusa, lecz gorliwym czytelni
kiem i znawcą rabinicznej literatury i jako ta
ki stał się założycielem nowej religii.

Podobne poglądy głosił profesor w Getyn
dze Wilhelm Bousset (1865— 1920). W dziełach 
„Jezus” (Tübingen 1904, 4 wyd. 1922) i „Unser 
Glaube” (Tübingen 1908), a przede wszystkim 
w dziele „Kyrios Christos” (1913, 4 wyd. 1935) 
twierdził, że apostoł Paweł w  swojej chrysto
logii wychodzi nie ze źródeł żydowsko-rabinis- 
tycznych, jak twierdził Wrede, lecz z rzyms
kiego kultu cezara, czczonego jako Kyrios — 
Pan i Soter — Zbawiciel. Podczas gdy Wrede 
wywodził chrześcijaństwo z apokaliptyki ży
dowskiej, Bousset wywodzi je z religijnych 
wierzeń świata hellenistycznego. Odpowiedni
kami obu tych kierunków w dzisiejszej teolo
gii jest z jednej strony Ethelbert Stauffer, 
z drugiej —  Rudolf Bultmann. Z założeniami 
i wnioskami obu tych kierunków można się 
nie zgadzać, ale trzeba uznać, że wykonały ol
brzymią pracę; przyniosły wiele materiałów, 
bez których dziś niepodobna sobie wyobrazić 
rzetelnej egzegezy biblijnej (por. np. Strack- 
-Billeberck: Kommentar zum Neuen Testa
ment aus Talmud udn Midrasch, München 
1922— 1924, które pojawiło się już w dziewią
tym wydaniu! Podobnie Adolf Deissmann: 
Licht vom Osten, Tübingen, 4 wyd. 1923).

Zdaniem Adolfa von Harnacka (1851— 
— 1930), najwybitniejszego i bodaj najbardziej 
liberalnego teologa protestanckiego przed 
pierwszą wojną światową (por. Stephan, 245— 
—249), najistotniejsze jądro chrześcijaństwa 
tkwi w tym, że przyniosło ono ludzkości wieść 
o Bogu Ojcu i że pokreśliło nieskończoną war
tość ludzkiej duszy. To bodaj najcharakterys- 
tyczniejszy rys tzw. teologii liberalnej. Propa
guje ona radosny optymizm. Z pojęcia Boga

usuwa wszelkie ciemniejsze rysy, jak np. 
gniew, sąd itp., a Jezusa traktuje jako szla
chetnego człowieka. Zamiast o Ubawieniu, teo
logia liberalna mówi o wysiłku człowieka, za
miast o sądzie ostatecznym mówi o rozwoju, 
który zmierza do urzeczywistnienia królestwa 
Bożego na ziemi. Typowe były dla niej wydania 
Starego Testamentu dla młodzieży. Usunięto 
z nich wszystkie niepokojące szczegóły, które 
dla liberałów brzmiały niechrześcijańsko czy 
nawet demonicznie, ze Starego Testamentu po
zostały tylko idylliczne opowieści o patriar
chach, o Józefie itp.

Zwrotnym punktem stała się w 1892 r. 
niewielka książka profesora z Magdeburga Jo
hannesa Weissa (1863— 1914) pt. „Die Predigt 
Jesu vom Reiche Gottes” (por. również jego 
„Jesus von Nazareth. Mythus oder Geschich
te?” , 1910). Weiss wysunął tezę, która dziś 
wydaje się nam naturalną, ale w swoim czasie 
działała jak dynamit, że Jezus zapowiadał kró
lestwo Boże jako coś już gotowego i ponad- 
światowego, które dopiero ma nadejść. Widzie
liśmy, że teologia liberalna lubiła mówić 
o „budowaniu” królestwa Bożego. Weiss nato
miast miał odwagę powiedzieć: Nie! Nie ma 
mowy o budowaniu i organizowaniu królestwa 
Bożego! Królestwo Boże jest wielkością escha
tologiczną, tj. dotyczącą rzeczy ostatecznych. 
Niemałe zasługi w tym kierunku położył czło
wiek mniej znany jako teolog, a bardziej jako 
filantrop i lekarz z dżungli, Albert Schweitzer 
(ur. 1875), autor „Geschichte der Leben Jesu 
Forschung” , które jeszcze w 1951 r. ukazały 
się w 6 wydaniu!

Propagatorem ,,konsekwentnej eschatolo
gii” był jednak Duńczyk Sören Kierkegaard 
(1813— 1855) (por. Stephan, 151— 154), przez 
wiele lat zupełnie zapomniany, a „odkryty” 
dopiero po pierwszej wojnie światowej. Wpływ 
jego odtąd stale wzrasta, w  ostatnich czasach 
sięga poza kontynent europejski. Jego dzieła 
zebrane zaczęły wychodzić w  Düsseldorfie do
piero od 1951 r. (por. Hermann Diem: Die 
Existenzialdialektik von Sören Kierkegaard, 
Zürich 1950, oraz Fritz Heinemann: Existenz
philosophie — lebeding oder tot?, Götingen 
1954).

Dotąd wszechstronnie panowało przekona
nie, że do historycznej postaci Jezusa najłat
wiej dotrzeć przez zbadanie źródeł historycz
nych, aby w dalszej konsekwencji dotrzeć do 
czystej Jego nauki. Kierkegaard nie podziela 
tego przekonania. „Czyż z dziejów możemy 
się dowiedzieć czegokolwiek o Chrystusie? 
Przecież Chrystus to paradoks, to przedmiot 
wiary a nie nauki” (Einübung ins Christentum, 
Jena 1924, 28). Wiara zaś to nie poznanie, lecz 
ryzyko. Wszelkie spekulacje na temat transcen
dentnego świata Kierkegaarda nie interesują. 
Jedyną dla niego rzeczywistością jest przeży
cie wiary (egzystencjalizm, por. R. Bultman- 
na). Do Chrystusa możesz zbliżyć się tylko w
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oddaniu i bezapelacyjnym przyjęciu Jego po
stulatów! Królestwa Bożego nie budujesz ty, 
człowiecze, lecz da je w czasach ostatecznych 
sam Bóg. —  Jak widać, Kierkegaard to zapo
wiedź nowej teologii, bez niego jest nie do po
myślenia ani Bultmann, ani Barth!

Obraz teologii protestanckiej X IX  wieku 
nie byłby zupełny, gdybyśmy nie wspomnieli 
o tych, którzy w okresie liberalizmu nie zapo
mnieli o starej ortodoksji. August Friedrich 
Ch. Vilmar (1800— 1868), profesor w Marbur
gu, ostro przeciwstawiał się jakimkolwiek em
pirycznym badaniom biblijnym. Nazywał je 
,,teologią retoryki” w przeciwieństwie do po
zytywnych studiów biblijnych, które nazywał 
z kolei ,,teologią rzeczywistości” . W sferach 
luterskićh Vilmar ma wiele zwolenników jesz
cze dzisiaj. Znamienne, że główne jego dzieło 
,,Theologie der Tatsachen wider die Theologie 
der Rhetorik” pojawiło się w Berlinie w 
czwartym wydaniu jeszcze w 1948 r. Należy 
jednak stwierdzić bezstronnie, że Vilmar, po
stać niewątpliwie wybitna, w dziejach teologii 
protestanckiej nie odegrał ważniejszej roli. 
O wiele większe od niego znaczenie posiadają 
Theodosius Harnack i Kohlbrügge, jakkolwiek 
izolacja ich była bodaj jeszcze większa niż 
Vilmara.

Theodosius Harnack (1817— 1889) był pod 
względem teologicznym przeciwieństwem swe
go wielkiego syna, Adolfa von Harnack. W ka
pitalnym ,,Luthers Theologie mit besonderer 
Beziehung auf seine Versöhnungs und Erlö

slungslehre” twierdzi, że ciemniejsze rysy w 
Lutrowym obrazie Boga należą do zagadnień 
centralnych teologii luterskiej. Luter (jego 
zdaniem) był przekonany, że w Ewangelii cho
dzi nie tylko o pozyskanie człowieka dla Boga, 
ale też i o oznajmienie człowiekowi gniewu 
Bożego z powodu ludzkich grzechów. A  więc 
Bóg jest nie tylko wszystkoprzebaczającą mi
łością, jak chciała teologia liberalna, lecz i su
rowym sędzią.

Podczas gdy Th. Harnack mówił o gnie
wie Bożym, holenderski reformowany kazno
dzieja w Wupoertalu (Niemcy) H. F. Kohl
brügge (1803— 1875) mówił raczej o łasce Bo
żej. Był on bodaj jedynym teologiem X IX  w., 
który był świadom tego, że Bóg działa po
przez swoje Słowo i tylko swoim Słowem us
prawiedliwia człowieka. Rola Boga nie ogra
nicza się tylko do łaskawego uznawania ludz
kich wysiłków, jak chciała w czasach Kohl
brügge teologia liberalna. Wpływ Kohlbrügge 
na współczesnych (poza własnym zięciem, pro
fesorem wiedeńskim, Edwardem Böhlern) był 
jednakże niewielki. ,,Odkrył” go dopiero Ka
rol Barth.

Na marginesie powyższych uwag wypada 
wspomnieć o angielskim metodyzmie, imponu
jąco zajmującym się zagadnieniami życiowymi, 
oraz o wirtemberskim pietyzmie w Bad ’Boli, 
reprezentowanym przez obu Blumhardtów (oj
ca i syna) ,których wpływ jest widoczny jesz
cze dzisiaj. „Ausgewählte Schriften” Johanna 
Chr. Blumhardta ukazały się w Zuricnu w 3 
tomach jeszcze w 1947 r.

KS. JAN KRZYW OŃ

PIOTR WALRUS -  apostoł ubóstwa

Z a prekursorów Reformacji uważa się Wal- 
dusa, Husa, Savonarolę i Wessela. Z naz

wiskiem pierwszego z nich wiąże się powstanie 
ruchu religijnego waldensów.

Piotr Waldus urodził się około roku 1140 
w miejscowości Vaud albo Wald, dlatego przy
domek „Valdus” określa jego pochodzenie. 
Nikt jednak nie może udowodnić, gdzie to 
Vaud się znajduje: czy w Szwajcarii, czy we 
Francji, czy też w Italii (Piemont), Imię jego, 
Piotr, zostało poświadczone źródłowo dopiero 
io roku 1368. Wiadomo jednak, że Piotr Wal
dus osiedlił się w przemysłowym mieście Lyo
nie i w krótkim czasie stał się majętnym 
kupcem. Wraz z żoną i dwiema córkami w 
gronie licznych przyjaciół wiódł wesołe i spo
kojne życie. Jednak tragiczny wypadek, jaki 
spotkał jednego z jego przyjaciół, wstrząsnął 
nim tak bardzo, że Waldus postanowił zerwać 
z dotychczasowym życiem. Stało się to pewne
go popołudnia podczas beztroskich i wesołych 
rozmów z przyjaciółmi. Wtedy to nagle jeden

z przyjaciół padł, rażony apopleksją, do nóg 
Waldusa. Waldus przestraszony i wstrząśnięty 
do głębi tym wypadkiem postaioił sobie pyta
nie: „A co się stanie ze mną, jeżeli tak nagle 
będę musiał stanąć przed Bogiem?” . Śmierć 
przyjaciela przekonała go bowiem naocznie, że 
musi istnieć coś toartościowszego aniżeli pie
niądz. Na to pytanie wszędzie szukał odpo
wiedzi. Wreszcie udał się do pewnego teolo
ga i zapytał go: „Jaką muszę pójść drogą, 
abym zbawił swoją duszę?”. Ten zaczął wyli
czać kilka dróg, które prowadzą do zbawienia, 
ale Waldus przerwał mu i rzucił dodatkowe 
pytanie: „Która droga jest najbezpieczniejsza 
i najdoskonalsza?” . Tym razem teolog odpo
wiedział słowami Jezusa skierowanymi do bo
gatego młodzieńca: „Jeśli chcesz być doskona
łym, idź, sprzedaj majętności siuoje i rozdaj 
ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, 
i przyszedłszy tu, idź za mną” (Mat. 19,21). 
Waldus zrozumiał, że ta odpowiedź, jaką Pan 
Jezus dał bogatemu młodzieńcowi, jest odpo
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wiedzią na dręczące go pytanie. Dlatego tez nie 
szukał niczego, aby to wskazanie zawarte w od
powiedzi złagodzić, ale postanowił wypełnić je 
dosłownie i realnie. Zadziwiającą rzeczą jest, 
jak życie Waldusa płynęło w szczęśliwej har
monii z ewangeliczną nauką. Nie był to jednak 
człowiek egzaltowany i nierozsądny, jak mo
głoby się wydawać. Idąc w ślady spopularyzo
wanego przez hagiografię XI-wieczną św. 
Aleksego, sprzedał, po zabezpieczeniu rodziny, 
posiadane mienie i majętności a uzyskane z te
go źródła pieniądze przeznaczył dla ubogich.

Począwszy od Zielonych Świątek 1173 r. roz
dawał ubogim 3 razy w tygodniu chleb i mięso. 
Było to akurat w okresie klęski głodowej, ja
ka nawiedziła okręg Lyonu. Zanim jednak 
wyrzekł się wszelkiej własności, dał dwum 
klerykom do przetłumaczenia za opłatą kilka 
ważniejszych ksiąg Pisma świętego i antologię 
Ojców Kościoła, głównie komentarze biblijne, 
z języka łacińskiego na język prowansalski, 
ludowy. Miało to, jak się później okazało, wiel
kie znaczenie dla rozwoju całego ruchu reli
gijnego waldensów. Waldus rozdawał żywność 
ubogim tak długo, aż wydał na ten cel swój 
ostatni grosz. Było to 15 sierpnia 1173 r. 
Wówczas zawołał do zgromadzonego ludu: 
„Nie można dwum Panom służyć, Bogu i ma
monie..." (por. Mat. 6,24). Ponieważ ludzie są
dzili, że Waldus oszalał, przeto tak do nich 
przemówił: „Przyjaciele, nie zwariowałem jak 
sądzicie, ale chcę się uwolnić od nieprzyjaciela, 
który tyranizował mnie do niedawna, od pie
niądza. Zajmował on w moim sercu miejsce, 
które należy się Bogu".

Od tego czasu Waldus — apostoł ubóstwa 
— zaczął chodzić od domu do domu i prosić 
o jałmużnę. W zamian za to zwiastował Ewan
gelię. W kazaniach swych nawoływał do pro
stoty życia apostolskiego i zalecał dobrowolne 
ubóstwo. Oprócz tego namiętnie krytykował 
liczne nadużycia w Kościele, przede wszyst
kim zaś niemoralność kleru i przepych. 
Wkrótce pozyskał sobie licznych przyjaciół — 
uczniów, którzy idąc w jego ślady sprzedawa
li swoje majątki, a pieniądze wzorem aposto
łów rozdawali ubogim. Pierwsi waldensi za
częli nazywać siebie ubogimi w duchu lub 
ubogimi chrześcijanami. Troszczyli się głóvj- 
nie o zbawienie swej duszy i dbali o to, aby 
Ewangelia była głoszona czysto i wiernie. Nic 
więc dziwnego, że rychło doszło do konfliktu 
reformatorów z miejscowym arcybiskupem 
Guichardem. Wystąpił on zdecydowanie prze
ciwko apostołom dobrowolnego ubóstwa i za
kazał im jako laikom wszelkiej działalności 
kaznodziejskiej na podległym sobie terenie. 
Ale Waldus odpowiedział, że zwiastowanie 
czystej i nieskażonej Ewangelii jest jego świę
tym obowiązkiem. Wtedy arcybiskup Lyonu 
zagroził mu ekskomuniką i zmusił do opusz

czenia miasta. Waldus, opuściwszy Lyon 
w r. 1176, nie zaprzestał jednak głosić Ewan
gelii. Podobnie czynili jego uczniowie, którzy 
po dwóch chodzili od domu do domu i wszę- 
dziej rozsiewali radosną nowinę o lasce Bożej, 
objawionej w Jezusie Chrystusie. Po roku 
1176 zwolenników Waldusa zaczęto nazywać 
„pauperes de Lugduno", ubogimi z Lyonu). 
Ubodzy z Lyonu wyszli również na ważne 
szlaki handlowe i tam skutecznie uprawiali 
misję. Ich absolutne ubóstwo oraz żywe ka
zania pozbawione sztuczności odnosiły bezpo
średni skutek. Szczególne znaczenie miały 
w tym czasie nawrócenia niektórych mistrzów 
rzemieślniczych oraz tkaczy i kupców.

Aby jednak uzyskać zezwolenie na wy
głaszanie kazań, Piotr Waldus podjął w roku 
1179 podróż do Rzymu. W Rzymie odbywał się 
akurat I I I  Sobór Laterański i Waldus liczył 
na to, że papież Aleksander I I I  uchyli krzyw- , 
dzące zarządzenie arcybiskupa Guicharda. 
Wprawdzie papież przyjął serdecznie Waldusa 
i wyraził zgodę na to, by waldensi żyli w do
browolnym ubóstwie, ale zakazał im zdecy
dowanie jako osobom świeckim podejmowania, 
jakiejkolwiek działalności kaznodziejskiej bez 
uzyskania uprzedniej zgody miejscowego arcy
biskupa.

Powróciwszy więc z Rzymu udał się Wal
dus do nowego arcybiskupa Lyonu, którym 
był Jan de Bellesmain i prosił o takie zezwo
lenie. Arcybiskup jednak zezwolenia na gło
szenie kazań roaldensom nie wydał i wtedy 
Waldus oświadczył, że „trzeba więcej słuchać 
Boga niż ludzi" (Dz. Ap. 5,29). Ponieważ wal- 
d.ensi mimo zakazu wygłaszali iv dalszym cią
gu kazania, arcybiskup rzucił na Waldusa klą
twę. Waldus jednak nie zważając na to w dal
szym ciągu prowadził działalność kaznodziej
ską.

Wtedy to zarzucono waldensom, że nie po- 
zuinni jeść, ponieważ nie pracują (por. I I  
Tess. 3,10), ale waldensi odpowiadali alego
rycznie — „kto nie chce żyć według zaleceń 
Pana, nie może też spożywać Jego ciała” .

W tym czasie waldensi nie byli jeszcze 
narażeni na jakiekolwiek prześladowania poza 
rzuceniem klątwy na Waldusa. Ale ten stan 
trwał tylko do r. 1184 — do Synodu w We
ronie, na którym papież Lucjusz I I I  rzucił na 
zoaldensów klątwę. Na tymże Synodzie usta
nowiono świętą inkwizycję do walki z liczny
mi herezjami, jak katarowie i albigensi, a tak
że w celu zniszczenia religijnego ruchu wal
densów. Ci ostatni zostali ostatecznie wypę
dzeni z Lyonu i rozpoczęła się dla nich krwa
wa epoka prześladowań. W pośpiechu opusz
czali ojczyznę udając się do Hiszpanii, Włoch 
i Niemiec, a stamtąd uciekali często dalej. Ta
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część, która nie zdołała uciec przed mściwym 
mieczem, inkwizycji, została w ohydny sposób 
wyniszczona. Tylko garstka, która ocalała, roz
szerzała wiarę dalej, pozornie tylko należąc 
do Kościoła rzymskiego. W roku 1210, pod
czas Concilium Romanum, waldensi raz jesz
cze pertraktowali z papieżem i kurią rzymską 
na temat „wolnych kazań*' i podporządkowa
nia się Kościołowi, ale bezskutecznie.

Doszło ponownie do konfliktu. Ponieważ 
Waldensi dalej trwali przy swojej wierze, skie
rowała się przeciwko nim ponowna fala prze
śladowań. Nastąpiło masowe niszczenie. Sam 
Waldus, chociaż ścigany, głosił Ewangelię na
dal w całej południowej Europie. W swych

niebezpiecznych wędrówkach misyjnych do
tarł prawdopodobnie również do Asyżu w Um- 
brii (środkowa Italia), gdzie m.in. wywarł 
wielkie wrażenie na matce św. Franciszka 
z Asyżu, pani Pice (por. Nikos Kazantzakis — 
Biedaczyna z Asyżu —  s. 45,46), która później 
miała wielki wpływ na nawrócenie się Fran
ciszka. Schorowany i sterany licznymi wę
drówkami dotarł Waldus podobno aż do Czech 
i tu, jak podaje tradycja, w r. 1217 dokonał 
swego pobożnego żywota. Śmierć Waldusa nie 
wpłynęła jednak na zahamowanie ruchu wal- 
densów. Liczne ruchy religijne Średniowiecza 
wygasły, ale ruch religijny waldensów prze
trwał aż do Reformacji, w czasie której prze
kształcił się w Kościół Waldensów.

Na marginesie blasków 
i cieni chrześcijańskiego Milenium (V)

Panowanie Władysława Jagiełły przypada na okres, 
kiedy Europę zaczynają nurtować prądy hu

manizmu i odrodzenia. Na światopogląd ówczesny wy
wierają coraz przemożniejszy wpływ wszechstronne 
sprawy doczesnego człowieka, wyzwala się jego ro
zum, wzrasta szacunek dla jego myśli. Odrodzenie 
kultury, literatury i nauki następuje w oparciu o za
pomniane w  średniowieczu źródła starożytne. Myśli
ciele i filozofowie przestają czuć się skrępowani ofi
cjalnymi autorytetami, coraz śmielej podważają do
tychczasowe poglądy i pojęcia. Krytyka nie omija 
także Kościoła, jego nauki, dostojników i kleru.

Już w  końcu X II wieku ruch waldensów we Wło
szech propagował czyste Słowo Boże i na nim jedynie 
opierał praktyczne życie człowieka. W  połowie X IV  
wieku Anglik Wicliff poruszył całą Europę odważny
mi i nowatorskimi poglądami, które przyjmując za 
jedyny autorytet Pismo święte, zawierały krytykę 
uroszczeń papieża do panowania nad kwiatem oraz 
odrzucenie katolickiej nauki o przeistoczeniu elemen
tów w Komunii świętej.

Bezpośredni jednak wpływ na umysłowość pol
ską wywarły idee Jana Husa, który jako największy 
prekursor Reformacji wystąpił na widownię dziejów 
w  Czechach. Hus głosił publicznie potrzebę powrotu 
Kościoła do pierwotnej nauki Chrystusa, oddania Pis
ma świętego do rąk wszystkich wiernych, potępiał 
prawa „boże”, stworzone dla wygody i korzyści hie
rarchii, piętnował nieprawości i złe obyczaje du
chowieństwa, a głównie jego zachłanność w  dążeniu 
do władzy, przepychu i bogactwa ,które kler zdoby
wał drogą uzależnienia wszelkich posług duchowych 
od wysokich opłat pieniężnych, poważnie obciążają
cych ludność, ściąganych bezlitośnie i bez względu na 
sytuację materialną wiernych. Papież Jan X X III ogło
sił właśnie wielką sprzedaż odpustów, pragnąc zasilić 
swą kasę na prowadzenie wojny z drugim papieżem —  
aby jeden chrześcijanin mógł zabijać drugiego chrze
ścijanina. Emisariusze Watykanu wołali więc po ca
łej Europie: „Dajcie pieniędzy! Im więcej zapłacicie, 
tym więcej lat mąk czyśćcowych będzie wam odpu

szczone.” Hus otwarcie zaprotestował. Domagał się 
prawa krytyki papieża. Stał również na stanowisku, 
że obowiązkiem władzy świeckiej jest ukrócenie 
nadużyć i wypaczeń Kościoła, jeżeli sprzeciwiają się 
one podstawowym zasadom nauki Chrystusa.

Idee Husa znajdują w  społeczeństwie czeskim po
datny grunt i zjednują mu wielu zwolenników. Jego 
nauka stała się iskrą, która roznieciła żywiołowy ruch 
narodowy, zmierzający do uwolnienia kraju spod su
premacji feudałów niemieckich oraz do naprawy sto
sunków społecznych.

Już wczesne kontakty husycyzmu z Polską były dość 
ożywione. Młodzież polska, korzystająca z funduszów 
przeznaczonych przez królową Jadwigę i studiująca 
na uniwersytecie w  Pradze, słuchała z zainteresowa
niem wykładów Husa. Nowa nauka zyskała sympatie 
samej „świętej” królowej, która w 1394 r. zaprosiła 
kilku duchownych z Czech celem odprawiania nabo
żeństw w  języku polskim i według zasad Husa. Przy
jaciel Husa, Hieronim, na zaproszenie Jagiełły wykła
dał w  1410 r. na odnowionym uniwersytecie w  Krako
wie. Wódz czeski Jan Żiżka walczył przeciw Krzyża
kom pod Grunwaldem, a po zwycięstwie polskim sam 
Hus wystosował gratulacyjne pismo do Jagiełły.

Kościół rzymski z całą mocą potępił jednak here
tyckie poglądy Husa, a papież rzucił nań klątwę. „Ni
komu nie wolno podać mu chleba, napoić wodą albo 
przyjąć , pod swój dach .... gdyby pomarł nie może 
być pogrzebiony w  poświęconej ziemi .... ciało jego 
ma być wykopane, a kości rozrzucone.”

W  początkach X V  stulecia Kościół na Zachodzie 
przeżywał swój kolejny kryzys, którego wyrazem by
ła wielka schizma, niewola awiniońska i trzech jed
noczesnych papieży: Grzegorz XII, Benedykt X III  
i Jan XXIII. Dla uzdrowienia tych stosunków zwoła
no sobór powszechny do Konstancji (1414— 1418). 
Głównym inicjatorem był cesarz Zygmunt Luksem- 
burczyk, który z przyczyn czysto politycznych prag
nął uzyskać decydujący wpływ na obrady tego naj
wyższego europejskiego zgromadzenia, uzależnić od 
siebie papieża i stanąć na czele zjednoczonego świata.
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Na soborze zgłoszono skargę przeciwko Janowi 
XXIII, zarzucając mu kłamstwa, rozpustę, krwawe 
okrucieństwa, otrucie swego poprzednika, papieża 
Aleksandra V, wymuszenie obioru na papieża, cudzo
łóstwo z bratową, kilkanaście uwiedzeń i gwałtów, 
nadanie godności Wielkiego Mistrza Zakonu Joani- 
tów pięcioletniemu chłopcu, zwolnienie za pieniądze 
biskupa od celibatu.

Sobór usunął wszystkich trzech antypapieży, uchwa
lił zasadę wyższości soboru nad papieżem i wybrał 
nowym namiestnikiem Chrystusowym Marcina V, któ
ry jednak od pierwszej chwili nie uznał się skrępo
wany i podporządkowany uchwałom soboru.

W pracach soboru czynny udział brała delegacja 
polska, wyprawiona i suto wyposażona przez Jagiełłę, 
mstoria przekazała nam wiele niezwykle ciekawycn 
lniormacji o postaciach, wchodzących w skład tego 
poselstwa, oraz ich stanowisku i roli, jaką odgrywali 
v/ Konstancji.

Na czele delegacji stał Mikołaj Trąba. Nieślubny 
syn biednej wyrobnicy, Elżbiety i księdza Jakuba 
z Sandomierza. Od dziecka niezwykle żywy i zdolny. 
Początki nauk zdobył jako przymierający głodem żak. 
Potem ruszył do Pragi na uniwersytet, wiodąc tu 
nędzny żywot. Jednak dzięki swym zdolnościom 
i pracowitości stał się wkrótce chlubą uczelni. Po po
wrocie do kraju cnoty jego ocenił Jagiełło; wyróżnił, 
obdarzył zaufaniem, powołał jako doradcę. Mikołaj 
służył monarsze swą wiedzą, talentem i ogładą dyplo
matyczną. Jeszcze jako kanonik krakowski popierał 
Unię. Gdy krzyżacy zaskarżyli przed trybunałem pa
pieskim legalność małżeństwa Jagiełły z Jadwigą, 
podnosząc jej uprzedni związek z Wilhelmem au
striackim, król wysłał M. Trąbę w  poselstwie do pa
pieża Urbana. Po drodze do Rzymu Wilhelm za na
mową Krzyżaków uwięził polskiego posła i przetrzy
mywał przez 4 lata. W  dalszej służbie Jagiełło uży
wał M. Trąbę do najważniejszych posług i najtajniej
szych układów. Jako podkanclerzy był Mikołaj auto
rem sławnego memoriału skierowanego przez króla 
do stolic europejskich, podnoszącego przewrotność, 
okrutność i zaborczość krzyżacką. Mikołaj Trąba stał 
się dostojnikiem wyróżnianym, był mózgiem Polski, 
służył jej z poświęceniem. Pod Grunwald wystawił 
własnym sumptem doborową chorągiew, sam brał 
udział w wyprawie. Po zwycięstwie nawoływał króla 
do natychmiastowej pogoni za resztkami wroga i do 
całkowitego zniszczenia Zakonu. Sprzeciwiał się przed
wczesnemu odstąpieniu od murów Malborka. W  karie
rze swej dostąpił najwyższej godności kościelnej: zo
stał arcybiskupem. Jemu król teraz powierzył obronę 
honoru, godności i interesów Polski na soborze. Aby  
godnie reprezentować swą ojczyznę, arcybiskup za
stawił swe rozległe dobra na wyposażenie orszakim

Drugą najważniejszą postacią delegacji był rektor 
Uniwersytetu Krakowskiego, doktor prawa, Paweł 
Włodkowic z Brudzenia, z ziemi dobrzyńskiej, zbro
czonej przez Krzyżaków krwią i łzami ludności. W  od
różnieniu od innych uczestników wystąpił on naj
skromniej.

Złotem natomiast lśniły poczty biskupów. A  było 
ich sporo. Biskup płocki Jan z Kurdwanowa, biskup 
poznański Andrzej Laskarys, gorliwy obrońca cesa
rza Zygmunta, biskup Jakub Syrokomla, biskup Jan 
Opolski, Kropidło. Ten piastowicz śląski pod Grun
wald nie przysłał żadnego żołnierza, a gdy Jagiełło

przypomniał mu, że jest biskupem polskim, odpowie
dział: „Jestem poddanym samego papieża”. W Kon
stancji sprawił on poselstwu wiele kłopotów z racji 
swej przychylności dla Krzyżaków, konszachtów 
z Zygmuntem oraz wybryków, swawoli i nadużywania 
piwa.

Wśród przedstawicieli rycerstwa polskiego błyszcza
ła legendarna postać Zawiszy Czarnego, o którym —  
gwoli historycznej ścisłości —  powiedzieć jednak trze
ba, że w karierze swej traktował rycerskie rzemiosło 
„komercyjnie”, oddając usiugi różnym nacjom, nie 
gardząc także i niemieckim złotem. Stan rycerski re
prezentowali także między innymi Piotr Bolesta i Jan 
z Radomyśla.

Poselstwo polskie, liczące ponad 500 osób znamieni
tych (poza służą i czeladzią), wystąpiło w Konstancji 
strojnie, szumnie i buńczucznie. Kroniki ówczesne 
nie wyrażają się zbyt pochlebnie o zachowaniu się 
Polaków; nie wszyscy odznaczali się statecznością. 
Hulali po zjazdach i gospodach, nie przebierali w  
trunkach, zachowywali się prostacko, butnie i samo- 
chwalczo, wszczynali burdy i zwady. Nie pozostawali 
w tyle za ogólną atmosferą zepsucia i wyuzdania mo
ralnego, z jakich słynie ten zjazd świata chrześcijań
skiego w Konstancji.

Członkowie delegacji polskiej w sprawach najży
wiej dotyczących interesów kraju mieli różne poglą
dy. Niektórzy brali stronę cesarza (Laskarys, Zawi
sza), inni byli zwolennikami ugody z Zakonem, więk
szość duchownych wykazywała pełną uległość wobec 
papieża. Dochodziło do ostrych starć i kłótni. Arcy
biskup Trąba miał poważne trudności z kierowaniem 
tą grupą możnych i ambitnych dostojników. Tylko 
jego wielkie zdolności, takt i energia pozwoliły zacho
wać jedność stanowiska w  zewnętrznych wystąpie
niach reprezentacji polskiej. Jedynie idea koncyliaryz- 
mu czyli prymatu soborowego nad papieżem została 
poparta przez zdecydowaną większość naszych przed
stawicieli. .

Na sobór wezwano Husa, przy czym cesarz zapew
nił mu wolność, nietykalność i prawo powrotu, pole
cając go opiece duchownych i świeckich książąt „że
laznym listem”: „Myśmy go pod swoją obronę i rzym
skiej rzeszy przyjęli, dlatego poruczamy go wszyst
kim w  ogólności i każdemu w szczególności i żądamy, 
abyście go, gdy do was przybędzie, dobrze przyjęli, 
gościnnie z nim się obchodzili ... jak na ziemi, tak 
i na wodzie z usłużną grzecznością mu pomagali ... 
uwiadamiamy was zarazem, że ma swobodnie i bez
piecznie drogę do Konstancji odprawić, tam się za
trzymać i na powrót wrócić może; na co mu obecny 
list wydajemy.”

Gdy jednak Hus zjawił się w  Konstancji, władze 
Kościoła pozbawiły go wolności, a cesarz „umył ręce”. 
Więźnia umieszczono <w celi klasztoru dominikanów 
zbudowanej z grubych belek i przykuwano do nich 
żelaznymi łańcuchami. W  nieustannej ciemności, 
ziminiie i wilgoci gnębiono go i poddawono różnym 
udręczeniom. Gdy mimo nacisków i gróźb nie zgodził 
się odwołać swych nauk i nie zaparł się prawdy, ska
zano go na śmierć męczeńską.

W  czasie długotrwałej rozprawy jedynie garść Cze
chów i Polaków zdobyła się na odwagę i stanęła po 
stronie Husa. Nie ulękli się papieża i cesarza, zapro
testowali, narażając się na miano wrogów Kościoła.
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Wśród tych śmiałków brak jednak nazwisk polskich 
biskupów: milszy im był Rzym, niż prawda. W  ofi
cjalnym proteście przeciwko uwięzieniu i skazaniu 
Husa figurują następujące podpisy nieustraszonych 
mężów: Zawisza Czarny z Ga rb owa, Ha,nusz z Tliisz- 
kowa, kasztelan kaliski Boruta Balicki oraz Czesi: 
Wacław z Dubia, Jan i Jędrzej z Chlumu, Wacław  
Myszka z Hradica, Bogusław z Doipowa, Skała L i- 
pecki. Ostatnie chwile życia rozjaśniały Husowi obja
wy sympatii, okazywane mu przez tych ludzi, któ
rzy swą odwagą i niezależnością sądu przynoszą 
chwałę Polsce i Czechom.

Opornego Husa zmiażdżono za to, że odważył się 
sądzić Kościół według słów Chrystusowych. Spalono 
go na stosie 6 lipca 1415 roku w  obecności najwyż
szych i najczcigodniejszych dostojników duchownych. 
Tym głównie czynem konstancjeński sobór upamięt
nił się w  historii powszechnej.

Męczeński stos Husa nie zagasł wraz z jego śmier
cią, wzniecił pożary na miarę epoki, zapalił serca na
rodów, „oświetlił drogę do odrodzenia człowieka i stał 
się zorzą zwiastującą świt”. Płomień i dym stosu pom
nożył i utysiąckrotnił słowa i myśli Husa.

L E M M U H

KOMUNIKATY LOKALNE
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
w Parafii Ewangelicko-Reformowanej 

w Warszawie

5.7. Niedziela (VI po Trójcy św.)
Nabożeństwo z Kom. św. —  godz. 11

— Ks. B. Tranda

9.8. Niedziela (XI po Trójcy św.)
Nabożeństwo — godz. 11

— Ks. J. Niewieczerzal

12.7. Niedziela (VII po Trójcy św.)
Nabożeństwo — godz. 11

— Ks. J. Niewieczerzal
— Ks. B. Tranda

19.7. Niedziela (VIII po Trójcy św.)
Nabożeństwo — godz. 11

— Ks. E. Jelinek

26.7. Niedziela (IX  po Trójcy św.)
Nabożeństwo — godz. 11

— Ks. B. Tranda

16.8. Niedziela (XII po Trójcy św.)
Nabożeństwo — godz. 11

— Ks. J. Niewieczerzal

23.8. Niedziela (XIII po Trójcy św.)
Nabożeństwo — godz. 11

— Ks. J. Niewieczerzal

30.8. Niedziela (XIV po Trójcy św.)
Nabożeństwo — godz. 11

— Ks. J. Niewieczerzal

UWAGA!

2.8. Niedziela (X po Trójcy św.)
Nabożeństwo z Kom. św. —  godz. 11

— Ks. B. Tranda

We wtorek, dnia 21 lipca o godz. 18 odbędzie się 
w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy eku
meniczne nabożeństwo z okazji 20-lecia PRL.

K O M U N I K A T
CRZESCIJ AŃ SK A AKADEMIA TEOLOGICZ
NA zawiadamia, że ogłoszone zostały drukiem 
poniższe roczniki teologiczne oraz skrypty i 
zwraca się do duchowieństwa Kościołów ewan
gelickich wszystkich wyznań z apelem, by zao
patrzyło się w wydawnictwa Akademii i spowo
dowało ze swej strony rozpowszechnienie tak 
roczników, jak skryptów pośród aktywnie za
angażowanych i zainteresowanych wyznawców 
swoich społeczności religijno-kościelnych.

Cena
ROCZNIKI zł
Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia 

urodzin ks. prof. dra Jana Szerudy
za rok 1959 .....................................  18,—

Rocznik Teologiczny za lata 1960— 1962 25.— 
Rocznik Teologiczny za rok 1963 . . 26.—

SKRYPTY
Ks. dr Jan Szeruda: Amos . . . .  5.—
Ks. dr Wiktor Niemczyk: Prolegomena

do d o g m a ty k i............................... 12.—

Ks. dr Wiktor Niemczyk — Dogmatyka
ewangelicka cz. 1 16—

Ks. dr Wiktor Niemczyk — Dogmatyka
ewangelicka cz. 2 .........................5—

Ks. dr Wiktor Niemczyk — Historia
d o g m a tó w ......................... . 15.—

Ks. dr Wiktor Niemczyk — Historia re-
ligii . . . . . . . . .  25.—

Ks. dr Karol Wolfram — Życie Jezusa
cz- 1 .....................................  . 12.—

Ks. dr Karol Wolfram — Życie Jezusa
cz. 2 . . . . . . . 9.—

Ks. dr Karol Wolfram — Życie Jezusa
cz. 2a 10.—

Ks. dr Karol Wolfram — Męka i śmierć
krzyżowa J e z u s a .........................20.—

Ks. dr Waldemar Gastpary — Symbolika 8—  
Dr Jan Sulkowski — Wybrane zagadnie

nia filozoficzne . . . . .  15.—

Roczniki i skrypty są do nabycia w Bibliotece 
CH.A.T. w Chylicach, ul. Długa 43, poczta 
Skolimów.
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