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NASZYM ZDANIEM C O  W N U M E R Z E ?

Zawód — sportowiec
Motto: Kiedyś, w  przyszłości, Olimpiada zamieni sit; 

w cyrk. I to jest, niestety, nieuniknione.
J e r z y  I w a s z k ie w ic z ,  , .K u ltu r a ” N r  32 z 8 s ie r 
p n ia  1976

Któż nie entuzjazmował się Olimpiadą w Montrealu? Dzięki telewizji oglą
dali gigantyczne widowisko starzy i młodzi, ludzie, którzy sami sportem 
się zajmują i ci, w których zainteresowanie większymi imprezami sporto
wymi obudziło się dopiero dzięki małemu ekranowi, pozwalającemu z wy
godnego fotela oglądać przepiękne ewolucje gimnastyczne Nadii Comaneci, 
wspaniały bieg Ireny Szewińskiej, zwycięskie skoki Ślusarskiego i Wszoły. 
Wielu poświęcało długie godziny nocne, aby nic nie stracić ze wspaniałego 
widowiska.

Trudno powiedzieć, ikto przeżywał większe emocje — owe pięć milionów 
widzów, którzy bezpośrednio obserwowali zmagania najlepszych na stadio
nach, arenach i torach regatowych, czy nieporównywalnie większe masy 
obserwatorów przy odbiornikach telewizyjnych. Jedno z największych, je
żeli nie największe, i najdłuższych, trwających dwa tygodnie, widowisk.

Założenia idei olimpijskiej mówią, że ich głównym celem jest bezpośrednie 
spotkanie młodzieży sportowej całego świata w szlachetnej rywalizacji
0 lepsze. Dziś można mieć wątpliwości, czy ta idea, jakkolwiek ciągle 
obowiązująca, nie ustępuje pod presją idei wielkiego widowiska. Czy 
można sobie wyobrazić Olimpiadę bez widowni, bez radia i tele
wizji? Olimpiada jako widowisko nie jest przecież zjawiskiem negatyw
nym. Wprost przeciwnie. Ludziom potrzeba widowisk, festynów, gier, za
baw chyba na równi z Chlebem codziennym. Znany jest okrzyk tłumów 
rzymskich — panem et circenses — domagających się chleba i igrzysk. 
Cesarze, chcąc zapewnić spokój w mieście, musieli ludowi dostarczać i jed
nego i drugiego.

Szkoda tylko, że na piękne widowisko olimpijskie pada złowrogi cień siód
mej dekady dwudziestego wieku. Bezpieczeństwa 9200 sportowców i 5 mi
lionów widzów strzegło 18 tysięcy ludzi zmobilizowanych do tego celu. 
Wioska olimpijska przypominała pilnie strzeżony obóz koncentracyjny, do 
którego nie mógł się dostać nikt niepowołany. Osoby upoważnione do po
bytu na jej terenie przy każdym przejściu były dokładnie legitymowane, 
rewidowane, a bagaż prześwietlany. Jak gdyby to było zupełnie nor
malne.

Przez olbrzymią arenę olimpijską przewinęło się ponad 9 tysięcy aktorów, 
ale tylko niewielka ich liczba odegrała rolę pierwszorzędnych gwiazd. 
To ci, którzy zdobyli trofeum i stanęli na najwyższym podium po odbiór 
złotego medalu. Zgodnie z ideą wskrzesiciela igrzysk ery nowożytnej, Pierre 
Coubertina, do walki stają co 4 lata najlepsi sportowcy-amatorzy z całego 
świata. Amatorzy, to znaczy ludzie, którzy sport uprawiają dla przyjem
ności i nie pobierają za swoje występy Wynagrodzenia. Komu zostanie 
udowodnione wyciąganie korzyści materialnych z uprawianej dyscypliny, 
ten podlega dyskwalifikacji.

Interesuje nas moralna strona zagadnienia i dlatego stawiamy sobie pytanie, 
czy utrzymywanie idei amatorstwa w odniesieniu do sportu wyczynowego 
jest rzeczą słuszną. Kto jest w stanie ciężko pracować przez 8—10 godzin 
dziennie bez żadnego wynagrodzenia? Chyba tylko bardzo bogaci mogliby 
sobie na to pozwolić. Ilu jest takich wśród uczestników igrzysk, nie mówiąc 
już o zwycięzcach? Olimpiada nie jest przecież imprezą dla bogaczy.

Powszechnie wiadomo, że wybitni sportowcy spędzają długie okresy na 
zgrupowaniach i obozach, że otrzymują specjalne dodatki na „dożywianie”
1 inne materialne świadczenia. Pobieranie wynagrodzenia nie jest rzeczą 
nieuczciwą. Przecież wszyscy za pracę otrzymujemy pieniądze. Jeżeli akto
rzy, malarze, pisarze zarabiają na swej sztuce, a wybitni artyści nawet bar
dzo wiele, dlaczego aktorzy wielkich widowisk nie mieliby być materialnie 
wynagradzani? Wydaje się, że byłoby rzeczą słuszną potraktować sport wy
czynowy jako zawód. Niech sportowiec otrzymuje wynagrodzenie, na które 
uczciwie zapracował. Wtedy naprawdę będzie można mówić o wychowaw
czej roli sportu.

Tym razem  przedstaw iam y zeszyt 
bardziej urozmaicony. Czytelnicy 
znajdą tu  wszystkiego po trochu. 
Zacznijmy od kazania pt. Czyżby 
się mylił? (s. 3). Jego autor, ks. Zdzi
sław  Tranda, staw ia pytanie: czyż
by Jezus się mylił twierdząc, że 
nie ma nic na zew nątrz człowieka, 
co mogłoby go skalać? Po zasta
now ieniu się m usim y przyznać, że 
nie zaszła pomyłka — ani p ienią
dze, ani alkohol, an i narkotyki nie 
k ry ją  w sobie żadnych dem onicz
nych mocy.
M odlitwa pt. Siódmego dnia (s. 4) 
n ie jest bezpośrednio związana 
z kazaniem. Uczestnik niedzielnego 
nabożeństw a modli się za duchow 
nego.
Na sąsiedniej szpalcie, w Naszym 
zdaniu zastanaw iam y się nad m oral
ną stroną traktow ania sportu w y
czynowego jako zawodu odpowied
nio wynagradzanego.
Jednym  z sygnatariuszy D eklaracji 
Niepodległości Stanów  Zjednoczo
nych był prezbiteriański duchowny, 
John Witherspoon, o którym  pisze
my na s. 5.
Na naszą jubileuszow ą ankietę, 
ogłoszoną w  styczniowym zeszycie, 
odpowiedziało „tylko” i „aż” 45 o- 
sób. O tym, co Czytelnicy m yślą 
o naszym  czasopiśmie, m ożna się 
dowiedzieć z Omówienia ankiety 
n a  s. 7.
K olejny artyku ł n ie  jest przezna
czony dla wszystkich — dedykuje
my go palaczom tytoniu i to  tylko 
tym, którzy chcieliby się uwolnić 
od przykrego nałogu. Szw ajcarska 
dziennikarka, Renee Senn, stw ier
dza Ja już nie palę (s. 9) i opo
wiada, jak  do tego doszło. 
Uczestnicy Rozmów przy studni 
(s. 11) dyskutu ją nad czterem a po
staw am i wobec Chrystusa.
W dziale O Biblii zamieszczamy 
23 odcinek na tem at Trenów Jere
miasza (s. 14).
K rótka wiadomość o Precedenso
wym ślubie pomiędzy ewangelikiem  
reform owanym  a katoliczką zna j
duje się na s. 15.
Krąg biblijny Rom ana B randstaet
tera omawiamy w  dziale Wśród 
książek na s. 16.

N A S Z A  O K Ł A D K A :
...dlaczego aktorzy wielkich wido
wisk nie mieliby być materialnie 
wynagradzani?
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KS. ZDZISŁAW TRANDA

C z y ż b y  s i ę  m y li ł?
Jezus przywołał lud i rzekł: Słuchajcie mnie wszyscy i zro
zumiejcie. Nie ma nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by 
wchodząc w niego, mogło go skalać, lecz to, co wychodzi z czło
wieka, to kala człowieka.

Mk 7:14.15

Jezus Chrystus nie tylko wtedy, gdy żył na 
ziemi, przywoływał do siebie ludzi i pragnął, 
aby wszyscy Go słuchali i rozumieli. Dziś wzy
wa nas, abyśmy słuchali Jego słów. Słuchali 
i rozumieli, czyli przemyśleli to, co do nas 
mówi. On nie chce mieć bezwolnych wyko
nawców swoich dyspozycji, lecz ludzi, którzy 
będą się kierowali duchem Jego nauki. Nie 
daje gotowych rozwiązań na wszystkie sytua
cje życiowe, bo to niemożliwe, a nawet gdyby 
chciał to uczynić, szybko te rady i wskazówki 
zdezaktualizowałyby się. Chrystus stawia przed 
nami zadania i różne zagadnienia, które na
leży przemyśleć i stosować w życiu, w duchu 
Jego nauki. To, co przynosi dzisiejszy temat, 
jest takim życiowym zagadnieniem. Życiowym, 
bo dotyczącym naszej etyki i wpływu na nią 
różnych, także życiowych, czynników.

Czytając zacytowane na wstępie słowa, nieraz 
dziwiłem się, że Jezus tak sformułował tę 
myśl. Jak to? — myślałem. — Więc nie ma 
nic poza człowiekiem, co mogłoby go skalać, 
uczynić nieczystym, złym? A wódka, a narko
tyki? Wiemy, do jakich strasznych dramatów 
doprowadza alkoholizm pod każdą postacią. 
Czy trzeba ukazywać obrazy rodzin rozbitych 
przez alkoholizm, ojców okradających własne 
dzieci po to, aby tylko móc kupić trochę wód
ki, mężów znęcających się nad żonami, pra
cowników zaniedbujących pracę z powodu pi
jaństwa? Czy trzeba przypominać o brudnych, 
wulgarnych słowach, które padają z ust pod
chmielonych piwoszy spod kiosków z piwem 
lub bywalców knajp i gospód ludowych? Wie
my również, jak straszną rzeczą są narkotyki, 
które z człowieka zażywającego je czynią bez
wolny strzęp.

Czy więc Jezus się mylił? Czy nie miał racji 
mówiąc, że nie ma nic na zewnątrz człowieka, 
co by mogło go skalać? Aby należycie zrozu
mieć Jego myśl, sięgnijmy do słów z tego sa
mego rozdziału Ewangelii Marka, które są ko
mentarzem samego Pana Jezusa do zacytowa
nej wypowiedzi: Z wnętrza, z serca ludzkiego 
pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, 
morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, pod
stęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, 
głupota; wszystko to złe pochodzi z wewnątrz 
i kala człowieka (7:21— 23). Pan Jezus wska
zuje tu, że źródło zła tkwi w człowieku, obra
zowo się wyrażając — w naszym sercu. Od

nas zależy, jaki użytek robimy z tego, czym 
dysponujemy. Pieniądz może być obrócony na 
dobre lub złe cele. Wiedza ludzka, tak po
trzebna i pożyteczna, może służyć rzeczom 
potwornym. Energia atomowa może być wy
korzystana w elektrowniach atomowych, jako 
napęd silników okrętowych i innych pożytecz
nych urządzeń, albo — do bomby atomowej, 
pocisków z głowicami atomowymi lub jako 
napęd do rakiet niosących śmierć i zagładę. 
Są państwa, które bardzo skwapliwie zabie
gają o to, aby posiadać broń atomową lub 
już szczycą się jej posiadaniem, a elektrowni 
atomowych dotąd nie zbudowały. Takie proste 
i ze wszechmiar pożyteczne narzędzie, jak nóż 
i siekiera, mogą być użyte jako narzędzia 
zbrodni. Podobnie alkohol — niezbędny np. 
w produkcji niektórych leków —  może być 
również użyty jako środek do rozpijania czło
wieka i niszczenia jego godności. Narkotyki —  
środek uśmierzający ból i przynoszący ulgę 
w cierpieniu —  mogą być zastosowane jako 
jeden z najstraszniejszych środków wyniszcza
jących organizm człowieka.
A więc w nas, w naszym wnętrzu leży istota 
tego, w jaki sposób wykorzystamy to, czym 
dysponujemy. Im więcej w nas dobra, tym 
zdrowsza, mądrzejsza i lepsza nasza postawa. 
Im więcej w nas zła, tym bardziej skłonni 
jesteśmy do złego działania. Wszystko zaś — 
i zło, i dobro — zaczyna się już w świecie 
myśli, pokus i odczuć. Zanim cokolwiek wpro
wadzimy w czyn, rodzi się to najpierw w na
szych myślach. Chrystus bardzo głęboko ujmu
je zagadnienia naszej etycznej postawy. Oma
wiane tu Jego słowa są dla nas przestrogą: 
pamiętaj, człowieku, do czego jesteś zdolny, 
pomnij, jakie zarodki zła lub dobra masz 
w sobie i jaki zrobisz użytek z tego, co ciebie 
otacza i czym dysponujesz.
Pracą nad sobą i własnym charakterem roz
wijamy tkwiące w nas dobro, a usuwamy zło. 
W Liście do Galacjan apostoł Paweł pisze 
o jawnych uczynkach ciała, takich jak: wsze- 
teczeństwo, rozpusta, nieczystość, bałwochwal
stwo, wrogość, spory, zazdrość, gniew, knowa
nie, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijań
stwo, obżarstwo i tym podobne (5:19— 21). 
Pisze jednak i o owocach Ducha, które w okre
ślonych warunkach stają się jawne i dostrze
galne: miłość, radość, pokój, cierpliwość, u- 
przejmość, doforoć, wierność, łagodność, wstrze-
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mięźliwość (5:22— 23). Gdybyśmy zapytali, ja
kiego rodzaju uczynki chcielibyśmy w naszym 
życiu widzieć, odpowiedź na ogół nie nastrę
czałaby trudności: oczywiście owoce Ducha. 
Warto więc pracować, aby jak najmniej było 
w naszym życiu jawnych lub utajonych uczyn
ków fciała, a jak najwięcej owoców Ducha. Nie 
wolno jednak zapominać, że chrześcijańska pra
ca nad sobą, nad własnym charakterem, to nie 
tylko ludzki wysiłek i korzystanie z ludzkich 
metod i Iśrodków działania — nienadaremnie 
apostoł Paweł mówi o owocach Ducha. Nasz 
wysiłek jest niewątpliwie potrzebny, nawet ko
nieczny, ale jeśli tylko na sobie samych polegać

będziemy i tylko na sobie budować, możemy 
przeżywać bardzo srogie zawody. Często nie 
zdajemy sobie sprawy z drzemiących w nas 
skłonności, a one dają znać o sobie przede 
wszystkim w Sytuacjach konfliktowych. Nie
kiedy może się nawet wydawać, że wszelka 
praca nad sobą i kształtowaniem charakteru 
jest daremna. Mówi się, na przykład, o tym, 
jak bardzo sport pomaga w tej pracy, będąc 
szkołą charakteru. Gdy piszę te słowa, trwają 
igrzyska olimpijskie i właśnie nadeszły z Mon
trealu wieści o zwycięstwie J. Peciaka w pię
cioboju nowoczesnym. • Z tej okazji dziennika
rze podkreślają takie cechy jego charakteru,

Siódmego dnia
Wyspany i odprasowany, 
lekko jeszcze zadyszany, 
wchodzę w niedzielny poranek 
do Twego przybytku, 
staję w ławce, schylam głowę 
i mówię radośnie:
— Dzień dobry, Panie Jezu!
Przez sześć dni robiłem
i wykonałem prawie całą robotę moją.
Dziś, w dniu odpoczynku,
za Stołem Twoim
staje nasz brat —  duchowny.
Moje serdeczne myśli 
biegną ku niemu, 
a prośby moje 
kieruję ku Tobie —
Napełnij serce mego brata 
zrozumieniem naszych ludzkich spraw, 
gdy w imieniu nas, tu zebranych, 
głośno modlić się będzie, 
kierując do Ciebie 
nasze prośby i dziękczynienia.
Daj mu najlepsze zrozumienie 
słów Twoich w Ewangelii, 
gdy przypomni nam 
Twoje życie na ziemi 
i porówna je z naszym.
Niech każdy w kazaniu 
znajdzie swą cząstkę, 
dojrzy swoją nieprawość 
i podejmie dobre myśli 
ku poprawie własnej.
Bądź, Panie, ze swoim sługą, 
gdy jako szafarz Twoich tajemnic 
wezwie nas do Stołu, 
przy którym Ty nas posilasz.
A gdy ręce podniesie 
błogosławiąc zbór,
Ty sam udziel jemu błogosławieństwa: 
daj mu wytrwanie w trudnej, 
często bezdusznie krytykowanej pracy, 
pomnóż jego siły, 
wesprzyj jego rodzinę i bliskich, 
aby wytrwał w powołaniu.
Bo na stromej postawiłeś go ścieżce, 
z której, Ty wiesz to najlepiej, 
ja, słaby, kiedyś zawróciłem.
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jak: wola zwycięstwa, nieustępliwość w zma
ganiu, pokonanie samego siebie i swoich sła
bości. Dzięki tym zaletom człowiek, który przez 
nikogo nie był widziany w  roli faworyta, zdo
bywa złoty medal olimpijski. Z drugiej strony 
jednak wiemy, jak nieraz złudny bywa dobro
czynny wpływ sportu na charaktery ludzkie. 
Nierzadko słyszy się o wybitnych sportowcach 
(którzy teoretycznie powinni być okazami har- 
tu i hiezłomności charakteru), że jeszcze pod
czas swej kariery sportowej staczają się na 
bardzo śliskie drogi. Przykład — niektórzy na
si piłkarze.
Nie wystarczą nasze ludzkie metody i środki 
działania. Chrześcijańska praca nad sobą jest 
liczeniem się z działaniem Bożym, więcej — 
szukaniem tego działania i poddawaniem się 
pracy Boga w nas. Słowo Boże bardzo często 
mówi o odrodzeniu. Ono daje gwarancję, że 
ze wszystkiego człowiek zrobi dobry użytek. 
Odrodzenie sprowadza bowiem ze sobą wewnę
trzną przemianę, dzięki której zwyciężają w 
nas dobre myśli, dążenia, pragnienia; i one 
przekuwane są w czyn. A  jeśli kiedykolwiek

nastąpi „potknięcie” , wówczas przeżyta wew
nętrzna przemiana powoduje, że nie możemy 
— i już nie umiemy — pogodzić się z tym, 
co uczyniliśmy złego, nie pozwala godzić się 
z grzechem, lecz prowadzi nas do oczyszcza
nia się stale na nowo i wynawania grzechu, 
co Marcin Luter nazywał codzienną pokutą. 
Grzech musi być wyznany Chrystusowi i przez 
Niego zostaje obmyty.
Warto więc korzystać z tej Bożej drogi dzia
łania w pracy nad naszym charakterem, pom
nąc na słowa apostoła Pawła: Bożym dziełem 
jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do 
dobrych uczynków, do których przeznaczył nas 
Bóg, abyśmy w nich chodzili (Efez.2:10). A  sło
wa Chrystusa, które wzięliśmy na warsztat 
naszych rozważań, są zachętą nie tylko do 
przemyślenia własnej postawy, ale i do wytę
żonej pracy nad sobą w oparciu o to, czym 
i jak Bóg w swej miłości i mocy chce nas 
wyposażyć. A  On przez Jezusa Chrystusa na
wet z największego upadku potrafi wydobyć 
człowieka i wprowadzić go na zupełnie nowe 
drogi życia.

K5. BOGDAN TRANDA

John

Witherspoon

Po odkryciu Nowej Ziemi popły
nęły przez Ocean A tlantycki żag
lowce z pasażeram i szukającym i 
nowych możliwości życia. Znajdo
w ali się w śród nich ludzie znęceni 
perspektyw am i szybkiego wzboga
cenia się, żądne przygód niespokoj
ne duchy, przestępcy uciekający 
przed w ym iarem  sprawiedliwości, 
uchodźcy polityczni, em igranci re 
ligijni, którzy spodziewali się, że 
z daleka od ojczystej ziemi znajdą 
w arunki do spokojnego w yznaw ania 
swej w iary. Na w schodnim  w y
brzeżu Am eryki pow stawały osady, 
gdzie osiedlali się Hiszpanie, F ran 

cuzi, Holendrzy, Anglicy, Szkoci. 
Osadnicy przenikali coraz dalej 
w  głąb nowego lądu, toczyli w alki 
z  rodzim ym i Indianam i i przyby
szam i z różnych k rajów  Europy. 
Podczas gdy Francuzi osiedlali się 
bardziej n a  północy, n a  terenach 
dzisiejszej Kanady, a  H iszpanie na 
południu, to przybysze z wysp b ry 
tyjskich dom inowali w  rejonie środ
kowym  wybrzeża, skąd w yparli Ho
lendrów. W połowie XVIII w. is t
n ia ło  w  A m eryce Północnej trzy 
naście kolonii angielskich. Po zw y
cięskiej dla Anglików w ojnie 
z F rancją  na terenach kolonialnych

osadnicy uniezależnili się do pew 
nego stopnia od m ilitarnej pomocy 
ze strony króla. Rząd bry ty jsk i usi
łował posłużyć się koloniam i d la  
wzbogacenia swego skarbu  i w pro
w adził w tym  celu nowe, wysokie 
cła importowe, co wywołało n ieza
dowolenie w  koloniach. K onflikt 
między m etropolią a  koloniam i n a 
silał się coraz bardziej, aż dopro
wadził do w alki zbrojnej i do 
oderw ania się od W ielkiej B ry ta
nii.
Na Kongresie K ontynentalnym  w  
Filadelfii podpisano w  miejscowym 
ratuszu Deklarację Niepodległości 
Stanów  Zjednoczonych. 4 lipca 1776 
roku z trzynastu  byłych kolonii 
brytyjskich powstało now e p ań 
stwo. W śród podpisów złożonych 
pod deklaracją w idnieje nazwisko 
delegata stanu New Jersey, Johna 
W itherspoona, pastora prezbiteriań- 
skiego. Kim był ten jedyny du 
chowny wśród sygnatariuszy ak tu?

Kiedy napięcie między W ielką B ry
tanią a  koloniami doszło do szczytu 
i przerodziło się w rew olucję, ko 
lonia New Jersey należała do n a j
bardziej zaangażowanych w  kon
flikcie, a rolę insp iru jącą i k ierow 
niczą w procesie w yzw alania ode
grał Kościół prezbiteriański (refor
mowany). Razem z holenderskim i 
reform owanym i, baptystam i i g ru 
pami niezależnych opowiedzieli się 
prezbiterianie po stronie Kongresu 
Kontynentalnego, natom iast angli- 
kanie, metodyści i kw akrzy po 
stronie Korony.
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Pew ien Anglik odwiedzający Nowy 
Jo rk  tak  napisał w liście do lorda 
D artm outh, sekretarza stanu  do 
spraw  kolonii am erykańskich: „U 
źródła tej całej konspiracji leży 
prezbiterianizm , który jest jej głów
n ą  sprężyną i nie spocznie, dopóki 
nie zostaną podjęte jakieś decydu
jące postanow ienia”. W słowach 
tych k ry je  się niew ątpliw ie prze
sada, ale  przynajm niej w  odniesie
n iu  do New Jersey zaw iera się 
w  nich ziarno praw dy. Ponad po
łow a oddziałów, k tóre z New Jersey 
poszły za W aszyngtonem, składała 
się ze szkocko-irlandzkich prezbite- 
rian. P raw ie wszyscy duchowni 
prezbiteriańscy natychm iast poparli 
ruch  niepodległościowy, a  wśród 
nich najbardziej wpływowy mówca 
i pisarz, rek to r U niw ersytetu New 
Jersey, John  W itherspoon.
Po rezygnacji z pracy w szkockiej 
parafii Paisley przybył on 7 sie rp 
n ia 1768 do Filadelfii. Spodziewano 
się, że jako  w ybitny duchowny Ko
ścioła szkockiego swoim wpływem  
położy kres sporom  wśród prezbi- 
te rian  środkowego wybrzeża, a  uni
w ersytetow i New Jersey stworzy 
zdrow e podstaw y finansowe i n a 
ukowe. Nadzieje zw iązane z jego 
osobą spełniły  się. W ciągu półtora 
roku podwoił m ajątek  uniw ersyte
tu, rozszerzył bibliotekę, a  do pro
gram u nauczania w prow adził histo
rię, język francuski i literaturę. 
W la tach późniejszych, gdy przestał 
działać n a  forum  Kongresu, zajął 
się spraw am i organizacyjnym i Ko
ścioła prezbiteriańskiego. Powstało 
16 okręgów  prezbiteriaTnych, a ja 
ko następny  stopień adm inistracy j
ny — cztery okręgi synodalne, n a 
tom iast d la  całego Kościoła — Zgro
m adzenie G eneralne. Pod jego k ie
runkiem  zostało zredagow ane nowe 
praw o w ew nętrzne i księga regu
lam inów, zaś W estm insterskie Wy
znanie W iary dostosowane do am e
rykańskiej zasady rozdziału Kościo
ła i państw a. W reszcie pierwsze 
Zgrom adzenie G eneralne zostało 
zwołane przez W itherspoona do F i
ladelfii w  roku 1789.
Dosyć wcześnie pojaw ił się John 
W itherspoon ń a  aren ie politycznej 
w  zw iązku z w alką o niepodleg
łość. Początkowo n ie zajm ow ał się 
spraw am i politycznymi, ale  gdy 
zezw alał studentom  na dem onstra
cje przeciw  brytyjskim  cłom im por
towym lub n a  popieranie pow stań
ców w  Bostonie, ujaw niał, że sym 
patie jego k ie ru ją  się ku niezależ
ności kolonii od W ielkiej Brytanii. 
Jako członek ciała ustawodawczego

w  New Jersey został delegowany 
do zbierającego się w Filadelfii 
Kongresu K ontynentalnego, gdzie 
przejaw iał ożywioną działalność w 
różnych kom isjach. H istoryk J. H. 
Nichols stw ierdził, że „praw dopo
dobnie wśród duchownych różnych 
wyznań nie było człowieka w ybit
niejszego i bardziej wpływowego 
w spraw ach publicznych la t siedem 
dziesiątych i osiemdziesiątych 
XVIII w.”.
W drukow anym  szkicu pt. „Myśli
0 wolności A m eryki” (1774) dał 
w yraz sw ym  przekonaniom  n a  te 
m at funkcjonow ania K ongresu i za 
sad działalności niepodległościowej. 
Dokument ten  w yw arł w ielki wpływ 
na uczestników Kongresu w F ila
delfii i przyczynił się ‘ do uspoko
jenia wzburzonych nam iętności.
Z jednej strony w yrażał W ither
spoon lojalność wobec Korony b ry 
tyjskiej i niechęć do zryw ania w ię
zów z krajem , z drugiej zaś n a 
woływał Kongres, aby jasno s tw ie r
dził, że kolonie nie będą tolerow ać 
aktów  tyran ii i że w ybiorą raczej 
w ojnę i niebezpieczeństwo zagłady 
niż niewolę. Gorąco naw oływ ał do 
jedności między poszczególnymi ko
loniami, ponieważ powodzenie bę
dzie m ożna osiągnąć tylko zjedno
czonymi siłam i.
„Naczelnym zadaniem  podczas zbli
żającego się K ongresu — pisał — 
powinno być zjednoczenie kolonii 
w jeden organizm  w  celu sam o
obrony. W ten sposób dam y n aro 
dowi brytyjskiem u do zrozumienia, 
że dobrowolnie się n ie poddam y
1 przekonam y ich, że złam anie nas 
siłą nie będzie dla nich rzeczą ani 
możliwą ani pożyteczną”. Kongres 
K ontynentalny wyznaczył 17 m aja 
1776 jako dzień postu i próby. Z tej 
okazji John  W itherspoon wygłosił 
w P rinceton kazanie, w  którym  
uzasadniał słuszność w alki o w ol
ność i zaangażow anie się w  niej 
Kościoła. „Jesteście św iadkam i — 
mówił — że po raz pierw szy do
tykam  n a  kazalnicy spraw  poli
tycznych. W te j chwili jest to  jed 
nak  n ie tylko uspraw iedliw ione ale 
i konieczne. Z całą gotowością ko
rzystam  z okazji, aby bez w ahania 
wyrazić m oje przekonanie, że sp ra 
wa, w jakiej A m eryka chwyciła za 
broń, dotyczy sprawiedliwości, wol-  ̂
ności i praw  człowieka. Mogę z za
dowoleniem  stw ierdzić, że jak  do
tąd  kolonie w swojej konfederacji 
n ie kierow ały się an i pychą, ani 
urazam i, an i buntem , lecz głębokim
i powszechnym przekonaniem , że 
obyw atelska i relig ijna wolność —

a co za tym  idzie, również w w iel
kiej mierze doczesne i wieczne 
szczęście nasze oraz naszych po
tomków — zależą od naszej po
stawy... Znajomość Boga i Jego 
praw dy od początku św iata ogra
niczały się głównie, jeśli n ie w y
łącznie, do tych terenów, gdzie 
przejaw iał się pewien stopień w ol
ności i sprawiedliwości politycz
nej... Nie ma w historii ani jed 
nego przykładu, kiedy po utracie 
praw  obyw atelskich zachowano by 
całkowicie wolność religijną. Jeżeli 
wyrzeczem y się naszych dóbr do
czesnych, w ydam y jednocześnie w 
niewolę nasze sumienia. Nie muszę 
zwracać w am  uwagi na to, jakie 
znaczenie dla społeczeństwa ma re- 
ligia, czyli — innym i słowy — go
rące oddanie dla chwały Boga i 
dobra bliźniego. Już  n ieraz w zy
wałem  grzeszników do pokuty, a te 
raz chcę zwrócić waszą uwagę na 
to, że każdy praw y człowiek po
w inien interesow ać się * spraw am i 
charak teru  i obyczajów narodu oraz 
tym, w jaki sposób trzeba rozwijać 
pożyteczne cechy społeczne, a zw al
czać b rak  pobożności i wady. Jest 
to  dla nas w te j chwili spraw a 
najwyższej wagi, k tó rą  trzeba w 
sposób właściwy rozumieć. Nie ma 
żadnej wątpliwości, że pow szechna 
rozwiązłość i zepsucie obyczajów 
w ystaw iają naród na niebezpieczeń
stw o zniszczenia. P raw dziw a re li
gijność polega na w ew nętrznej dys
cyplinie i n a  właściwym, roztrop
nym  w każdym  czasie postępow a
niu, odpowiednim do sytuacji i oko
liczności”...
Działalność podjęta przez Johna 
W itherspoona w ym agała nie tylko 
daru  przewidywania, ale i wielkiej 
odwagi, ponieważ przyszłość sfede- 
rowanyeh kolonii daleka była jesz
cze od rozwiązania, a  w razie k lę
ski stronnicy i przywódcy rew olu
cji ryzykowali życiem. Na reakcję 
Brytyjczyków nie trzeba było długo 
czekać. Oddziały stacjonujące na 
Long Island spaliły kukłę W ither
spoona, a  gdy przechodziły przez 
tereny New Jersey — profanow ały 
i niszczyły kościoły prezb iteriań- 
skie. Szczególnie ucierpiało P rince
ton, gdzie zniszczono n ie tylko ko
ścioły, ale i uniw ersytet, którego 
rektorem  był W itherspoon.
O znaczeniu, jakie dla niepodległo
ści S tanów  Zjednoczonych m iała 
osoba tego wybitnego pastora, 
świadczy sarkastyczna uwaga, roz
powszechniona swego czasu w A n
glii: kuzynka A m eryka uciekła
z prezbiteriańskim  plebanem .
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W styczniowym num erze „Jednoty”, 
z okazji 50-lecia pisma, skierow a
liśmy do Czytelników ankietę, k tó
rej wyniki miały nam  pomóc w dal
szym redagowaniu pism a i m aksy
m alnym  dostosowaniu jego tem a
tyki do pragnień i potrzeb odbior
ców.

Na postawione py tan ia zechciało 
odpowiedzieć tylko i aż 45 respon
dentów. Sam a liczba 45 w ydaje się 
bardzo skrom na, a le  jeśli porów 
nam y ją  z liczbą stu kilkudziesięciu 
wypowiedzi nadesłanych przed k il
kom a m iesiącami na analogiczną 
ankietę ogłoszoną przez popularny 
w arszaw ski tygodnik „L ite ra tu ra” 
i dodatkowo zrobimy odniesienie 
do nakładów  obu pism, okaże się, 
że 45 ankiet to wcale nie tak a  m ała 
reprezentacja, gdyż stanow i 2,5% 
wszystkich prenum eratorów  „Jed 
noty”, której nak ład  wynosi 1800 
egzemplarzy. Serdecznie dziękuje
my wszystkim, którzy zadali sobie 
trud  w ypełnienia i przysłania a n 
kiety, a  dodatkowo — tym  Czytel
nikom, którzy do ank iet dołączyli 
obszerne i bardzo interesujące listy 
z propozycjam i i uw agam i na te 
m at redagow ania „Jednoty”.

Przejdźm y teraz do szczegółów. Jak  
wyżej powiedziano, nadeszło 45 od
powiedzi, nadesłanych przez 20 ko
biet i 25 mężczyzn. N ajw ięcej res
pondentów, bo 17, liczy sobie la t 
30—45, 13 osób mieści się w grupie 
w ieku 45—60 lat, 10 osób m a .po
wyżej 60 lat, przy czym tro je  z nich 
podało, że znacznie przekroczyło 
osiemdziesiątkę. Trzy osoby m ają 
la t 20—30, a  dwie — poniżej dw u
dziestki.

W ykształceniem  wyższym legitym u
je się 32 respondentów , średnim  11, 
jedna osoba — podstawowym . Je 
den czytelnik na  to pytanie nie od
powiedział. Podobnie ksz ta łtu ją  się 
proporcje środowiskowe: 31 respon
dentów mieszka w dużych m ia
stach, 5 — w średniej wielkości 
m iastach, 4 — w m iasteczkach, a  5 
na  wsi, przy czym dane te nie w y
kazują w yraźnej analogii z pozio
mem osiągniętego wykształcenia. 
Dla przykładu podam, że na 5 osób 
m ieszkających n a  wsi — cztery m a
ją  w ykształcenie wyższe.

W śród 45 respondentów  — 25 osób 
jest w yznania ewangelicko-reform o
wanego, 12 — rzymskokatolickiego, 
6 — ew angelicko-augsburskiego i 2

— innych w yznań (z Kościołów 
tzw. wolnych).
W śród ankietow anych 18 osób czy
ta  „Jednotę” od początku, 11 osób
— od la t 10 lub nieco dłużej, 7 o- 
sób — od 5 lat, 3 osoby — od 3 lat, 
ponad rok czytają 4 osoby, a 2 — 
krócej niż rok. Lekturę swoją jako 
system atyczną określiło  36 respon
dentów, dwóch przyznało, że czyta 
„Jednotę” czasami, a siedm iu nie 
odpow iedziało n a  to pytanie.
Gdyby przyjąć, że 2,5% wszystkich 
czytelników stanow i dostateczną re 
prezentację, można by wysnuć n a 
stępujące uogólnienia: „Jednota” 
czytana jest głównie przez osoby 
w  średnim  w ieku 30—45 la t (ok. 
37%) i 45—60 la t (ok. 30%), legity
m ujące się w ykształceniem  w yż
szym (ók. 72%) lub średnim  (ok. 
24%), m ieszkające przew ażnie w 
dużych (69%) i średnich m iastach 
(11%) lub na  wsi (11%). Z małych 
m iasteczek pochodzi ok. 9% respon
dentów. W ponad 70% „Jednota” 
czytana jest przez ewangelików 
(wśród nich 57% — to reform o
wani, 13% — augsburscy, ok. 4%
— inne w yznania protestanckie), a 
w  26% — przez rzymskich kato li
ków.
Przejdźm y teraz do omówienia w y
ników  samej ankiety.

Na pytanie, od czego zaczynają czy
telnicy lek turę pisma, otrzym aliśm y 
następujące odpowiedzi. Najczęściej 
od „Naszym zdaniem ” (9 osób) i 
m odlitw y (9 osób). Dopiero n a  trze
cim m iejscu • znalazła się rubryka

„Co w num erze” (8 głosów), m a
jąca za zadanie w prow adzenie do 
lektury  pisma. „Przegląd ekum e
niczny” czyta w  pierwszej kolej
ności 6 osób, a kazanie — 4 osoby. 
Dwoje respondentów  rozpoczyna 
lekturę od sylw etki ludzi. Siedmiu 
nie odpowiedziało n a  to  pytanie. 
N ikt nie czyta n a  w stępie a r ty k u 
łów problemowych, „O B iblii”, 
„Z prasy”, „R efleksji”, „Zdarzenia 
i ludzie”, recenzji, wywiadów, re 
portaży. W arto przy tym  dodać, że 
k ilku  respondentów  podkreśliło, że 
modlitwę czyta w ielokrotnie, a  k il
ku w ym ieniło ją  dodatkowo jako 
sw ą drugą lekturę zaraz np. po 
„Przeglądzie ekum enicznym ”, „Co 
w  num erze?” itp. Tych „podw ój
nych” głosów nie uwzględniliśm y 
w statystyce. Jednakże analizując 
wszystkie ankiety  i b iorąc pod uw a
gę tego typu wypowiedzi, jak  
wspom niane wyżej, trzeba stw ie r
dzić, że praktycznie większość czy
telników  zaczyna lekturę „Jednoty” 
w łaśnie od modlitwy.
Przyjrzyjm y się teraz tabelce 1, 
która w jakim ś stopniu określa za
interesow anie czytelników poszcze
gólnymi działam i „Jednoty”. I tak, 
najw iększą popularnością cieszy się 
rubryka „Przegląd ekum eniczny”, 
którą zawsze czyta 39 responden

tów (na 45), a tylko dwóch odpo
wiada, że robi to  czasami, i dwóch, 
że nigdy (w tym  jedna osoba za
strzega, że ze względu na słaby 
wzrok i bardzo drobną czcionkę). 
Na drugim  miejscu p lasuje się znów

t a b . i. c z ę s t o t l i w o ś ć  c z y t a n i a  p o s z c z e g ó l n y c h  d z i a ł ó w  „j e d n o t y ” 

(odpowiedzi w liczbach bezwzględnych)

Nazwa rubryki
Osoby czytające ją:

B rak odp.
zawsze czasami nigdy

Co w num erze? 27 6 5 7
Naszym zdaniem 31 8 6
K azanie 22 18 1 4
M odlitwa 33 5 2 5
A rtykuły probl. 29 11 5
O Biblii 27 11 2 5
Sylw etki ludzi 23 17 2 3
Przegląd ekum eniczny 39 2 2 2
Z p rasy 29 9 2 5
Refleksje 26 12 1 6
Zdarzenia i ludzie 21 15 2 7
Recenzje 27 9 2 7
W ywiady
Reportaże i spraw o

26 12 1 6

zdania 23 16 6
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m odlitw a: zawsze czyta ją  33 a n 
kietow anych, czasami — 5, a  nigdy 
tylko dwóch. Trzecie miejsce m a 
„Naszym zdaniem ” (nikt z respon
dentów  n ie  napisał, że nigdy go 
n ie czyta), a  czw arte — artykuły  
problem ow e i „Z p rasy” (po 29 gło
sów: czytam zawsze), z tym  że ża
den z respondentów  n ie określił, 
że nigdy n ie czyta artykułów  p ro 
blemowych, ale  11 czyta je tylko 
niekiedy, podczas gdy „Z p rasy” 
dw ie osoby n ie czytają nigdy (w 
tym  1 w yjaśnia, że ze w zględu na 
zbyt m ałą czcionkę — chore oczy), 
a  9 — czasami.
Zaskakującym  dla redakcji zjaw is
kiem  jest słabe czytelnictw o kazań. 
Aż 18 respondentów  podaje, że czy
ta  je tylko czasami, jeden — że 
nigdy, a tyllko 22 osoby (czyli mniej 
niż 50% ankietow anych) czyta k a 
zania zawsze. F ak t ten nasuw a k il
ka wniosków, k tó re redakcja bę
dzie m usiała rozważyć.

A jak  oceniają czytelnicy proble
m atykę „Jedno ty” pod względem 
ilościowym? Z zestaw ienia głosów 
(tab. 2) w yraźnie w ynika, że w zbyt 
m ałym  stopniu pośw ięca „Jednota” 
uw agę spraw om  m oralno-obyczajo
wym. Aż 25 respondentów  (55,5%) 
odczuw a niedosyt te j tem atyki, 
a  tylko 11 uznaje, że jest jej w sam 
raz. Podobnie 21 ankietow anych 
ocenia, że za m ało jest inform acji 
o życiu Kościołów w Polsce, choć 
d la 18 osób (prawie 40%) jest ona 
uw zględniona w  stopniu w ystar
czającym.
W opinii jednej trzeciej odpow ia
dających — za m ało m iejsca po
święca się w „Jednocie” tem atom  
biblijnym , inform acjom  z życia 
Kościoła n a  świecie oraz a rty k u 
łom historycznym . Jednakow oż w  
tym  osta tn im  przypadku aż 8 osób 
(procent dość wysoki, bo 17,4)

stw ierdza, że jest jej za dużo, jed 
n a  — że jest zbyteczna, a 18 ank ie
towanych (prawie 40% odpowiedzi) 
ocenia, że jest jej w sam raz. (Na 
m arginesie uw aga: w  k ilku  ank ie
tach oprócz konkretnych odpow ie
dzi na zadane pytania, znaleźliśm y 
dopiski: „Wszystkiego przydałoby
się więcej!”, „Oby Jednota pogru
b iała!” itp.).

Ciekawy jest układ  głosów w sp ra
wie tem atyki k u ltu ra ln e j: 16 osób 
uznało, że jest jej w sam  raz, 11 — 
że za mało, a le  aż 8 (w tej p ro 
porcji jest to  17,4%) — że jest zu
pełnie zbyteczna, a  w opinii trzech 
osób — jest jej za dużo. Do k ilku  
z tych odpowiedzi dołączono w y
jaśnienie, że szkoda w  „Jednocie” 
miejsca n a  spraw y ku ltu ra lne , gdyż 
każdy zainteresow any czytać może 
o nich w  wyspecjalizowanych cza
sopismach świeckich.

Czego w „Jednocie” b rak?

P ierw sza odpowiedź, po zanalizo
w aniu  w szystkich ankiet, je s t jed 
noznaczna: działu młodzieżowego, 
p rzy czym propozycje, jak  dział ten  
m iałby być redagowany, są różne. 
Niektórzy czytelnicy proponują, by 
robiła to  sam a m łodzież różnych 
wyznań, ale  n ie  w  takiej formie, 
jaką  prezentow ano w przerw anym  
cyklu „Trzynastki”. Inni są zdania, 
że należy kontynuow ać „Trzynast
kę”, a  jeszcze inni uw ażają, że sa
m a redakcja pow inna pisać d l a  
m ł o d z i e ż y ! ? ) ,  o w ychow aniu 
chrześcijańskim  ludzi młodych, 
o recepcji w iary  przez m łode po
kolenie w  Polsce i n a  świecie itp. 
Drugi rodzaj tem atyki, k tó rej zda
niem  czytelników n ie  m a w „Jed 
nocie”, określony został przez jed 
nych jako „spojrzenie n a  życie 
z p u nk tu  w idzenia chrześcijańskie
go”, przez drugich — jako  „w iara

a  życie”, przez innych w reszcie — 
jako  „przew odnik praktyczny z Bi
blią na codzień, czyli zastosowanie 
Biblii w  codziennym życiu”. K ilka 
głosów postulowało znaczne rozsze
rzenie problem atyki określanej 
przez nich m ianem  „światopoglądu 
chrześcijańskiego” i „etyki chrześci
jańsk ie j”. Pod tę  sam ą grupę da
łoby się podciągnąć głosy czyteln i
ków sugerujące drukow anie pytań 
i odpowiedzi n a  tem at „wiary, 
w ątpliw ości i problem ów  ludzi 
przeciętnych” oraz głosy proszące 
o „więcej refleksji z zakresu życia 
w ew nętrznego”.
K ilku respondentów  zwróciło nam  
uwagę, że zaniedbujem y prezen ta
cję współczesnej myśli teologicznej 
n a  świecie, że nie poświęcam y do
statecznie dużo m iejsca historii teo
logii, że za wiele u  nas biblistyki, 
a  za m ało teologii bib lijnej. Z d ru 
giej strony — w iele osób prosi 
o poszerzenie działu „O B iblii”, 
o częstsze drukow anie studiów b i
blijnych (takich jak  np. przed V 
Zgromadzeniem), o więcej m ateria
łów służących ewangelizacji i m i
sji w ew nętrznej w zborach. 
O drębną grupę stanow ią głosy 
stw ierdzające, że w ogóle (co nie 
jest zgodne z praw dą) lub za mało 
jest inform acji z życia Kościoła 
Ewangelicko-Reform owanego w P ol
sce, z działalności poszczególnych 
parafii, że przydałoby się więcej 
pisać o naszych spraw ach w ew nę
trznych, o w ydarzeniach codzien
nych (nie tylko o jubileuszach!), 
pomagać w  naw iązyw aniu przez 
współwyznawców bliższych kon tak 
tów, ułatw iać między nim i kores
pondencję itd. Te opinie pochodzą 
od czytelników  w yznania ew ange
licko-reform ow anego i w yraźnie 
świadczą o tym, że „Jednota” musi 
w ypełniać funkcję łącznika rozpro
szonych po całej Polsce grup i g ru 
pek współwyznawców, będąc dla 
nich niejednokrotnie j e d y n ą  w ię- 
zią z Kościołem. W łaśnie z diaspory 
przyszło do nas k ilka w zruszają
cych w  swej wym owie listów, k tó 
re uzm ysłowiły nam  z całą w yra
zistością rolę, jaką m am y do speł
nienia.
W ogóle otrzym aliśm y wiele b a r
dzo interesujących propozycji w  lis
tach, k tórych tu  (znów ten  b rak  
miejsca!) omówić n ie sposób. P rzy
toczę więc przykładow o k ilka p ro 
jektów , jak  np. ten, by inform ow ać 
o adresach św iątyń ewangelickich 
w ośrodkach turystyczno-w ypoczyn
kowych i podaw ać godziny odby
w ających się tam  w akacyjnych n a 

T A B . 2. O C E N A  IL O Ś C IO W A  T E M A T Y K I P O R U S Z A N E J  W  „JE O N O O IE ” 
(odpowiedzi w liczbach bezwzględnych)

Rodzaj tem atyki
za mało

Jest

w sam  
raz

je j:

za dużo
zby

teczna

brak
odp.

B iblijna 15 23 1 1 5
Ekum eniczna 11 23 5 6
Dogmatyczna 10 24 2 1 8
H istoryczna 14 18 8 1 4
Społeczna 8 24 3 3 7
M oralno-obycz. 25 11 1 3 5
Z życia Kościołów
w  Polsce 21 18 6
Z życia Kościołów
n a  świecie 15 24 6
K ultu ra lna 11 16 3 8 7
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bożeństw; inform ować (z w yprze
dzeniem) o wszystkich w ażniej
szych uroczystościach w naszym  i 
bratn ich  Kościołach oraz o  pracy 
grup młodzieżowych i dorosłych, 
aby dzięki tem u jedna grupa mogła 
„pożyczać” sobie pomysły od innej* 
wzbogacać swoje formy działania 
i rozszerzać zakres pracy. D ruko
wać ciekawsze kazania w ygłaszane 
w Tygodniu M odlitwy o  Jedność, 
więcej m iejsca poświęcić dialogowi 
ekum enicznemu, zamieszczać propo
zycje (tematy) nabożeństw  okolicz
nościowych, a  naw et pełne m ate
riały, k tóre w ykorzystyw ano by 
podczas spotkań różnych grup. Są 
głosy, by stworzyć rubrykę, gdzie 
„szeregowi” księża różnych w yznań 
mogliby pisać o swych codziennych 
problem ach w pracy i szukać rady 
u swych kolegów.

Na zakończenie krótkie zestawienie 
opinii n a  tem at redagow ania „Jed- 
no ty”, używ anego słow nictw a i 
stopnia trudności zamieszczanych 
m ateriałów .

Aż 86% ankietow anych uznało, że 
a rtyku ły  p isane są w sposób przy
stępny (64% odpowiedzi — „w sam 
raz”, a 22% — „łatw o”), natom iast 
d la 14% są one zbyt trudne lub 
trudne, przy czym na 6 osób, które 
tak  odpowiedziały, jedna dodała 
słowo „czasam i”, a  inna — że „nie
w łaściw ym  językiem ”.

Dla 64% ankietow anych długość 
artykułów  jest „w sam  raz”, dla 
7% są one za kró tk ie i dlatego nie 
zawsze w yczerpują zagadnienie, dla 
20% — za długie, a  w  opinii 9% 
respondentów  — „różnie z tym  by
w a” lub „to zależy”.

Jeśli natom iast chodzi o odpowie
dzi n a  tem at słow nictw a, k tórym  
posługują się autorzy, proporcje 
uk ładają się bardzo w yraźnie: 83% 
ankietow anych uznaje to  słow ni
ctw o za  proste i zrozumiałe, a  17% 
za niezrozum iałe i trudne, przy 
czym k ilka  osób uzależnia to od 
osoby autora, a  dwie dodają do 
swej odpowiedzi słówko „czasam i”.

W m iarę możliwości redakcja  b ę 
dzie próbowała realizować propo
zycje czytelników  (wszystkie s ta 
rannie wynotowaliśmy), chociaż już 
teraz widać, że n iektóre z nich n ie  
dadzą się wprowadzić w  życie, 
choćby ty lko ze względu na szczup
łość m iejsca, a  także na w yraźną 
sprzeczność opinii.

Oprać. B.St.

RENES SENN

Ja już nie palę
BYŁA AMERYKA I TYTOŃ

Krzysztof Kolumb wróciwszy ze swej pierw
szej wyprawy w 1492 opowiedział, że dwaj 
jego rodacy wysłani na zwiady zauważyli męż
czyzn i kobiety trzymających w ustach tlący 
się kawałek jakiejś trawy i wdychających jej 
dym. W taki oto sposób równocześnie z Ame
ryką odkrył Kolumb i tytoń.
Przeczuwając wrażenie, jakie wywoła pojawie
nie się tytoniu, pewien Hiszpan i Francuz 
w 1536 zaprowadzili jjego uprawę w Europie. 
Dnia 22 marca 1561 Jean Nicot przedstawił 
na dworze króla Henryka IV „cudowną tra
wę’’, której przeznaczeniem było leczenie kró
lewskich migren Marii Medycejskiej. Owej 
„królewskiej trawie” , „nikotianie” przypisy
wano w XVI w. niezliczoną ilość cnót. Uwa
żano, że leczy suchoty, wzmacnia pamięć, prze
dłuża życie. Przyszedł jednak dzień, kiedy ty
toń popadł w niełaskę. Król Ludwik X III za
bronił jego sprzedaży, a papież Urban V III 
rzucił ekskomunikę na tych, którzy zażywali 
tabakę, żuli ją lub palili tytoń. Ponieważ za
kazy te zdały się na nic, Colbert ustanowił w 
XVII w. monopol państwowy dla uprawy ty
toniu, jego produkcji i sprzedaży. Skoro nie 
da się wyeliminować tytoniu z użycia, to na
leży chociaż ciągnąć zeń korzyści...

PO PROSTU TRUCIZNA

Tytoń zawiera substancje toksyczne i draż
niące: oleistą ciecz, czyli nikotynę, której para 
jest szkodliwa a toksyczność tak silna, że 8 
kropli czystej nikotyny wystarczy, żeby w cią

gu czterech minut zabić konia; ponadto za
wiera ona kwas pruski i arszenik, wreszcie 
smoły i benzopireny o znanych właściwościach 
rakotwórczych.
Skoro tak się ma sprawa, palenie tytoniu jest 
bardzo zalecane osobom pragnącym zrujnować 
sobie organizm, narażając go na różne scho
rzenia, jak np. kaszel, chroniczny bronchit, ro
zedmę, raka oskrzeli i płuc, zaburzenia wień
cowe, a ponadto: zapalenie tętnic, różne cho
roby krwi, rak jamy ustnej, schorzenia prze
wodu pokarmowego, zaburzenia seksualne, sa
moistne poronienia, przedwczesne porody, o- 
późnienie w rozwoju płodu u kobiety palącej 
w  okresie ciąży, zmniejszenie się ostrości wra
żeń sensorycznych (smak, zapach) itd.
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INNE CZASY — INNE OBYCZAJE

W mieszkaniach mieszczan oraz w miejscach 
publicznych istniało ongiś specjalne pomiesz
czenie, do którego mogli się udawać palacze, 
aby oddawać się swej pasji nie szkodząc in
nym. To pomieszczenie nazywano dawniej faj- 
czarnią, potem palarnią .̂ Nie tak jeszcze dawno 
istniał też zwyczaj, że palacz, który zamierzał 
w towarzystwie zapalić fajkę, cygaro lub pa
pierosa, zadawał pytanie: „Czy dym państwu 
nie będzie przeszkadzał?” Czy dzisiaj znacie 
wielu palaczy, którzy zwróciliby uwagę, o ile 
mają zamiar zaczadzać was swym dymem, na 
to, iż możecie go źle znosić albo być na niego 
uczuleni? Nie wszyscy zresztą palą. Rozejrzyj
cie się dokoła siebie. Trzydzieści lat temu, je
szcze zanim powstały towarzystwa antytyto- 
niowe, w każdym zbiorowisku istnieli ludzie 
unikający kłębów dymu. Podobnie jest \ teraz. 
W kilka lat po spostrzeżeniu, iż istnieje związek 
pomiędzy paleniem a rakiem płuc i schorzenia
mi sercowo-naczyniowymi, fabrykanci tytoniu 
orzekli, że jego produkcja wcale nie zmalała. 
W tej sprawie mogli być wszakże tylko częś
ciowo uspokojeni, ponieważ taką sytuację wy
wołała ekspansja demograficzna oraz zmiana 
w obyczajach, mianowicie zwiększyła się liczba 
palących kobiet, a młodzież wcześniej otrzy
mywała zezwolenie na palenie tytoniu. Proch 
został jednak podsypany i akcja potępiająca 
palenie nie ustała. Przykład: pociągi. Trzydzie
ści lat temu wagony dla niepalących nie były 
nigdy — lub prawie nigdy —  zajmowane przez 
mężczyzn. Dzisiaj zarówno mężczyźni, jak i ko
biety (gdyż zostały one także palaczami) zaj
mują wagony dla palących i dla niepalących. 
Ogólna wszakże liczba palaczy, mimo udziału 
kobiet w popieraniu przemysłu tytoniowego, 
zmniejsza się do tego stopnia, iż coraz więcej 
miejsc w wagonach* przeznacza się dla niepa
lących.

NIEWOLA

Zrezygnować z palenia! Wszyscy by tego prag
nęli, ale nie jest to łatwe. Tytoń więzi ciebie 
w różny sposób: a to miłym aromatem nie
których mieszanek, a to przykładem samych 
palaczy, bądź jako zdradziecka pokusa lub pow
szechnie stosowany zwyczaj, a także jako twój 
własny nawyk, co wszystko razem sprawia, 
iż powstrzymywanie się od palenia bliskie jest 
cierpieniu. Popadanie w niewolę palenia potę
gują i ułatwiają ci, którym przynosi to ko
rzyści. Ustawiają na twej drodze afisze, rekla
my, podsuwają darmowe próbki papierosów. 
Jeżeli pewnego dnia ludzkość ma dojść do tego, 
że będzie się obywać bez tej trucizny, nie 
osiągnie tego ani przez 50, ani przez 100 lat 
rozumnej propagandy, ani dzięki ostrzeżeniom. 
Nawet zdumienie, jakie odczuwamy, kiedy nie
odwracalna choroba dotknie kogoś z bliskich 
nam nałogowych palaczy, nie wystarcza byśmy 
zmądrzeli. Rak, zawał, zapalenie tętnic... Mój 
fizjoterapeuta pali jak lokomotywa. Mówię mu: 
„Jak pan może do tego stopnia narażać swoje

zdrowie, pan, który przez cały tydzień troszczy 
się o zdrowie innych?” A on na to: „Niestety, 
wiem... Wszyscy pacjenci, których poddano ja
kiejś amputacji i których staram się reeduko- 
wać, są lub byli nałogowymi palaczami” . 
Przypadkowo miałam okazję poznać twórców 
„Planu pięciu dni” , przeznaczonego dla tych, 
którzy chcą porzucić palenie, a ponieważ by
łam palaczką z upodobania i z przyzwyczaje
nia, niezdolną do uwolnienia się od tego na
łogu, ponieważ stałam się całkowicie jego nie
wolnicą, zdecydowałam się na przystąpienie do 
,,Planu pięciu dni” i pragnę teraz przekazać 
wam własne doświadczenia.

Dla wielu z nas tytoń stanowi wielkie złudze
nie. Skojarzyliśmy sobie palenie z szybką re
akcją, z koncentracją uwagi itp.; czujemy się 
„geniuszami” , gdy tylko zapalimy nasz drogi 
mały płomyczek. W rzeczywistości jest tak: 
jeśli przy braku papierosa krzywa naszego 
„geniuszu” opada z powodu cierpienia, jakim 
jest niepalenie, oznacza to, że geniusz nie tkwi 
ani w papierosie, ani poza nim. „Obok alkoho
lu tytoń jest największym przeciwnikiem inte
ligencji” (A. Dumas syn). Ponieważ nigdy nie 
jest się pewnym stopnia swej inteligencji, 
a także dlatego, że widziałam wokół siebie zbyt 
wiele spustoszeń spowodowanych paleniem, nie 
chciałam dłużej być niewolnicą przyzwyczaje
nia (ma się głupią minę, kiedy w pomieszcze
niu, w którym wszyscy śpią, przeszukuje się 
kieszenie sąsiadów w nadziei znalezienia za
pomnianego papierosa, który będzie pociechą 
w nocy...). A  pozatem sama wolałam narzucić 
sobie próbę, aniżeli miałby to uczynić lekarz. 
Udałam się więc do „Planu pięciu dni” , który 
pozwolił mi wykonać to, czego bez pomocy 
bym nie zrealizowała.

PLAN PIĘCIU DNI

Placówki o powyższej nazwie istnieją we wszy
stkich miastach Szwajcarii romańskiej i pro
wadzone są przez „Ligue, Vie et Sante” , która 
to organizacja utrzymuje się ze składek swych 
członków, z zasiłku Departamentu Wstrzemięź
liwości i dzięki pomocy Kościoła Adwentystów 
Dnia Siódmego. Dni niepalenia są organizowa
ne na prośbę i w intencji tych, którzy je stwo
rzyli, albo dla społeczeństwa.
„Plan pięciu dni” jest terapią zbiorową, prze
znaczoną dla osób w dobrej formie fizycznej 
i psychicznej. Nie zaleca się jej komuś, kto 
cierpi z powodu depresji lub boryka się z trud
nościami —  materialnymi lub innymi — gdyż 
w tym przypadku pozbawienie się papierosa 
byłoby bardziej szkodliwe niż sam papieros. 
„Plan” jest bezpłatny. Płaci się jedynie 10 Fr 
za niewielki zbiór wskazówek i przypomnień 
zawartych w „dziennicźku wstępnym” . Nie sto
suje się żadnych leków. Nie istnieje „lekar- 
stwo-cud” . Kandydaci-odwykowcy zbierają się 
w  ciągu kolejnych pięciu wieczorów, aby w 
czasie tego pierwszego etapu odkrywania siebie 
samych i odzwyczajania się usłyszeć rady i 
wskazówki osób prowadzących zebranie, któ
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rym towarzyszy wtedy psycholog albo lekarz. 
Uczestnikom przepisuje się ostrą dietę ułatwia
jącą przebycie tego trudnego okresu. Stosuje 
się środki pozwalające na zwalczenie pokusy 
zapalenia mimo wszystko, która to pokusa po
jawia się ze sto razy w ciągu tych trzech czy 
czterech pierwszych dni. Każdy musi postarać 
się zdefiniować, czym był dla niego papieros, 
dlaczego zaczął palić i czemu lubi palić. Jest 
to sposób na obrzydzenie sobie pokusy.

ZE STRACHU I Z ROZSĄDKU

Poczucie obecności innych bliskich osób koło 
nas w okresie tych pięciu dni przynosi nie
jedną korzyść. Doświadczenie sąsiada jest bu
dujące. Jeśli próba jemu udaje się lepiej niż 
tobie, wtedy będziesz mu zazdrościć i starać 
się dorównać. Jeżeli gorzej —  zechcesz mu 
pomóc i będziesz zadowolony, iż go nieco prze
ścignąłeś. A zresztą „misery likes company’ ’ — 
bieda lubi towarzystwo, cierpiąc zbiorowo, cier
pi się mniej. Jeżeli odczuwasz zaburzenia ner
wowe, bezsenność, uczucie zimna w nogach, 
pragnienie, wilczy głód — otrzymasz wska
zówki, jak postępować i radę jak nie utyć. 
„Plan” podtrzymuje cię w decyzji wytrwania 
i pomaga przezwyciężać ewentualne porażki. 
Zrzeszeni w tym towarzystwie spotykają się 
ponownie na seansach „przypomnień” , które 
cieszą się mniejszą frekwencją niż pierwsze 
wieczory, wszakże jest to zjawisko normalne. 
Istnieją tacy, którzy nie wytrzymali-, nie po
trafili... Mimo tego wszystkiego, co im poka
zano i wbito do głowy... że papieros zabija 
5 razy więcej ludzi niż ulica, że każdego roku

zbiera na całym świecie żniwo 400 tysięcy zgo
nów, że za jego przyczyną ponad 20% dni 
pracy pozostaje nie przepracowanych, że płuco 
zdrowe jest różowe, a płuco nałogowego pa
lacza czarne od smoły. Jakaś pani, sprzedaw
czyni tytoniu, zostawszy „neofitką” niepalą
cych, wykrzyknęła: „Dlaczego dopiero teraz 
powiedziano mi'o tym?” Pytanie pozostaje bez 
odpowiedzi, bo czy dobrą i rozsądna informacja 
powstrzyma ludzi przed szkodzeniem sobie sa
mym? Czy istnieje sposób, by przeszkodzić 
rodzajowi ludzkiemu w wyrządzaniu sobie zła? 
Zawał, rak — na to chorują tylko inni...

RO PRZEBYTYM DOŚWIADCZENIU

Jeśli chodzi o mnie, to stwierdzam, że papieros 
tak bardzo związany z moim zawodem, koszto
wał mnie sporo pieniędzy, kiedy rzucałam pa
lenie. Mówiłam sobie: „Żadnego papierosa!” , 
a to oznaczało, że nie napiszę ani jednej stro
ny. Taki stan trwał ponad dwa miesiące. Po
tem maszyna zaczęła stukać na nowo i udało 
mi się pracować z większą łatwością niż po
przednio. Teraz pracuję wydajniej i szybciej. 
Nie, nie przybrałam ani 1 kilograma. Zżułam 
dużo gumy, lecz teraz, pod koniec szóstego 
miesiąca zapominam nawet o gumie. Nie będę 
nigdy więcej palić przez wierność „Planowi” , 
dla miłości własnej, a także dlatego, iż wiem, 
że nałogowy palacz nigdy nie jest pewien swe
go wyleczenia. Nie chcę być w sytuacji nie
wolnika, który ucieka i strzeże się, by nie 
wpaść we własne sidła.

Oprać. A.W.

ROZMOWY PRZY STUDNI

Cztery

postawy

(Jan 7:1— 53)

KALINA —  Ten fragment jest wyjątkowo bo
gaty, bo mamy tu przykłady aż czterech róż
nych postaw wobec Chrystusa. Zarazem powta
rza się tu Janowy motyw przewodni — motyw 
Ducha Świętego, który dany człowiekowi po
maga mu zająć postawę właściwą. Bracia, fa
ryzeusze i większość tłumu to ci, którzy nie 
wierzą...

BARBARA — Może nie tyle nie wierzą, co 
nie rozumieją. Pan Jezus zachowuje się jak 
ktoś, komu z jednej strony zależy na przy
ciągnięciu do siebie jak największej liczby lu
dzi i odegraniu w ich życiu roli, a z drugiej 
strony — ciągle unika okazji ujawnienia się. 
Kiedy przychodzi moment, że chcą Go obwo
łać królem — ucieka. Podobnie tutaj: sprawa 
dojrzała do tego, by wreszcie stał się przy
wódcą narodu; dokonał już tylu cudów, tylu 
ludzi skłonnych jest uwierzyć w Jego posłan
nictwo, dlaczego więc nie chce postawić kropki 
nad „ i” ? Ludzie podejrzewają, że On jest — 
jeśli tak można powiedzieć — nawiedzony 
przez Boga. Nie jest to więc kwestia ich nie
wiary, ale ciągłego nierozumieńia znaków 
Chrystusa i umieszczania ich w niewłaściwym 
kontekście: władzy i panowania nad ludźmi. 
Myślę, że aby lepiej zrozumieć nasz tekst, 
trzeba się odwołać do wydarzenia z kuszeniem 
Pana Jezusa na pustyni. Stanął tam wówczas 
przed tym samym problemem: jeśli chcesz 
mieć władzę, dam ci ją. Przyszedł na świat 
z własnym posłannictwem, ale musiał się upo
rać z pokusą władzy. O co właściwie w  Jego 
posłannictwie chodzi? Czy o to, żeby jednym 
rzutem zagarnąć władzę, zbawić lud i ustano
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wić królestwo? Nie. Wybrał zupełnie inną dro
gę, daleko trudniejszą i po ludzku niezrozu
miałą.
ŁUKASZ —  Jak to wybrał? Od początku wie
dział, po co przyszedł i o co Mu chodziło!
B. —  Nigdy nie dowiemy się, co Pan Jezus 
przeżywał w czasie tego kuszenia, ale fakt jest 
faktem. To chyba jedno z najtrudniejszych 
wydarzeń w Ewangelii.
K. —  Orygenes twierdzi, że kuszenie Chrystu
sa na pustyni jest analogiczne do kuszenia 
Izraela na pustyni. I tam, i tu powtarza się 
ten sam schemat.
B. —  To jest tłumaczenie symboliczne. Ale 
mnie chodzi o stronę psychologiczną. I nie o to, 
czy Chrystus czegoś nie wiedział, ale że stanął 
przed problemem, i że między Nim a współ
czesnymi było generalne nieporozumienie. Cią
gle napotykał mur nieufności, podejrzliwości 
i po prostu niezrozumienia. Można to zrozu
mieć —  tamci ludzie nie mieli klucza, który 
pozwoliłby im Go „odczytać” . I w swoim ogra
niczonym horyzoncie mogli oceniać Go jako 
tego, co sam nie wie, czego chce.
K. — Ale Jan wyjaśnia, że Jezusa godzina je
szcze nie nadeszła.
B. —  W pewnym sensie do końca nie nadeszła. 
Pozwolił się zabić.
K. — Bo właśnie ta ostatnia godzina była Jego 
chrztem krwi.
B. —  Czyli, po ludzku mówiąc, kompletnego 
poniżenia. Więc ścierają się tu dwie płaszczyz
ny, jak w każdym z nas aż do końca życia.
IRENA —  Nam jest teraz łatwo mówić, 
bo wszyscy, jak tu siedzimy, jesteśmy wie
rzący. Żyjemy z perspektywą życia wiecznego, 
które —  w pewnym sensie — jest dla nas 
oczywiste. Dla mnie osobiście każdy życiowy 
cios, zmartwienie czy smutek jest tą wiarą 
niewątpliwie ogromnie złagodzony. Może mam 
tak wyjątkowo wielką wiarę w życie wieczne, 
ale gdybym jej nie miała, strasznie byłoby mi 
żyć... A  tymczasem właśnie życie wieczne jest 
najtrudniejszym problemem dla niewierzących. 
Uważam, że ludzie, którzy w  nie nie wierzą, 
a jakoś wytrzymują, to naprawdę bohaterowie. 
Dla mnie każde pożegnanie, każde rozstanie, 
to —  jak mówią Francuzi —  partir c’est mou- 
rir un peu*. )Bo człowiek najchętniej wszystkich 
kochanych ludzi chciałby mieć razem, od rana 
do wieczora, w  takim małym raju: być z Łu
kaszem, z Kaliną, z Barbarą, ze swoimi. A  tu 
ciągłe rozdzielanie: ten umiera, ten choruje, 
ten wyjeżdża. Ale nie wiem, jak u ludzi współ
czesnych Chrystusowi wyglądała wiara w życie 
wieczne.

K. —  Mgliście. Wierzyli, że śmierć nie jest 
przejściem do nicości, ale poza tym nie wie
dzieli nic pewnego. Wierzyli, że i po śmierci 
oczekuje się na Mesjasza, który coś z nimi 
zrobi.

* Odjeżdżać — to  trochę umierać.

Ł. — Chyba jednak sytuacje tak bardzo się 
nie zmieniają. Oni też musieli wierzyć. Kiedy 
Pan Jezus do nich mówił, nie ujawniał w peł
ni, kim jest. Bo wiara to nie wiedza.
I. — Ale dziś mamy do dyspozycji całą Ewan
gelię, a oni jej jeszcze nie mieli.
K. — Dlatego ciekawa jest postawa strażni
ków. Wychodzą od zera. Faryzeusze ich po 
prostu wynajęli, opłacili: —  Idźcie i aresztuj
cie Go! Niejako przypadkiem znaleźli się w sy
tuacji słuchaczy Jezusa. Mieli Go pojmać, 
a tymczasem nie mają odwagi podnieść na 
Niego ręki. A  zapytani: —  Dlaczegoście Go 
nie pojmali? —  powiadają, że nigdy jeszcze 
żaden człowiek nie mówił tak, jak ten czło
wiek. Inni słyszeli przecież to samo. Ale właś
nie, gdy niektórzy z tłumu zaczynali już wie
rzyć, faryzeusze zareagowali skrajnie: —  Prze
klęty tłum, który nie zna prawa! Dla mnie 
to jest najbardziej smutne, że prawo, które 
miało prowadzić do Boga, stanęło przed ludźmi 
jako przegroda od Boga w Chrystusie. Ciśnie 
mi się na myśl pewne skojarzenie. Chrystus 
mówi (wtedy i dziś): —  Kto pragnie, niech 
do mnie przyjdzie i pije, a strumienie żywej 
wody popłyną z jego wnętrza. Mówi to o Du
chu Świętym, który jest wodą gaszącą nieuga- 
szone pragnienie. Weźcie teraz konkretną sy
tuację: schodzą się ludzie z różnych Kościołów 
chrześcijańskich — nie u nas, myślę o Zacho
dzie —  śpiewają razem „Maranatha” i „A lle
luja” , modlą się i odnajdują się, dzięki Du
chowi Świętemu, w, jednym Kościele. A  tym
czasem tacy czy inni księża — mam na myśli 
konkretny przykład pewnego francuskiego pa
stora, ale to nie wyjątek — powiadają: nie 
o to chodzi, żeby razem śpiewać „Alleluja, 
Alleluja” . Więc pytam, o co chodzi? Jeśli dzię
ki temu „Maranatha” i „Alleluja” odkrywamy 
coś z jedności Kościoła i czujemy się jednym, 
to czy nie jest to krok ku temu, co istotne, 
a może nawet uczestnictwo w istotnym? Bo 
o co temu pastorowi chodziło? O „prawo” , 
o uzgodnienie interpretacji. Ci wszyscy, co 
przez modlitwę w Duchu Świętym znajdują 
wspólne dojście do Chrystusa, tzw. charyzma
tycy, uznani śą przez niektórych za „przeklęty 
tłum, który nie zna prawa” . Prawo, które na
rosło w Kościołach jak niegdyś w synagodze, 
może się stać niekiedy przeszkodą odgradza
jącą od Ducha Świętego. I to jest straszne. 
Oczywiście nie uogólniam, ale coś z sytuacji 
opisanej w tym fragmencie Ewangelii Jana 
powtarza się i dzisiaj.

I. —  Pan Jezus mówi: — Mojżesz dał wam 
prawo, a wy chcecie mnie zabić. Ich zamiar 
też był niezgodny z prawem, z przykazaniem 
„nie zabijaj” . Zjawiła się dwutorowość. Żydzi 
popadli w  przesadę i nadbudowali piramidy 
na prawie. Pan Jezus wyraźnie zaznacza, że 
nie od siebie mówi, im natomiast zdawało się 
w końcu, że to, co sami wymyślili, ważniejsze 
jest od tego, co Bóg powiedział. I wtedy pow
stała taka sytuacja, jak dzisiejsza: Co oni się 
tam sami modlą! Powinni z nami uzgodnić, 
powinniśmy im napisać, jak się to robi!
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B. — Wszystko, co mówicie o prawie i per
spektywie wiecznego życia, wiąże mi się z fak
tem, że w zachowaniu Chrystusa jest jakaś 
żelazna konsekwencja, której nawet Jego ucz
niowie nie potrafią odkryć. I co jest charakte
rystyczne, reagują sytuacyjnie. Interpretują 
poszczególne przypadki tak, jak im się nasu
wają przed oczy. Nie mogą ich pojąć. Fary
zeusze próbują wszystko integrować właśnie 
prawem: ma być poukładane, podporządkowa
ne jedno drugiemu. Prawo jest osią skupiającą 
ludżkie zachowanie i systemy wartości. tBez 
prawa są zagubieni. Ale to jest fałszywa za
sada integracji.
K. — Czyli jest w naturze człowieka coś ta
kiego, że chce on usprawiedliwić się prawem, 
bodaj fikcyjnym.
I. — No, tak właśnie. Człowiek chce udawać, 
że jest w porządku.
B. — Chce mieć przewodni motyw postępowa
nia, którego powinien się trzymać. Bez tego 
ludzie są pogubieni. Nawet ludzie dobrej woli, 
ci bracia i uczniowie Chrystusa.
Ł. — Ale przecież wiara jest łaską. Czy więc 
są ludzie, którzy chcą wierzyć, a nie mogą? 
Albo nie wiedzą, w co wierzyć?
B. —  W tym tekście cała uwaga skierowana 
jest na Ducha, którego tamci jeszcze nie otrzy
mali. Bez Niego nie są w stanie przejść ba
riery, o której wspominałyście mówiąc o per
spektywie życia wiecznego.
K. —  Czyli ich niewiara jest w pewnej mierze 
usprawiedliwiona...
I. — Ale Pan Jezus mówi, że błogosławieni są 
ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. A  więc 
także my, a z tego by wynikało, że nam jest 
trudniej uwierzyć niż im.
K. — W tym sensie, że bezpośrednie oglądanie 
znaków zmusza do refleksji.
B. — Jeśli nie wierzycie słowom, wierzcie u- 
czynkom. W uczynkach jest głębsza wymowa 
niż w  słowach.
I. —  Pan Jezus mówił uczniom wysłanym przez 
Jana Chrzciciela: — Powiedzcie, coście wi
dzieli i słyszeli: chromi chodzą, głusi słyszą, 
ślepi widzą.
K. —  Było to wyraźne i celowe nawiązanie 
do starotestamentowej wizji Mesjasza. Te wła
śnie znaki (chromi chodzą, głusi słyszą, a ślepi 
widzą) wskazywały na fakt nastania czasów 
mesjańskich: wszystko, co*było zapowiedziane, 
właśnie się dzieje!
I. — Opieszałość ludzka po grzechu pierwo
rodnym jest niesamowita. Wiem po samej so
bie, jaki to straszliwy ciężar dla człowieka.
Ł. — Ówcześni ludzie mieli doświadczenia bez
pośrednie. Widzieli, co się dzieje, słuchali 
Chrystusa Pana, ale naprawdę zrozumieli i u- 
wierzyli dopiero po zesłaniu Ducha Świętego.
I. — Teraz i ja coś zrozumiałam: to jest tak, 
jak bym znała całe twoje życie, dzień po dniu, 
ale dopiero po twojej śmierci, z pamiętników,

które pisałeś, zrozumiała, dlaczegoś robił to 
i tamto. Dopiero ex post, w świetle tych pa
miętników, stało się to dla mnie jasne, w i
dziane w całości.

K. — Chrystus obiecał, że Duch Święty przy
pomni wszystko, co mówił.

Ł. —  Ale czy tu chodzi tylko o przypomnie
nie? Tamtym ludziom potrzebna była wewnę
trzna pewność i odwaga, żeby nie bali się tego 
głosić.
K. — W dodatku na ich wierze my stoimy. 
Na tym, że Tomasz włożył palec, a~ Paweł 
spadł z konia. Nie widzieć, a wierzyć — to 
po prostu mieć zaufanie.

B. — Dojrzewanie w wierze jest procesem. 
Duch Święty nie musi być dany jednorazowo. 
Człowiek, mówiąc filozoficznie, jest zbiorem 
możliwości do realizacji, która rośnie przez 
cały ciąg życia. Ale z racji grzechu ludzie 
nie wykorzystują wszystkich swoich możliwo
ści. Nawet psychologowie głębi dziś mówią, 
że pewna „część’' człowieka nigdy nie docho
dzi do głosu, także w sensie duchowym. Bo 
człowiek jest jednością.

I. — Ba, jednością!

B. — Jest to jedność niezintegrowana, zadana 
do spełnienia. Przecież nawet całe stworzenie, 
które nie zgrzeszyło, także uczestniczy w ska
żeniu człowieczym.

I. —  Czy znacie artykuł Żychiewicza o św. 
Franciszku? Jest tam uwydatniona cudowna 
rzecz: św. Franciszek dostrzegł i uświadomił 
to, co dla ludzi jemu współczesnych było tak 
strasznie trudne, a co dla nas jest oczywiste — 
że jesteśmy jednością z całą naturą, że w to
bie krążą te same atomy, które krążą w tym 
liściu i w tym ptaku. Gdy mówił do nich: 
bracie i siostro, to miał genialną intuicję, że 
to nie żaden romantyzm ani poezja, ale praw
da. Po prostu prawda. Camus bardzo trafnie 
tłumaczy, dlaczego odpoczywamy na łonie na
tury. Kiedy dotkniesz ręką drzewa, to wiesz, 
że ono stanowi jedność, podczas gdy ty sam 
jesteś rozdarty.

B. — Istnieje w człowieku coś, co w jego 
świadomości rozbija porządek rzeczy i widze
nie wartości. Wszystko jedno czy nazwiemy 
to grzechem pierworodnym, czy skażeniem na
tury, czy jeszcze inaczej. Między innymi prze
jawiło się to w fakcie dezorientacji tamtych 
ludzi, którzy słuchali i widzieli Chrystusa. 
Mieli przed sobą największe dobro, cały sens 
życia i świata, a nie byli w stanie tego zro
zumieć.

Ł. — Ale jest napisane, że mieli czasem za
słonięte oczy.

I. —  Gdyby człowiek widział dobro jako jasne 
i oczywiste, to nie kusiłoby go nic innego.
K. — Mówisz jak Sokrates, że cnota polega na 
poznaniu. Wystarczy poznać, żeby czynić. 
A tymczasem można doskonale wiedzieć, co
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jest dobre, a robić coś, co jest gorsze albo cał
kiem złe.
B. — Przypomina mi się tu koncepcja św. Au
gustyna o „wewnętrznym nauczycielu” . Pozna
nie prawdy nie jest rzeczą czysto obiektywną, 
tzn. nie jest poznaniem nagich faktów. Ma 
aspekt wewnętrznego przyzwolenia, pewnej 
pokory wobec tego, czemu chce się poddać. 
Jeśli się jej nie ma, po ,prostu źle interpre
tuje się same fakty. Właśnie o tym mówił Pan 
Jezus w twierdzeniu, że mają oczy a nie wi
dzą, albo — jak w naszym tekście — sądzą 
według zewnętrznych pozorów.

K. — Ale czy rozwiązanie nie polega także 
na tym, że Pan Jezus, jako Słowo wcielone, 
jest Słowem niedopowiedzianym? Bo ileż z nie
skończoności Boga może się „zmieścić” w czło
wieku, nawet gdy jest On Bogiem? W Chry
stusie ujawniło się tylko tyle, ile nam potrzeba 
do zbawienia. Ale przecież kiedyś, właśnie 
u kresu perspektywy wieczności, Wielki Zna
jomy okaże się dla nas Wielką Niespodzianką. 
Ł. — I dlatego trzeba wierzyć, tzn. mieć pełne 
zaufanie nawet wówczas, kiedy się czegoś nie 
rozumie do końca.

Opr. K.B.

O BIBLII

Treny Jeremiasza
Odcinek 23

Niewielka księga Trenów, któ
ra liczy tylko 5 rozdziałów, za
warta pomiędzy księgami Je
remiasza i Ezechiela, bywa 
często niedostrzegana przez 
czytelników. Początkowo Treny 
zajmowały zupełnie inne miej
sce, mianowicie w Biblii heb
rajskiej wchodziły w skład 
„Pism” , sąsiadując z takimi 
księgami, jak Pieśń nad Pie
śniami, Ruty, Estery czy Kaz-/ 
nodziei Salomona. Nie są one 
dosłownie księgą prorocką. W 
Biblii greckiej wstawiono je 
tuż za księgą Jeremiasza, ze 
względu na starą tradycję u- 
znającą je za dzieło tego wiel
kiego proroka. W istocie jednak 
brak jakiejkolwiek wskazówki 
— czy to w tytule, czy to w 
treści tej księgi —  która czy
niłaby aluzję do Jeremiasza. 
Jedynie tradycja grecka dorzu
ca we wstępie następujące zda
nie: „Po wygnaniu narodu 
izraelskiego i zniszczeniu Jero
zolimy prorok Jeremiasz zaczął 
płakać i ułożył te treny; wzdy
chając w goryczy serca i wy
dając okrzyki, powiedział...” . 
Możliwe, że zdanie to powstało 
na podstawie tekstu zawartego 
w  II Kron. 35:25, w którym 
jest mowa o trenach napisa
nych przez Jeremiasza z oka
zji śmierci króla Jozjasza: „Je
remiasz ułożył pieśń żałobną 
oJozjaszu, a wszyscy śpiewacy 
i śpiewaczki nucą ją w swych 
lamentach i narzekaniach nad

Jozjaszem do dnia dzisiejszego; 
i zaprowadzono to jako zwyczaj 
w Izraelu. Są też one zapisane 
w Narzekaniach” . Jednakże 
księga Trenów nie wspomina
0 królu Jozjaszu, zmarłym 
przed wygnaniem z Babilonu,
1 przedstawia sceny rozpaczy 
z czasów zburzenia Jerozolimy 
i pojmania w niewolę, co stało 
się 20—25 lat później.

Choć brak jest dzisiaj jakich
kolwiek dowodów na poparcie 
tezy, że Treny są dziełem Je
remiasza, to w każdym razie 
wiadomo, że powstały one za 
jego czasów, a niektóre frag
menty przypominają niekiedy 
słowa proroka czy nawet wy
darzenia z jego życia (3:14 i 
Jer. 20:7; 3:53 i Jer. 38:6— 9). 
Z drugiej znów strony kilka 
innych fragmentów niełatwo 
byłoby przypisać Jeremiaszowi 
(np. zakończenie r. 2:9 skiero
wane przeciw prorokom). Pięć 
rozdziałów Trenów stanowi 
pięć różniących się od siebie 
poematów. Ich szczególny cha
rakter literacki polega na tym, 
że każdy werset czterech pier
wszych poematów —  podobnie 
jak niektóre Psalmy — rozpo
czyna się od kolejnej litery 
alfabetu, poczynając od pierw
szej, a kończąc na ostatniej. 
Ponieważ alfabet hebrajski 
składa się z 22 liter, rozdziały 
1, 2 i 4 zawierają 22 wersety. 
Rozdział trzeci posiada ich 66,

gdyż każda litera alfabetu po
wtórzona jest trzykrotnie 
(3 X  22 =  66). Rozdział piąty 
nie jest napisany alfabetycznie, 
ale składa się również z 22 
wersetów. Istnieje więc rzeczy
wista symetria w kompozycji 
tej księgi, w której wersety 
poszczególnych rozdziałów za
chowują następujący rytm: 
22— 22— 66— 22— 22 .

W oryginale Treny mają rów
nież specjalną konstrukcję, 
charakterystyczną dla stylu e- 
legijnego pieśni pogrzebowych. 
Każdy werset zawiera długie 
zdanie, po którym pojawia się 
zdanie krótkie:

„Ach! Jak  sam otne leży miasto, 
niegdyś tak ludne!
Stało się jak  wdowa, niegdyś w ielkie 
wśród narodów ” (1:1).

Jednakże w naszym tłumacze- 
- niu bardzo trudno oddać ten 
poetycki rytm.
W pięciu poematach autor opi
suje dramatyczną sytuację mie
szkańców Jerozolimy po wyda
rzeniach, które doprowadziły 
miasto do upadku, a elitę na
rodu zmusiły do pójścia na wy
gnanie (587 r. przed Ch.). 
W pierwszym rozdziale , spoty
kamy już personifikację: Jero
zolima przedstawia siebie jako 
wdowę pogrążoną w nieszczę
ściu. Uznaje swoje grzechy — 
przyczynę jej niedoli — i zwra
ca się w modlitwie do Boga, 
prosząc Go o ukaranie wrogów. 
W drugim rozdziale smutny 
obraz cierpień narodu doświad
czającego gniewu Bożego uka
zany jest z brutalnym realiz
mem: głód niszczy mieszkań
ców miasta, matki zjadają wła
sne nowo narodzone niemowlę
ta, a ciała starców i dzieci za
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legają ulice (w. 18— 22). Roż- 
dział trzeci jest długą skargą 
osoby opowiadającej o swych 
niedolach i cierpieniach, pocie
szającej się myślą o nieskoń
czonej dobroci Bożej i skłania
jącej się do skruchy, zarazem 
jednak modlącej się o odpłatę 
nieprzyjaciołom za nieszczęścia 
ludu. W rozdziale czwartym 
autor przedstawia dramatyczną 
sytuację narodu izraelskiego, 
porównując ją z pełną chwały 
przeszłością. Ostatni rozdział 
pod względem stylu różni się 
od poprzednich, ale przypomina 
je treścią, będąc modlitwą do 
Wszechmogącego o pomoc w 
cierpieniach dla tych, którzy 
Go o to błagają, gdyż Pan jest 
wierny i nie odtrąca swego 
ludu.

Z punktu widzenia historycz

nego Treny zapoznają nas w 
zarysie z katastrofalną sytuacją 
narodu izraelskiego w czasach 
jego wygnania do Babilonu.

Zrozumiałym jest fakt, że tego 
rodzaju doświadczenia wywar
ły głęboki wpływ na narodzie, 
który stając wobec takich pro
blemów, jak cierpienie, spra
wiedliwość Boża czy grzech 
całego ludu, zmuszony był do
konać zmiany w swej postawie 
religijnej. Wiele akcentów za
wartych w tych poematach 
znajduje żywe odbicie w my
ślach i w sercu wszystkich wie
rzących, pogrążonych w niesz
częściu. Słowa autora, dalekie 
od wyrażania uczuć buntu, mó
wią o skrusze i poddaniu się* 
woli Bożej, o dobroci i wier
ności wszechmogącego Boga. 
Zarówno dziś, jak i przed wie

kami wiara i nadzieja zyskują 
solidne podstawy w następują
cych słowach:
„Niewyczerpane są objawy łaski

Pana,
miłosierdzie Jego nie ustaje. 
Każdego poranku objawia się n a

nowo,
w ielka jest w ierność Twoja.
Pan jest moim działem, mówi dusza

moja,
dlatego w nim  m am  nadzieję. 
Dobry jest Pan d la tego, kto Mu

ufa,
dla duszy, k tóra Go szuka.

Albowiem Pan n ie odrzuca na
wieki,

Gdy zasmuca, znowu się litu je  
wobec obfitości swojej łaski.
Zaiste, nie um yślnie trap i 
i zasmuca synów ludzkich

(3:22—25.31—33).

Tłum. Ingeborga Niewieczerzał

Frank M i c h a e l i :  ,,39 livres en 
un seu l”.

Precedensowy ślub

W niedzielę 6 sierpnia 1976 w w ar
szawskim  kościele św. M arcina od
był się niecodzienny ślub. P anna 
m łoda — katoliczka, Polka, pan  
młody — reform owany, Szwajcar. 
Niecodzienność nie polegała jednak 
n a  tym, że oboje byli różnego w y
znania i różnej narodowości, lecz 
że był to ślub w  całym tego słowa 
znaczeniu ekum eniczny.
Zdarzają się u nas śluby między 
dw iem a osobami różnych wyznań. 
Nie m ożna jednak o nich pow ie
dzieć, że m ają charak te r ekum e
niczny. Jeśli jedna ze stron  jest 
w yznania rzymskokatolickiego, to 
z reguły strona ew angelicka podle
ga ostrej dyskrym inacji. W ynika to 
z przepisów Kościoła rzym skokato
lickiego, k tóre nie dopuszczają do 
trak tow an ia obu stron  n a  równej 
płaszczyźnie. W przypadku związku 
małżeńskiego zaw ieranego z osobą 
innego w yznania w ym agana jest 
dyspensa ze strony biskupa ordyna
riusza. Takie zezwolenie udzielane 
jest pod pewnym i w arunkam i. S tro
n a  katolicka m usi podpisać przy
rzeczenie, że w  m ieszanym  związku 
n ie u traci w iary, i zobowiązanie, 
że dołoży wszelkich starań , aby 
dzieci były wychowane w  wierze 
rzym skokatolickiej. S trona ew ange

licka zaś podpisuje oświadczenie, że 
w ie o przyrzeczeniach i zobowią
zaniach strony katolickiej. W w y
jątkow ym  przypadku ślub może n a 
w et odbyć się w  kościele ew ange
lickim, oczywiście po podpisaniu 
wspom nianych dokum entów. P rze
pisy nie pozw alają na rów nopraw 
ny udział w cerem onii duchownych 
obu wyznań. Jeśli odbywa się ona 
w kościele katolickim , udział du 
chownego ewangelickiego dopusz
czalny jest jedynie pod w arunkiem , 
że ograniczy się on wyłącznie do 
przem ów ienia i złożenia życzeń 
młodej parze.
Obowiązujące obecnie przepisy en 
cykliki „M atrim onia m ix ta” łago
dzą przepisy dawne, o wiele b a r 
dziej rygorystyczne. Są przez n ie
których uw ażane za krok naprzód, 
ale  w  naszym  przekonaniu nie 
zm ieniają nic w  sam ej istocie rze
czy, skoro nada l obow iązuje (tylko 
w  nieco innej formie) składanie 
podpisów pod przyrzeczeniam i i o- 
świadczeniam i, k tóre w ykluczają 
sw obodną decyzję młodej pary  co 
do w ychow ania przyszłych dzieci. 
W arto przy okazji wspomnieć, że 
w ydane w Polsce przepisy nic nie 
w spom inają o zniesieniu przez e n 
cyklikę „M atrim onia m ix ta” au to 

matycznej ekskom uniki osoby w y
znania rzymskokatolickiego, która 
bez dyspensy zaw iera zw iązek m ał
żeński z osobą innego wyznania. 
W łaśnie zniesienie tego przepisu 
praw a kanonicznego m ożna by u- 
ważać za istotny krok naprzód. 
Ślub, o którym  wspom inam y, był 
w ydarzeniem  precedensowym . Po 
pierwsze, n ie podpisano żadnych 
oświadczeń. Po drugie, ślubowanie 
małżeńskie przyjm owali duchow ni 
obydwu w yznań — księża rzym sko
katolicki z W arszawy i reform ow a
ny z Zurychu, specjalnie przybyły 
na tę uroczystość. Po trzecie, ro ta 
ślubowania nie zaw ierała w zm ianki 
o wychowaniu dzieci w  w ierze k a 
tolickiej i w ypow iedziana była 
przez każdą ze stron  w językach 
francuskim  i polskim.
Oczywiście, jedna jaskółka n ie czy
ni wiosny, tym  bardziej że p raw 
dopodobnie nie bez znaczenia był 
fakt, iż pan m łody i duchow ny byli 
narodowości szw ajcarskiej. F ak t 
jednak pozostaje faktem  i podaje
my go do wiadom ości publicznej, 
aby środowisko ew angelickie było 
świadome, że przy pewnej stanow 
czości bezduszność przepisów  m oż
na przełamać.

B.Tr.

15



W Ś R Ó D  K S I Ą Ż E K

„ Krqg biblijny

Znamy Romana Branstaettera 
jako wybitnego pisarza, poetę, 
dramaturga i tłumacza. Dzięki 
,,Kręgowi biblijnemu’’* pozna
jemy go bliżej jako człowieka 
i chrześcijanina. Autor wyzna
je, że zdecydował się na pisa
nie osobistych doświadczeń w 
nadziei, że pomoże czytelniko
wi i zachęci go do stałego obco
wania z Biblią. Książka zawie
ra wiele osobistych wyznań 
oraz wspomnień z różnych 
okresów życia autora. ,,Krąg 
biblijny” można by nazwać 
świadectwem współczesnego 
człowieka o spotkaniu z ży
wym Jezusem.

Z wdzięcznością i szacunkiem 
myślę o autorze: zechciał od
słonić przed czytelnikiem świat 
swych najgłębszych przeżyć po 
to, by pomóc drugiemu czło
wiekowi w jego drodze do Bo
ga. „Nikt nie posiadł przepisu 
na dobre i właściwe przeży
wanie Pisma świętego, ani nikt 
nie może nikomu takiej recep
ty przekazać. Każdy musi sam 
dla siebie zdobyć tę umiejęt
ność, zwłaszcza że jest ona 
równoznaczna z szukaniem te
go, co pragniemy odnaleźć w 
tej księdze, która udziela od
powiedzi na dręczące nas pyta
nia” —  pisze. Na wielu przy
kładach jednak pokazuje, w ja
ki sposób on sam czyta Biblię, 
jak obcuje z nią na codzień 
i co znaczy ta księga w jego 
życiu.

Szkoda, że nakład „Kręgu Bi
blijnego” jest niewielki, zaled
wie 3 tysiące egzemplarzy. 
Miejmy nadzieję, że wkrótce 
ukaże się wznowienie. Byłoby 
bardzo pożyteczne, aby rów
nież jak najwięcej ewangeli
ków zapoznało się z tą książ
ką. Wprawdzie tradycja czy

* Rom an B ranstae tte r: „K rąg b i
b lijny”, W arszawa 1975, Insty tu t 
W ydawniczy „PAX”.

tania Biblii istnieje u nas od 
czasów Reformacji, ale dobrze 
jest usłyszeć wypowiedź czło
wieka, który nauczył się ko
chać i doceniać tę księgę, i dla 
kogo jest ona księgą wiecznie 
żywą.
„Krąg biblijny” składa się z 38 
krótkich rozdziałów, z których 
każdy może być czytany jako 
odrębna całość. Znajdziemy w 
tej książce przekłady fragmen
tów Starego i Nowego Testa
mentu, dokonane przez autora 
z języków oryginalnych — he
brajskiego i greckiego. Jak 
trudną sztuką jest tłumaczenie 
i jaką odpowiedzialność za sło
wo czuje pisarz, widać na przy
kładzie rozdziału, w którym 
opowiada o pracy ńad prolo
giem do Ewangelii św. Jana. 
Inne rozdziały mówią o róż
nych sposobach odczytywania 
Biblii. Branstaetter podaje 
praktyczne wskazówki, radzi, 
by zakreślać sobie wybrane 
fragmenty, a na marginesach 
umieszczać własne uwagi. Do
brze jest powracać do tych sa
mych tekstów, bo za każdym 
razem odkrywa się coś nowego. 
Trzeba szukać w tej niezwyk
łej księdze słów skierowanych 
osobiście do każdego z nas.
Czytanie Biblii może stać się 
formą modlitwy: „Słowa Pisma 
świętego dobitnie uprzytamnia
ją nam odległość, jaka dzieli 
nasze pogańskie wnętrze od 
ducha Prawa Chrystusowego. 
Modlić się —  nie znaczy pro
sić. Modlić się —  znaczy rów
nież otrzymywać naukę od 
Boga” .
W wielu rozdziałach opowiada 
pisarz o swoim życiu i ukazuje 
związek między swymi przeży
ciami a czytanymi tekstami. 
Długą i niełatwą drogę odbył, 
zanim zostało mu dane dostrzec 
w Jezusie Boga. Urodzony i 
wychowany w tradycyjnej ro
dzinie żydowskiej, od dziecka

obcował ze Starym Testamen
tem. Czytać po polsku uczyła 
go matka na Biblii w przekła
dzie ks. Wujka. Dziadek Bran
staettera, również pisarz, miał 
ogromny wpływ na kształto
wanie postawy życiowej wnu
ka. Pięknie przedstawiony jest 
w „Kręgu biblijnym” ten sta
rzec, „którego wysoka postać 
rzucała dobry cień na dzieciń
stwo i pierwszą młodość” auto
ra. W ogóle cały świat dzie
cięcych lat pisarza, „świat, któ
ry dzisiaj już nie istnieje” , zo
stał ukazany w urzekający spo
sób. Czytając, widzi się ten 
dom, ludzi, sprzęty, a nade 
wszystko czuje się jego nie
zwykłą atmosferę. Dziadek po
uczał: „Będziesz Biblię czytał 
bezustannie. Będziesz ją kochał 
więcej niż rodziców, więcej niż 
mnie... Nigdy się z nią nie roz
staniesz... A  gdy się zestarze
jesz, dojdziesz do przekonania, 
że wszystkie książki, jakie prze
czytałeś w życiu, są tylko nie
udolnym komentarzem do tej 
księgi” .
Życie nie oszczędzało pisarza, 
nie ominęło go wiele bolesnych 
doznań. Relacje Branstaettera 
o osobistych przeżyciach, czę
sto pisane w sposób pozornie 
beznamiętny, kryją jednak 
wielką głębię uczuć. Można by 
zaryzykować twierdzenie, że 
Jezusa spotkał na drodze swe
go osobistego cierpienia. Naj
pierw dostrzegł w Nim czło
wieka. Dwudziesty piąty roz
dział Mateusza nazywa naj
wspanialszym poematem o lu
dzkim altruizmie. „Zaskoczyła 
mnie bezgraniczna solidarność 
Chrystusa z człowiekiem, do
prowadzona do granic tożsamo
ści” — wyznaje.
Większość ludzi rzadko i nie
chętnie mówi o swoich prze
życiach religijnych. Pisarz dzieli 
się pozyskanym skarbem — 
odnalazł w Jezusie Boga. „Nie 
przypuszczałem, że będzie to 
noc jedyna w  swoim rodzaju, 
że podczas jej krótkiego trwa
nia nie tylko ujrzę z oślepia
jącą wyrazistością sens mojego 
życia, ale że nieoczekiwanie 
dokonam wyboru pod auspicja
mi postaci, której współudziału 
w mojej decyzji nigdy nie prze
widywałem” . Branstaetter pi
sze: „Stary i Nowy Testament 
stanowią niepodzielną całość i 
dopiero razem ze sobą złączone
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„Mesjasz Rosseliniegodają pełny wizerunek Boga- 
-Człowieka” .

Książka jest zaproszeniem dla 
czytelnika do wstąpienia w krąg 
biblijny, a więc do stałego ob
cowania z Biblią, a także do
strzegania, że sercem tego krę
gu jest dobroć. ,,Celem czło
wieka jest wypełnianie niesły
chanie trudnej i złożonej służby 
wobec bliźniego, którą wyrażę 
za pomocą formuły: «ja to ty», 
określającej całe nasze istnie
nie. Przyszliśmy na świat po 
to, aby wypełniać obowiązek 
dobroci wobec wszystkich i 
wszystkiego, co nas otacza. 
Każdy z nas jest potrzebny 
i niepowtarzalny... Bóg jest 
wieczny, ale moim obowiąz
kiem jest potwierdzać co chwi
lę Jego istnienie. Jak? Dobro
cią, którą okazuję bliźniemu... 
Albowiem istnieje tylko jedna 
miara stosunku człowieka do 
Boga: stosunek człowieka do 
człowieka’’.

W.T.

W m ajow ym  num erze szw ajcarskie
go pism a „La vie pro testan te” uka
zała się bardzo pochlebna recenzja 
film u Rosseliniego „M esjasz”. „Aby 
podjąć się dziś realizacji film u 
o Chrystusie, trzeba nie lada od
wagi. Realizacja takiego film u w y
m aga od reżysera dojrzałości du 
chowej i absolutnego poszanowania 
tekstu  b iblijnego” — pisze recen
zent. Rosselini spełnia te w arunki. 
Jego dzieło, „M esjasz”, jest dziełem 
wybitnym . Reżyser, uważający się 
za ateistę, oparł się w  swoim fil
mie przede wszystkim  na tekstach 
Ewangelii, w ysuw ając słowa Jezusa 
n a  pierwszy plan.
Oto wypowiedź Rosseliniego: „Nie 
ukazałem  M esjasza an i katolickiego, 
ani marksistowskiego. Pozostałem 
w ierny Ewangeliom. Ważne jest to, 
co głosi i myśli Jezus. Jego słowa 
w ysunąłem  n a  pierwszy plan. Ale 
Jezus głosi p raw dy rew olucyjne”. 
Wiele la t nosił się reżyser z zam ia
rem  nakręcenia tego filmu. Obec

nie pow stałe dzieło nie m a nic 
wspólnego z włoskim w esternem , 
ani hollywoodzką produkcją. Aktor, 
grający rolę Chrystusa, n ie  im po
nuje atletyczną budow ą ani fryzurą 
na  wzór obrazów Boticellego. Z da
niem recenzenta jest to jedyny 
z filmów religijnych, jakie widział, 
w którym  uwzględniono historię 
zbawienia. N ieprzypadkowo Rosse
lini rozpoczyna swój film sceną, 
w której prorok Sam uel ulega 
Izraelitom  żądającym  króla. W „Me
sjaszu” ukazany jest kon trast m ię
dzy królem  uczekiwanym  przez lu 
dzi, a  królem danym  im przez Bo
ga. Dobór tekstów  biblijnych został 
bardzo inteligentnie dokonany. Re
cenzent na zakończenie pisze: „Nie 
tw ierdzę, że film  Rosseliniego jest 
pozbawiony błędów. W ątpię jednak, 
czy innem u reżyserowi udałoby się 
pójść dalej i zgłębić Tego, którego 
Dobra Nowina znaczy każdy z n a 
szych d n i”.

W.T.

P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
Z Z A G R A N I C Y

^  Światowa R ada Kościołów usto
sunkow ała się do w ydarzeń w Re
publice A fryki Południow ej, dom a
gając się w strzym ania krw aw ych 
akcji w tym k raju  oraz zrealizo
w ania słusznych żądań czarnej lud
ności. ŚRK kry tykuje system  w y
chowania, narzucony czarnym  już 
w  1953 i skazujący ich n a  wyko
nyw anie jedynie pomocniczych 
funkcji i zajęć.

f i  W telegram ie wystosowanym  do 
argentyńskiego szefa państw a, gen. 
Jorge Videli, Światowa Rada Ko
ściołów zażądała respektow ania p ra 
w a azylu d la  żyjących w  A rgenty
n ie uchodźców. „Chrześcijanie ca
łego św iata — pisze sekretarz ge
neralny ŚRK d r Filip P o tter — są 
głęboko w strząśnięci bru talnym  
mordem , którego ofiarą padło czte
rech żyjących na em igracji Urug- 
w ajczyków ”. P o tter apeluje szcze
gólnie o uratow anie tro jga dzieci 
zam ordowanego m ałżeństw a, k tó
rych los jest nieznany.

^  Przedstaw iciel Światowej Rady 
Kościołów n a  IV Światowej Kon

ferencji do S praw  H andlu i Roz
w oju (UNCTAD), Baverly Keene, 
oświadczył, że konferencja nie uczy
n iła  żadnego kroku naprzód w za
kresie pomocy d la  biednych i ucis
kanych. K ra je  uprzemysłowione do 
ostatniej chw ili dzieliły się na te, 
k tóre chciałyby zachować stary  ład, 
i te, k tóre w idzą konieczność zmian. 
Oznaką nadziei jest fakt, że „w tych 
postępowych krajach  uznaje się d ą 
żenie szerokich mas w Trzecim 
Świecie do własnego rozwoju, sp ra 
wiedliwości społecznej i współod
powiedzialności za w łasny los”.

Teolog z Indii, Paul Verghese, 
skrytykow ał ostro V Zgrom adzenie 
Ogólne Światowej Rady Kościołów 
w  Nairobi (1975). W kom entarzu

opublikowanym na łam ach czaso
pisma „Lutherische M onatshefte”, 
Verghese stw ierdza, że tem at Zgro
madzenia Ogólnego — „Jezus Chry
stus wyzwala i jednoczy” — został 
wyzuty z treści. O wyzwoleniu nie 
może być mowy chociażby dlatego, 
że zależność ŚRK od bogatej Półno
cy nie tylko nie została podważona, 
ale jeszcze uległa wzmocnieniu.

H  W edług sekretarza generalnego 
ŚRK, dr F. Pottera, V Zgrom adze
nie Ogólne cechowało się w ielkim  
realizm em  pod każdym  względem. 
Szczególnymi zadaniam i ŚRK w 
nadchodzących latach będzie, jego 
zdaniem, angażowanie się n a  rzecz 
praw  człowieka i wolności re lig ij
nej w e wszystkich częściach św ia
ta. Ponadto na  specjalną uwagę za 
sługuje spraw a realizacji spraw ied
liwego społeczeństwa. Nie należy 
też zaniedbywać takich problem ów,
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PKO VIII OM Warszawa, bądź przesyłać przekazem pieniężnym pod adre
sem: ADMINISTRACJA MIESIĘCZNIKA „JEDNOTA”, AL. ŚWIERCZEW
SKIEGO 76A, 00-145 Warszawa.
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jak : nowy ład ekonomiczny świata, 
rozbrojenie, mili tary  zm, przemoc i 
niestosow anie przemocy. Zgrom a
dzenie w Nairobi nie pominęło 
tych zagadnień, chociaż nie zna
lazło na nie ostatecznych odpowie
dzi.

m  „Nasze zaangażowanie ekum e
niczne jest m iarodajną częścią n a 
szej p racy”. Oświadczenie tak ie  zło
żył dr Edmond Perret, sekretarz 
generalny Światowego A liansu Re
formowanego, n a  Zgrom adzeniu Ge
neralnym  Kościoła Szkocji. Dr P er
re t zwrócił uwagę na znaczenie stu 
diów teologicznych, badań oraz roz
mów m iędzywyznaniowych n a  p ła
szczyźnie św iatowej, dodając jed 
nocześnie, że mimo rosnącego zna
czenia św iatowych związków w y
znaniowych w ruchu ekum enicz
nym, „nie pow inny dążyć one do 
odgryw ania pierw szoplanow ej ro li”. 
S ekretarz generalny powiedział, że 
A lians nadal będzie się trzym ał za
sady nieprzeprow adzania własnego 
program u pomocy międzykościelnej, 
a jedynie w spierania Światowej R a
dy Kościołów w tym  przedsięw zię
ciu. Zwrócił też uwagę na szcze
gólną odpowiedzialność A liansu wo
bec Kościołów mniejszościowych: 
„M ają one nie tylko praw o do o- 
trzym yw ania pełnego poparcia ze 
strony całej naszej rodziny kościel
nej; m ają one też do w niesienia 
swój w ażny wkład, k tóry  nam  
wszystkim  w yjdzie na korzyść”.

£  Ponad 70 delegatów Kościołów 
reform owanych, luterańskich  i u n ij
nych Europy, które uczestniczyły 
w podpisaniu K onkordii Leuenber- 
skiej, zebrało się w dniach 10—16 
czerwca br. w Sigtuna (Szwecja) 
n a  pierw szym  spotkaniu, którego 
celem było zaplanow anie dalszego 
dialogu doktrynalnego. Spośród 89 
Kościołów K onkordię — w prow a
dzającą, jak  wiadomo, pełną wspól
notę am bony i o łta rza — podpisało 
dotychczas 68. Tem at konsultacji 
brzm iał: „W spólnota kościelna jako 
w spólnota św iadectw a i służby”. 
Ponadto  zajęto się problem em  
„Świadectwo i służba w  Europie 
w spółczesnej” oraz „U rząd-urzędy- 
-ordynacja”. Uchwalono, że rozmo
wy będą prowadzone nie tylko na 
płaszczyźnie europejskiej, lecz ta k 
że regionalnej, aby Kościoły m niej
szościowe i większościowe, Kościo
ły o różnych tradycjach w yznanio
wych oraz Kościoły żyjące w od
m iennej sytuacji społecznej mogły

wymienić poglądy. Zaapelowano do 
Kościołów, by takie grupy regio
nalne zostały utw orzone do końca 
1976. Ich praca trw ałaby  w latach 
1977—78, a jesienią 1979 odbyłaby 
się konsultacja podsum ow ująca w y
niki. W posiedzeniu w Sigtuna jako 
obserw atorzy wzięli udział przed
stawiciele Kościołów: anglikańskie
go, bap ty stycznego, metodystyczne- 
go, praw osławnego i rzym skokato
lickiego.

f i  W Ruschlikonie k. Zurychu od
był się trzeci etap oficjalnego d ia
logu między teologami reform ow a
nym i i baptystycznym i. Główną 
podstaw ą dyskusji był dokum ent
0 Kościele. Podjęto też zagadnienie 
chrztu i pojm ow ania misji. N astęp
ne spotkanie odbędzie się w grud
niu  br.

^  Teologowie Rosyjskiego Kościo
ła  Prawosław nego i Kościoła Ew an
gelickiego w  RFN prow adzą od 
1959 dialog na tem aty dogm atycz
ne. Podczas siódmego spotkania, 
które odbyło się w A rnoldshain k. 
F rankfu rtu  n. M„ zajęto się głów
nie problem em  Kom unii św. Pod
czas konferencji prasow ej oświad
czono, że w rozmowach, w których 
od początku nie unikano spraw  
kontrow ersyjnych, udało się dotrzeć 
do „centrum  w iary — Eucharystii”. 
Przedstaw iciele obu stron wyrazili 
też zgodny pogląd, że trw ające  od 
w ielu la t rozmowy ułatw iły popra
wę stosunków między ZSRR i RFN.

^  Ogólnoafrykańska K onferencja 
Kościołów, zrzeszająca ponad 100 
Kościołów protestanckich i p raw o
sławnych z czarnego kontynentu, 
zwróciła się z apelem  do K onfe
rencji Kościołów Europejskich, by 
ta  w ykorzystała wszystkie swoje 
możliwości, k tóre udarem niłyby 
sprzedaż przez F rancję i inne pań
stw a Europy zachodniej reaktorów  
atom owych do Afryki Południowej. 
Apel ten przesłali prezydent i se
k re ta rz  generalny OKK, John Gutu
1 Burgess Carr, na ręce prezydenta 
i sekretarza generalnego KKE, 
A ndre Apella i G lena G. W illiamsa.

£  Pod koniec m aja  br. obrado
wały w Moskwie Prezydium  i Ko
m itet Doradczy K onferencji Kościo
łów Europejskich. N ie zdołano je 
szcze podjąć ostatecznej decyzji 
w spraw ie term inu  i m iejsca obrad 
następnego Zgrom adzenia Ogólnego. 
Ustalono jedynie, że najwcześniej

zbierze się ono w 1979. O jego zor
ganizowanie ubiegają się: Grecki 
Kościół Praw osław ny i Kościół 
Episkopalny Szkocji. Z Polski w ob
radach wziął udział 'ks. Adam K u
czma z Kościoła Metodystycznego.

£  W dniach 9—13 czerwca br. ob 
radow ał w  W iedniu S ekretaria t 
M iędzynarodowy Chrześcijańskiej 
K onferencji Pokojowej. G łównym 
tem atem  obrad  było zagadnienie 
odprężenia i rozbrojenia. M. in. 
stw ierdzono, że proces odprężenia 
należy powiązać z w ysiłkam i na 
rzecz sprawiedliwości społecznej i 
rozwoju, zwłaszcza w  Trzecim 
Swiecie. Z Polski w posiedzeniu 
uczestniczył ks. Zdzisław Paw lik, 
sek retarz Polskiej Rady Ekum enicz
nej, członek Sekretariatu  M iędzyna
rodowego ChKP.

g  W dniach 17—19 czerw ca br. 
odbyło się w Sofii sem inarium  zwo
łane przez Chrześcijańską K onfe
rencję Pokojową. Tem at sem ina
rium  brzm iał następująco: „W yni
ki K onferencji Bezpieczeństwa i 
W spółpracy w Europie a ich zna
czenie dla Trzeciego Św iata”. W se
m inarium  wzięło udział 70 osób 
z 24 krajów , w tym  także z Azji, 
Afryki, Ameryki Łacińskiej i P ół
nocnej. Z Polski obecnych było p ię
ciu przedstaw icieli reprezentujących 
Polską Radę Ekumeniczną, Kościół 
A dwentystów  Dnia Siódmego, Sto
w arzyszenie K atolików „PA X ” i 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Spo
łeczne.

Z K R A J U

£  W dniach 10—12 m aja br. prze
bywali w Berlinie, na zaproszenie 
Związku Kościołów Ewangelickich 
w  NRD, ks. prof. d r W itold Bene- 
dyktowicz — prezes Polskiej Rady 
Ekumenicznej i zwierzchnik Kościo
ła Metodystów, oraz ks. - bp Janusz 
Narzyński — wiceprezes PRE i 
zw ierzchnik Kościoła Ewangelicko- 
-Augsburskiego. Polacy przeprow a
dzili rozmowy z reprezentantam i 
Kościoła Ewangelickiego Berlin- 
-Brandenburg, z Zarządem  Zw iąz
ku Kościołów Ewangelickich w  NRD, 
a także z przedstaw icielam i inn3'ch 
organizacji kościelnych. Rozmowy 
służyły pogłębieniu w spółpracy i 
wspólnoty.

H  19 m a ja  br. w siedzibie Chrze
ścijańskiej Akademii Teologicznej 
w W arszawie odbyła się uroczy
stość nadania tytułu doktora hono
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ris causa dyrektorow i Akademii 
Ewangelickiej w Berlinie Zachod
nim, ks. G untherow i Berndtowi. 
Ks. B erndt był inicjatorem  wielu 
akcji zm ierzających do pojednania 
między narodem  zachodnioniem iec- 
kim  i polskim oraz norm alizacji sto
sunków między PRL a RFN. W uro
czystości uczestniczyli zwierzchnicy 
Kościołów członkowskich PRE, 
przedstaw iciele ośrodków nauko
wych, z którym i Akadem ia Ew ange
licka utrzym uje kontakty, oraz w i
cedyrektor Urzędu do Spraw  Wyz
nań, Tadeusz Dusik.

£  W dniach 17—18 m aja br. odby
ło się w W arszawie piąte posiedze
n ie Komisji K ontaktów  pomiędzy 
Polską Radą Ekum eniczną a Radą 
Kościoła Ewangelickiego w RFN 
(EKD). Uczestnicy posiedzenia z za
dowoleniem pow itali ratyfikację 
przez B undesrat układów  pomiędzy 
RFN a PRL. Przedstaw iciele PRE 
wyrazili uznanie dla jednoznaczne
go stanow iska zajętego w tej sp ra
wie przez EKD. Ustalono, że w izyta

delegacji PRE w RFN (na zapro
szenie EKD) zostanie przesunięta 
z lipca br. n a  kwiecień lub maj 
1977. Przewodniczący delegacji EKD 
ks. bp H elm ut Hild, został przyjęty 
przez min. Janusza Wieczorka. N a
stępne posiedzenie Komisji K ontak
tów, k tóra istnieje od początku 1974 
i zbiera się dw a razy w roku, od
będzie się w  październiku br. we 
F rankfurcie  n. M.
Ц  O rganizacja pomocy międzyko
ścielnej Kościołów ewangelickich 
w RFN zakupiła dla C entrum  Zdro
wia Dziecka ap a ra tu rę  wartości 
130 000 m arek. Jednocześnie przed
staw iciele tej organizacji poinfor
mowali Polską Radę Ekumeniczną, 
że Kościoły ew angelickie w RFN 
w yraziły gotowość dalszego zakupu 
najnow szych urządzeń medycznych. 
P ieniądze pochodzą ze składek prze
prowadzonych w różnych parafiach 
ewangelickich i z dotacji przezna
czonych na  ten cel przez k ierow ni
ctw a Kościołów ewangelickich He- 
sji-N assau, N adrenii i W irtem ber
gii.

Od 25 do 29 czerwca br. prze
byw ała w Polsce 8-osobowa dele
gacja Kościoła Anglikańskiego 
z A ustralii pod przew odnictw em  
ks. bp. lan a  Shevilla z Newcastle. 
Podczas spotkania z członkam i P re 
zydium PRE goście austra lijscy  po
inform owali zebranych o życiu re- 
ligijno-kościelnym  w swoim kraju . 
Z kolei przedstaw iciele Polskiej R a
dy Ekumenicznej zapoznali ich z ży
ciem i działalnością Kościołów zrze
szonych w PRE. Delegacja au s tra 
lijska złożyła wizytę w C hrześcijań
skiej Akadem ii Teologicznej, w Pol
skim Oddziale Brytyjskiego i Za
granicznego Tow arzystw a B iblijnego 
oraz w Urzędzie do Spraw  W yznań. 
W niedzielę, 26 czerwca, poszcze
gólni członkowie delegacji przem a
w iali podczas nabożeństw  w  róż
nych kościołach chrześcijańskich w 
W arszawie. Odwiedzili też m iejsce 
kaźni Polaków podczas drugiej w oj
ny  św iatow ej — Palm iry. Goście 
wyrazili pragnienie podtrzym yw ania 
kontaktów  z Kościołami zrzeszony
mi w PRE.

Z P R A S Y
Tygodnik „Polityka” w nume
rze 31 z 31 lipca br. przynosi 
interesujący wywiad z Heinri
chem Albertzem, byłym bur
mistrzem Berlina Zachodniego. 
Dla redaktora Adama Krzemiń
skiego, przeprowadzającego wy
wiad, jest rzeczą interesującą, 
że H. Albertz jako pastor na
leży jednocześnie do partii so
cjaldemokratycznej. Nie jest to 
przypadek ani odosobniony, ani 
tak bardzo nowy. Ewangelicy 
z zasady okazują wrażliwość 
na sprawy społeczne i biorą 
udział w walce z nędzą i wy
zyskiem, w tworzeniu warun
ków, które zapewniają ludziom 
społeczną sprawiedliwość. Już 
Krzysztof Blumhardt (1842—  
1919), pastor i teolog, zapalony 
misjonarz opowiedział się po 
stronie wyzyskiwanych robot
ników i w latach 1900— 1906 
zasiadał w wirtemberskim land
tagu jako poseł partii socjal
demokratycznej. Również Ka
rol Barth zaraz na początku 
swej pracy pastorskiej w Sa- 
felwil staje po stronie robotni
ków w konfliktach z pracodaw
cami i w 1915 roku wstępuje

do partii socjaldemokratycz
nej.
Rozmowa na ten (temat mię
dzy A. Krzemińskim a H. Al
bertzem przebiega następująco:

ADAM KRZEMIŃSKI: Jako pastor 
protestancki i członek SPD usiłuje 
pan łączyć poniekąd Marksa i Lu
tra, a w każdym razie Bebla i...

HEINRICH ALBERTZ: ...Kalwina. 
W ychowałem się n ie  ty le w  t r a 
dycji luterańskiej, ile Kościoła re 
formowanego, a  to  istotna różnica 
w łaśn ie w  stosunku kościół-polityka. 
K alw in tak  bardzo zwrócił się ku 
spraw om  publicznym , że aż założył 
państw o kościelne(...)

— (...) te dwa nurty, socjaldemokra
tyczny i chrześcijański, zetknęły się 
w pańskim życiu na tle pruskiego 
pejzażu, urodził się pan we Wrocła
wiu, działał w Berlinie. Jak roz
supłać ten cały węzeł?

H .A .: To wszystko wynikło nie 
z rozważań teoretycznych, lecz z do
świadczenia. Wywodzę się z p rus
kiej rodziny pastorskiej, w  naszym  
dom u panow ały poglądy niem iecko- 
narodowe. Socjalistów i socjalde
m okratów  poznałem w czasie III 
Rzeszy, gdy siedziałem  w  w ięzie

niu. Tam też po raz pierw szy n a 
w iązałem  współpracę z ludźmi 
o przekonaniach socjalistycznych, 
k tó ra rozw inęła się, gdy w  1945 r. 
w pewnej mierze odżyłem w  Niem 
czech Zachodnich, gdzie podjęto n o 
w ą próbę dem okracji w  naszym  
kraju . Wówczas n iem al m im owol
n ie zbliżyłem się do ówczesnej 
SPD. (...)

— A nigdy nie myślał pan o współ
pracy z chadecją?

H.A.: Oczywiście, chrześcijańscy d e
m okraci znajdow ali się wówczas 
niedaleko SPD, ich program  ahleń- 
ski był bardzo postępowy. Ale prze
szkadzała m i nazw a partii, to, że 
się określali „chrześcijańskim i de
m okratam i”, podczas gdy ja  w y
chowałem  się w przekonaniu, że n ie 
może istnieć partia  chrześcijańska. 
P rzeszkadzało mi owo „C”, gdyby 
nie ta  lite ra  być może znalazłbym  
w  partii A denauera m iejsce dla 
siebie, choć z pewnością spotkałby 
m nie ten sam  los, co G ustava Hei- 
nem anna, k tóry  przeszedł do SPD. 
Jednak  w edług surow ych zasad 
kościoła reform owanego, chrześcija
n ie powinni działać w  najróżn ie j
szych stow arzyszeniach politycz
nych, ale  żadne z nich nie m a p ra 
w a nazywać się chrześcijańskim ,
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ponieważ n ie w olno tylko jednej 
postaw y i poglądu nazyw ać chrze
ścijańskim , dlatego kościół ten  jest 
przeciwko chrześcijańskim  szkołom, 
szpitalom  itd.

W  dalszym  ciągu w y w ia d u  m ó 
w i się o szczególnej sytu ac ji 
B e rlin a  Zachodniego, po czym  
pada p y ta n ie :

— A czy czuje się pan dziś jeszcze 
odpowiedzialny za śmierć Bcnno 
Ohnesorga, studenta zastrzelonego 
2 czerwca 1967 r. przez policjanta 
w czasie demonstracji przeciwko 
wizycie szacha Iranu? Co prawda 
nie by! pan bezpośrednio odpowie
dzialny za wściekle wystąpienie po
licji przeciwko studenckiej opozy
cji — które tylko zaostrzyło kon
flikt zamiast go załagodzić. Jednak 
jako burmistrz...

H.A.: Ależ, oczywiście, czuję się od
powiedzialny, próbow ałem  to z re 
sztą w yjaśnić w szystkim  starszym  
urzędnikom, że m y wszyscy jesteś
my odpowiedzialni za to, co się 
dzieje w  mieście, że to  nie spadło 
z nieba, że to n ie  terroryści i chu 
ligani, lecz nasi synowie i córki. 
Czuję się odpow iedzialny m oralnie, 
bo nie kazałem  strzelać... My w szy
scy od początku fałszywie oceni
liśmy rebelię, nie rozpoznaliśmy 
zawczasu motywów działania, a  gdy 
to już nastąpiło, to było za późno. 
Na tym polegał mój konflik t z  pod
ległą m i adm inistracją , dlatego też 
odszedłem z ratusza.

— Pan ustąpił niedługo po 2 czer
wca.

H.A.: We wrześniu, gdy już zebrał 
się parlam ent m iejski. Nie znalaz
łem większości d la  proponowanych 
przez siebie metod trak tow ania r e 
belii.

— A co pan proponował?

H .A .: Poważne zastanow ienie się 
nad  tym, czego dom agali się s tu 
denci, a  więc zasadniczej reform y 
uniw ersyteckiej, innych reform, zaś

n a  zew nątrz — przynajm niej przy
jęcia do wiadom ości tego, co n a j
bardziej oburzało młodzież, wojny 
w W ietnamie. Zresztą B randt widzi 
to dziś bardzo podobnie. Niestety, 
ludzie zajm ujący się polityką tu, 
w Berlinie Zachodnim, byli tak  n a 
staw ieni n a  spraw y berlińskie, że 
w ogóle nie dostrzegli tego, co się 
działo na  świecie.

W a rto  jeszcze zacytow ać ostat
n i fra g m e n t w y w ia d u , w  k tó 
ry m  u ja w n ia ją  się osobiste ce
chy rozm ów cy  „ P o lity k i” .

— Po porwaniu przewodniczącego 
zachodnioberlińskiej chadecji, Pete
ra Lorenza, porywacze zażądali, by 
pan eksportował zwolnionych z wię
zienia radykałów do Jemenu. Dla
czego właśnie pan?

H .A .: W yjaśnili to później w spe
cjalnym  liście, jaki od nich otrzy
małem. Po pierwsze, pisali, można 
n a  m nie polegać zarówno w  złym — 
m ieli n a  m yśli spraw ę Benno Ohne- 
sorga — jak  i w  dobrym, chodziło 
o m oje późniejsze zachowanie się. 
Po drugie, jako duchowny, m am  
przywilej milczenia. Po trzecie, 
znam  od w ew nątrz ap a ra t państw o
w y i policyjny.

— Na pewno rozmawiał pan w sa
molocie ze zwolnionymi anarchista
mi: jakie sprawiali wrażenie?

H .A .: Jak  w dziecięcej książce 
z obrazkam i, to  była typow a m ie
szanina najbardzie j dziwacznego, 
właściw ie naw et apolitycznego za
chowania, złudzeń i m anier dzieci 
z dobrych rodzin. Wszyscy w yw o
dzili się z domów mieszczańskich, 
raczej konserw atywnych, często po
bożnych, a  naw et bigoteryjnych. 
W stosunku do m nie zachowywali 
się jak  dobrze ułożone dzieci.

— Co będzie z tych ludzi, nieko
niecznie z tych w Jemenie, ale 
z całą fnasą młodych, którzy w o- 
siem lat po rewolcie wciąż dają 
o sobie znać zamachami, porywa-

niami i — jak ostatnio — uciecz
kami z więzienia w Moabicie?

H.A .: Sądzę, że ich n ie  m ożna już 
odzyskać. Ci, którzy tkw ią  w te r 
roryzmie, są straceni.

— To jednak straszne, gdy o mło
dych w końcu ludziach mówi się, 
że są bez reszty straceni.

H.A.: To po prostu trzeźwe stw ier
dzenie. Po prostu tu nie ma n a 
dziei, i to tym  gorzej, że to będzie 
szło coraz dalej, dopóki jak iekol
w iek k raje  będą terrorystom  po
magały, pozw alając n a  przykład 
lądować porw anym  sam olotom  czy 
też pom agając porywaczom.

— Cóż jednak radziłby pan jako 
polityk i moralista? Spirala prze
mocy się rozkręca. Żadna amnestia 
ani opieka duchowna nie rozwiąże 
spraw, o które ci ludzie walczą 
względnie tylko twierdzą, że wal
czą.

H.A.: Tej sp irali n ie d a  się zatrzy
mać. Teraz w  Ugandzie uwolniono 
100 zakładników, ale 30 ludzi s tra 
ciło przy tym  życie... Sądzę, że już 
jest za późno, by ten  m echanizm  
się zatrzym ał.

— Dla kogoś, kto chciałby widzieć 
przemoc w kontekście klasowym 
bądź mocarstwowym, ocena terrory
zmu może być prosta, niekiedy za 
prosta, za jednoznaczna. Dla du
chownego jednak brak nadziei mu
si być katastrofą...

H.A.: Jako duchowny nie zrezyg
nowałem, ale  n ie znam  żadnej r e 
cepty, dlatego jestem  bardzo pow
ściągliwy w ocenie poszczególnych 
decyzji. Wiem tylko, że zbyt łatwo 
dostrzega się tylko jedną stronę 
przemocy, każdy swoją, tę, którą 
mu najw ygodniej. Jedni w idzą ty l
ko udaną akcję na lotnisku w  En- 
tebbe, drudzy — tylko naruszenie 
przestrzeni pow ietrznej Ugandy. 
A w  tym wszystkim zatraca się 
człowiek.
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