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Mamy więc nową sensację. Dwaj lekarze brytyjscy, Robert Edwards
i Patrick Steptoe, dokonali po raz pierwszy udanego eksperymentu — po
brali od Lesley Brown komórkę jajową, a od jej męża plemniki i dopro
wadzili do zapłodnienia poza organizmem ludzkim. Po czterech dniach
rozwoju wszczepili płód do organizmu matki. W następstwie tego zabiegu,
przy pomocy cesarskiego cięcia, urodziła się Louise Brown, nazywana

bożeństwo

„dzieckiem z probówki”.

ostatniej konferencji odprawił wed

Jest w tym trochę przesady, jak zwykle w przypadkach niezwykłych, pio
nierskich, bo Louise nie jest żadnym „dzieckiem z probówki”. Określenie
to sugeruje, jakoby cały proces rozwojowy płodu odbywał się poza ustro
jem człowieka, „in vitro”, czyli w probówce. Tymczasem niemal w całości
przebiegał on w środowisku naturalnym, w organizmie kobiety, jedynie
sam akt połączenia jaja z plemnikiem odbył się poza ustrojem i przez
pierwsze cztery dni komórki mnożyły się w warunkach sztucznie stwo
rzonych.

ług

Tym niemniej było to osiągnięcie niezwykłej miary. Eksperyment wyma
gał ogromnej wiedzy i szczególnych umiejętności, a także — prawdopo
dobnie — łutu szczęścia. Nie stało się jednak nic „nienaturalnego”, bo cały
materiał pobrano przecież z żywego organizmu.
W związku z tym eksperymentem wielu wysuwa wątpliwości natury mo
ralnej. Czy wolno uciekać się do takich zabiegów, aby korygować prawa
natury? Tym razem się udało, ale czy innym razem nie urodzi się twór
zdeformowany? Kto będzie za to odpowiedzialny? Tym razem dziecko uro
dziło się zdrowe. Zdrowe na razie, bo z ostateczną oceną trzeba będzie za
czekać kilka lat, aż dziewczynka podrośnie i okaże się, czy w przyszłości
nie ujawnią się jakieś braki fizyczne albo psychiczne. Proces rozwojowy
embriona jest bardzo złożony i nauka jeszcze nie poznała do końca jego
tajemnic. Nie wiadomo, jakie czynniki współdziałają przy zapłodnieniu
w warunkach naturalnych, czy i jaką rolę odgrywają na przykład przeży
cia psychiczne rodziców, czy i jaki wpływ wywierają one na przyszły roz
wój ich dziecka. W warunkach laboratoryjnych wszystko przebiega ina
czej, nie można więc mieć pewności, czy rezultat będzie pożądany.
Sprawa ma jednak i drugą stronę. Rodzice dziecka bez pomocy uczonych
nigdy nie przeżyliby szczęścia rodzicielstwa. W naturalnej drodze nie mog
ło dojść do zapłodnienia, ponieważ z nieznanych przyczyn jajowody matki
były niedrożne. Mamy więc do czynienia z rodzajem choroby, której skut
ki zostały przezwyciężone. A więc jeszcze jeden triumf medycyny. Problem
moralny samych czynności ze strony lekarzy przedstawia się podobnie jak
przy jakiejkolwiek innej operacji, np. usunięcia wyrostka robaczkowego
lub katarakty. Czy w takich przypadkach mamy wątpliwości co do „kory
gowania natury’’? Czy posługiwanie się okularami albo protezą dentys
tyczną nie jest również „korygowaniem natury”?
Od pewnego czasu stosuje się z powodzeniem sztuczne zapładnianie ko
biety nasieniem jej męża, a jeśli jest bezpłodny, co zdarza się częściej, niż
przypuszczamy, nasieniem pobranym od anonimowego dawcy. Obecnie ży
ją na świecie setki tysięcy ludzi poczętych tą właśnie metodą.
Również w związku z tymi zabiegami powstaje szereg wątpliwości natury
moralnej i prawnej. Jest jednak rzeczą interesującą, że wśród tych dzieci
występuje wyższy procent osobników zdrowych, niż u dzieci poczętych
w sposób naturalny, co nie jest rzeczą bez znaczenia.
Bardziej od samego eksperymentu niepokoi nas jednak cała ta wrzawa,
która dookoła niego się rozpętała. Dziennikarze polują na sensacje, co jest
zrozumiałe, bo z tego żyją. Wrzawa, jaka podniosła się w światowej pra
sie, może wywrzeć w przyszłości negatywny wpływ na życie tak niezwykle
urodzonej dziewczynki, „ofiary” naukowego sukcesu. Trzeba by zachować
więcej umiaru i dyskrecji. Czy to jednak jest możliwe?
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NASZA OKŁADKA:
Czyżby zagrażała nam przemy
słowa produkcja egzemplarzy
gatunku homo sapiens?

Ks. ZDZISŁAW TRANDA

C zy mnie miłujesz?
Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł Mu:
Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu: Paś owieczki
moje.
Jan 21:15— 19.

Nie jest łatwo zwiastować Słowo Boże kazno
dziejom. Nie dlatego, że kaznodzieje uchodzą
za najcelniejszych krytyków, ale dlatego, że
stale mają do czynienia z głoszeniem Słowa Bo
żego i jakikolwiek wzięłoby isię tekst jako pod
stawę do kazania, to każdy z was miałby coś
na jego temat do powiedzenia. Nie jest też łat
wo znaleźć coś nowego, co poruszyłoby serca,
ponieważ człowiek, który przemawia, wyobra
ża sobie, że to, co ma do powiedzenia, zostało
już przez każdego kaznodzieję przemyślane do
końca. Chciałbym więc z tego tekstu, tak do
brze nam znanego, tylko pewne rzeczy przy
pomnieć, na nowo nam wszystkim uświadomić.
Zapewne niejednokrotnie zastanawialiśmy się
;nad tym, co z tego tekstu dla nas wynika.
Powtarzam — przeczytałem dobrze znany nam
tekst, rozmowę Jezusa Chrystusa z Piotrem,
kiedy padło trzykrotne pytanie: Czy mnie mi
łujesz, Szymonie? Szczególnie wymowne jest
pierwsze pytanie: Czy mnie miłujesz więcej
niż oni — pozostali uczniowie?
Oczywiście, zdajemy sobie doskonale sprawę,
dlaczego trzykrotnie Jezus zadał Piotrowi to
pytanie, nawiązując w ten sposób do okresu
przed ukrzyżowaniem, kiedy Piotr liczył na
swoje siły, kiedy dufnie mówił: Choćby wszys
cy się Ciebie zaparli, ja nigdy się nie zaprę!
A potem przyszła chwila próby, lęku, mało
duszności i... spełnienia się zapowiedzi Jezusa.
W ten sposób apostoł Piotr niejako zdyskwali
fikował samego siebie. Jakże mógłby być apo
stołem, zwiastunem prawdy Jezusa Chrystusa
człowiek, który w chwili niebezpieczeństwa za
łamuje się i zapiera swego Zbawiciela? Teraz,
w taki subtelny, tym niemniej jednoznaczny
sposób, Jezus przypomniał to Piotrowi. Czy
mnie miłujesz więcej... Zasmucił się Piotr, bo
uświadomił sobie, o co chodzi.
Chyba nie mamy wątpliwości, że Pioty rzeczy
wiście Jezusa miłował, również wtedy, gdy na
podwórzu pałacu arcykapłana okazał słabość.
Przecież poszedł tam, gdzie zagrażało niebez
pieczeństwo, chciał wiedzieć, co się z jego Mis
trzem stanie. Czyż nie wynika z tego, że Jezus
był mu tak bardzo bliski? I nagle przyszła
chwila próby, ten lęk... Teraz zaś trzykrotnie
powtórzone zdanie: Paś owce moje — przywró
ciło mu apostolskie prawa. To jest pierwsza
część rozmowy.
Czytamy dzisiaj ten tekst w przekonaniu, że
odnosi się on do nas. My także mamy dosłyszeć
to pytanie: Czy mnie miłujesz? My, to znaczy

kaznodzieje, duszpasterze, księża, katecheci,
którzy mamy do czynienia z głoszeniem Ewan
gelii, z pracą apostolską, ewangelizacyjną, dusz
pasterską. Potem musi przyjść nasza refleksja
i odpowiedź. Mogłoby się zdawać, że człowieka,
który postanowił być duchownym, nie trzeba
pytać, czy miłuje Jezusa. A jednak bez tego
pytania nie możemy się obyć. Mamy je usły
szeć jako pytanie samego Jezusa, skierowane
do każdego z nas. Stajemy bowiem wobec róż
nych skomplikowanych, zawikłanych sytuacji,
które często odciągają nas od tej drogi, po któ
rej powinniśmy wiernie i zdecydowanie kro
czyć. Każdy z nas zna chyba chwile różnych
wahań, wątpliwości, upadku ducha, a nawet
wiary. Każdy zna chyba takie sytuacje, kiedy
pod wpływem rozmaitych przeżyć wydaje się
człowiekowi, że nie ma prawa stawać na ka
zalnicy i zwiastować Słowa Bożego. Każdy
z nas chyba 'przeżywa takie chwile, kiedy w y 
daje się, że iletpiej byłoby podjąć jakąkolwiek
inną pracę niż tę, na której spoczywa tak w iel
ka odpowiedzialność wobec Boga i wobec ludzi.
Skoro jednak przypomnieliśmy sobie powołanie
nas przez Boga, wezwanie za Jezusem, skoro
uświadomiliśmy sobie, co Bóg nam dał w Jezu
sie Chrystusie i że właśnie to mamy rozgłaszać
ludziom, światu, wtedy przychodziło odrodze
nie wewnętrznego życia, nowy zapał, nowe si
ły, nowa, może jeszcze głębsza wiara. Właśnie
dlatego to pytanie musi przed nami stawać.
Jakże byśmy mogli owocnie pracować na ni
wie Pańskiej, gdybyśmy nie miłowali Jezusa?
Jakże byśmy mogli stawać przed ludźmi i rów
nież im zadawać to Jezusowe pytanie, ^gdybyś
my sami Jego nie miłowali?
Może się znowu nasunąć pytanie, dlaczego ma
my miłować Jezusa. Odpowiedź jest właściwie
jednoznaczna. W I Liście św. Jana czytamy:
,,Miłujmy Go, bo On nas przedtem umiłował” .
Z miłością Bożą do nas i naszą do Boga jest
tak, jak z miłością między matką a dzieckiem.
Matka kocha swoje dziecko jeszcze zanim się
urodziło-, zanim mogła je ujrzeć i wziąć w ra
miona. Miłość zaś dziecka do matki rodzi się
powoli, kiedy widzi ono i wyczuwa jej miłość,
gdy słyszy łagodne i czułe słowa, gdy odczuwa
przygarniające ciepło matczynych ramion, ser
deczność, opiekę. Bóg nas miłuje dlatego, że
jesteśmy Jego dziećmi, przez niego stworzony
mi. Natomiast w nas miłość do Boga, do Chrys
tusa, powstaje jako coś wtórnego, gdy dozna
jemy Jego miłości. Im głębiej, im lepiej pozna
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jemy, że On nas umiłował, tym bardziej i my
zaczynamy miłować Jezusa Chrystusa. On od
dał swoje życie za nas, On wszystko oddał, całe
życie poświęcił. To jest źródło naszej miłości
do Niego. On oczekuje, że i my będziemy Go
miłować. Oczekuje od nas pracy, służby, w któ
rej będziemy dawali wyraz miłości do Niego.
Następna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę,
wiąże się z dalszym ciągiem wypowiedzi Jezu
sa: ,,Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy
byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodzi
łeś dokąd chciałeś; lecz gdy się zestarzejesz,
wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepa
sze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powie
dział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga.
I powiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za
mną” .
Otrzymujemy tu odpowiedź na pytanie, w jaki
sposób mamy pokazywać miłość do Boga, do
Jezusa Chrystusa. Czy wystarczy samo zwia
stowanie, nawet gorliwe, pełne zapału? Czy
wystarczy, że w słowach wypowiadamy to, że
On jest nam bliski, że On nas umiłował, a my
Jego? Same słowa to za mało. Nie wystarczy,
jeżeli oświadczamy, wypowiadamy się, wyzna
jemy naszą miłość do Jezusa Chrystusa. Zaw
sze w życiu każdego człowieka chodzi i o sło

wa. i o czyny, o to. żeby i wyznanie, i życie za-zębiały się ze sobą. Dlatego warto zwrócić
uwagę na dwie rzeczy, które są niezmiernie
ważne, jeżeli chodzi o pokazywanie miłości do
Jezusa Chrystusa. On sam (Jn 14:15) powiada:
..Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich prze
strzegać będziecie” . Nieraz zdarzają się nam
takie sytuacje, kiedy musimy wobec Boga ude
rzyć się w pierś: zgrzeszyłem, sprzeniewierzy
łem się na takim czy innym miejscu, w takiej
czy innej sprawie. Czy jestem godzien wyzna
wać: miłuję Jezusa Chrystusa?
Jeszcze jedna rzecz wynika z następnych słów
Jezusa skierowanych do Piotra: ,,gdy byłeś
młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś do
kąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciąg
niesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i po
prowadzi dokąd nie chcesz” . Otóż chodzi o bez
względne oddanie się Jezusowi Chrystusowi.
Mamy chodzić nie własnymi drogami, ale zaw
sze, nieustannie, tą drogą, którą Jezus nas pro
wadzi, nie zważając na grozę sytuacji, na nie
bezpieczeństwa, z jakimi się nieraz spotykamy.
Iść konsekwentnie i zdecydowanie za Jezusem
Chrystusem. Pójdź za mną — powiedział Jezus
do Piotra. Ewangelista dodał od siebie, że w ten
sposób dał Jezus znać, jaką śmiercią Piotr

Z a d u c h o wn y c h
Panie, Jezu Chryste,
Ty nas prowadzisz drogami,
które Tobie tylko są wiadome.
Ty czuwasz nad Twoim Kościołem,
strzeżesz go przed zejściem
na bezdroża próżnej chwały,
darzysz go swoimi sługami,
aby głosili ludziom Ewangelią
i wskazywali, że Ty jedynie
jesteś Drogą, Prawdą i Życiem.
Prosimy cię, Panie Kościoła,
daj Twoim sługom światło Ducha,
wzbudź w ich sercach miłość
do Ciebie i do ludzi.
Niech całkowicie zawierzą Tobie,
aby umieli w czas i nie w czas
napominać, umacniać, pocieszać,
a w dniach pokoju i niepokoju
stawiać czoła trudnościom,
nie załamywać się, lecz z odwagą,
bez względu na okoliczności,
stać na gruncie ewangelicznej
prawdy.
Niech nie zaniedbują daru łaski,
udzielonego im przez nałożenie rąk.
Niech będą wzorem w postępowaniu,
w miłości, wierze i skromności.
Pozwól nam, całej wspólnocie,
pomagać im dobrą radą,
otaczać serdeczną miłością,
wspierać wytrwałą modlitwą.
Razem trudzimy się i walczymy,
bo naszą nadzieją jest Bóg żywy,
Zbawiciel wszystkich ludzi.
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uwielbi Boga. To znaczy: Pójdź za mną, dokąd
kolwiek cię zaprowadzę, bez względu na kon
sekwencje, bez względu na to, co ciebie spotka.
To właśnie znaczyło wezwanie: Pójdź za mną!
Kiedy zastanawiamy się nad naszą miłością do
Jezusa, też musimy sobie postawić pytanie:
Czy jesteśmy gotowi nie stawiać granic posłu
szeństwu Jezusowi Chrystusowi, czy jesteśmy
gotowi związać się z Nim na śmierć i życie?
To nie jest sprawa jednoznaczna. Nawet w ży
ciu kaznodziei. Czy bylibyśmy gotowi w czasie
zagrożenia i ucisku zejść nawet do podziemia
i nadal głosić Ewangelię?
A teraz mała dygresja. Przed kilku laty był
w Zelowie pewien młody pastor z Niemiec,
człowiek, który urodził się pod koniec, albo za
raz po wojnie. Sprawy wojny i okupacji nie
dotyczyły więc go bezpośrednio. Znał te rzeczy
z opowiadań, z dokumentów i mówił o tym
w swoim kazaniu z poczuciem winy. Jedno
cześnie powiedział znamienną rzecz: potępiamy
to, co czynili nasi ojcowie w czasie wojny czy
przed wojną, jeszcze w samych Niemczech, ale
jednocześnie i niejednokrotnie staje przed na
mi pytanie: jak my byśmy się zachowali?
O sobie mówił: jak ja bym się zachował, gdy
bym wtedy właśnie żył? Czy umiałbym zapro
testować, przeciwstawić się temu prądowi?
Gdy mówię o tym, jak my bylibyśmy gotowi

zachować się wtedy, kiedy by przyszły trudne
chwile, kiedy na przykład trzeba by zejść do
podziemia i nadal głosić Ewangelię, to jedno
cześnie stawiam sobie to pytanie — jak bym
się zachował? Myślę, że gdybym chciał powie
dzieć — ja się nie zaprę — byłbym podobny do
Piotra z okresu przed ukrzyżowaniem.
Chodzi o to, żeby nie liczyć na siebie, na swoje
siły, ale liczyć na Jezusa Chrystusa, na to, ku
czemu On nas prowadzi, na Jego miłość, na
Jego moc, na Jego zbawcze działanie, na Jego
powołanie i na to, że On nas umiłował bez
reszty i tego samego oczekuje od każdego
z nas.
I diatego to końcowe wezwanie skierowane do
Piotra — pójdź za mną — oznacza dla nas py
tanie — czy mnie miłujesz bez reszty, czy jes
teś gotów iść za mną zawsze, w każdej chwili,
czy jesteś gotów wszystko poświęcić, ażeby ty l
ko wiernie i z miłością głosić Ewangelię? Pa
miętajmy, że tej uczciwości, sumienności
i wierności oczekuje od nas Jezus Chrystus,
a także ten lud, wobec którego stajemy jako
zwiastunowie ewangelicznej prawdy Jezusa
Chrystusa.
K a z a n ie w y g ł o s z o n e 6 w r z e ś n ia 1978 n a r o z p o c z ę c i e k o n f e 
r e n c j i t e o l o g i c z n e j k s i ę ż y w w a r s z a w s k im o ś r o d k u e w a n g e 
lic k o -a u g sb u r sk im .

KAROL KARSKI

80 ro c z n ic o uro dzin
ks. W i k t o r a N ie m c z y k a
Ks. Prof. dr Wiktor Niemczyk, najstarszy z żyjących
duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ob
chodzi 20 listopada 80 rocznicę urodzin. Jubileusz ten
nie powinien przejść niepostrzeżenie, gdyż jego praca
i działalność na niwie kościelnej i naukowo-dydak
tycznej przyczyniła się zarówno do wzbogacenia życia
wielu ewangelików, jak i teologów różnych Kościołów
chrześcijańskich. Gdy patrzymy na dorobek życiowy
Jubilata, w oczy rzuca się przede wszystkim jego
wszechstronność. W ostatnich dziesięcioleciach trudno
znaleźć w polskich środowiskach ewangelickich dru
giego człowieka, który pod tym względem dorówny
wałby Jubilatowi.
Ks. W. Niemczyk urodził się w 1898 w Bystrzycy nad
Olzą. Ojciec jego był nauczycielem i kierownikiem
szkoły podstawowej, a ponadto służył miejscowemu
zborowi jako organista. Jubilat, po ukończeniu szkoły
podstawowej, kontynuował naukę w polskim gim
nazjum w Cieszynie. Właśnie z tej szkoły wyniósł po
dziwianą przez luielu dobrą znajomość łaciny i greki.
Poza tym gimnazjum cieszyńskie potrafiło rozbudzić
i utwierdzić wśród swoich wychowanków świadomość
narodową. W latach 1916— 1920 służył, jako żołnierz
i oficer, najpierw w armii austriackiej, a potem w pol
skiej. Bezpośrednio po demobilizacji zapisał się na
organizujący się właśnie w Warszawie Wydział Teolo-
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gii Ewangelickiej. Liczył wówczas 22 lata, miał za so
bą ponad cztery lata trudnej służby żołnierskiej, toteż
jego decyzja podjęcia właśnie studiów teologicznych
była dobrze przemyślana. Studiował cztery lata, w tym
rok w Wiedniu, gdzie pogłębiał znajomość języków,
dziejów religii i kultury ludów Bliskiego Wschodu.
Dyplom ukończenia studiów uzyskał w czerwcu 1924,
a w listopadzie tego samego roku został ordynowany
na duchownego.
Po krótkim wikariacie w Cieszynie ks. W. Niemczyk
przeniósł się do Krakowa, gdzie tamtejszy zbór wy
brał go swoim proboszczem. Praca była trudna i skom
plikowana. Zbór krakowski wchodził w okresie zabo
rów w skład superintendentury galicyjsko-bukowińskiej Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego i Helweckiego Wyznania w Austrii. Po odzyskaniu niepod
ległości niemal cała superintendentura znalazła się
w granicach Polski, tworząc samodzielny Kościół. Zde
cydowaną większość zboru krakowskiego stanowili P o 
lacy, którzy nie aprobowali proniemieckiego nastawie
nia kierownictwa tego Kościoła i w 1922 postanowili
przyłączyć się do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Z decyzją tą nie chciała się jednak pogodzić nieliczna
mniejszość niemiecka w zborze oraz superintendentura
w Stanisławowie. W ten sposób powstała tzw. sprawa
krakowska, która ciągnęła się przez wiele lat. Młody
proboszcz miał pełne zrozumienie dla duchowych po
trzeb niemieckich współwyznawców, ale z drugiej
strony sprzeciwiał się zdecydowanie, aby w niepodleg
łym Państwie Polskim wykorzystywano teren zboru
dla proniemieckiej agitacji. Jego nieustępliwa postawa
przyczyniła się do pełnej integracji zboru krakowskie
go z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. Nacjona
liści niemieccy nie zapomnieli mu tej sprawy.
Bezpośrednio po wybuchu drugiej wojny światowej
rozpoczyna się trudny etap w życiu ks. W. Niemczyka.
Decyzją okupanta zostaje pozbawiony urzędu probosz
cza i wysiedlony do Czernichowa, gdzie aż do wyzwo
lenia żył w bardzo trudnej sytuacji materialnej.
W styczniu 1945 wrócił do Krakowa, by dalej służyć
swemu zborowi. Czekały jednak na niego nowe i trud
ne zadania. Pełnomocnik Rządu dla Dolnego Śląska
powołał go na rzeczoznawcę do spraw kościelnych.
Tak więc przez dwa lata znaczną część. czasu spędza
we Wrocławiu, wypełniając sumiennie powierzone mu
zadania. Nadal administrował też zborem w Krakowie,
a jednocześnie uczestniczył aktywnie w odbudowie
ogólnego życia kościelnego. Ze względów zdrowotnych
musiał jednak złożyć wszystkie pełnione funkcje
i w kwietniu 1947 przeniósł się na stałe do Warszawy,
aby odtąd poświęcić się w pierwszym rzędzie pracy
naukowo-dydaktycznej.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że praca naukowo-dydaktyczna nią była dla ks. W. Niemczyka bynaj
mniej zajęciem nowym. Już w 1932 uzyskał stopień
naukowy doktora teologii na podstawie rozprawy
pt. „Idea zbawienia i odkupienia w religii Starego Tes
tamentu”. Był pierwszym doktorem Wydziału Teologii
Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Natych
miast po promocji przystąpił do pracy nad rozprawą
habilitacyjną, którą ukończył pięć lat później. Jej ty
tuł brzmiał: „Zagadnienie cierpienia w religii i filo
zof ii”. Jako docent habilitowany objął 1 września 1938
wykłady z zakresu religioznawstwa na Wydziale Teo
logii Ewangelickiej. Po przerwie wojennej kontynuo
wał karierę naukową. W maju 1946 otrzymał nomi
nację na profesora nadzwyczajnego, w 1948 objął sta
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nowisko prodziekana, a w 1952 dziekana Wydziału.
Jego wszechstronność, o której wspomnieliśmy na
wstępie, zaczyna się w tym okresie w pełni przeja
wiać. Doktoryzował się z dziedziny Starego Testamen
tu, praca habilitacyjna dotyczyła tematu religioznawczo-filozoficznego, a gdy po wojnie okazało się, że nie
ma kto objąć katedry teologii systematycznej, bez wa
hania podjął się wykładów z zakresu dogmatyki i ety
ki. Ponadto, z powodu braku wykwalifikowanych sił,
zachował wykłady z historii i filozofii religii oraz prze
jął nowe — historię dogmatów i symbolikę.
Wydawać się mogło, że po złożeniu najbardziej czaso
chłonnych funkcji kościelnych nadszedł czas, w któ
rym ks. W. Niemczyk mógłby poświęcić się spokojnie
pracy naukowej i wychowaniu młodego pokolenia du
chownych ewangelickich. Tak jednak się nie stało.
W lipcu 1954 poinformowano go jako dziekana, że
Wydział będzie wydzielony z UW i przekształcony na
samodzielną uczelnię teologiczną. Zbliżał się nowy rok
akademicki, tak że w ciągu niewielu tygodni należało
uruchomić uczelnię, która przybrała nazwę Chrześci
jańskiej Akademii Teologicznej. Wykonanie tego za
dania było przede wszystkim zasługą Jubilata, przy
czym wykazał on tutaj nie tylko organizacyjne talen
ty, ale i wielką ofiarność. A trzeba pamiętać, że Aka
demia nie była prostą kontynuacją działalności Wy
działu. Zachodziła potrzeba stworzenia nowej admi
nistracji, a poza tym kształcenie miało objąć nie tylko
teologów ewangelickich, ale również starokatolickich
i prawosławnych. Sekcję Starokatolicką utworzono już
w 1954, Prawosławną — trzy lata później. Z roku na
rok wzrastała liczba studentów na wszystkich sekcjach.
Na studia zaczęło się też zgłaszać coraz więcej człon
ków Kościołów wolnych. W ten sposób ChAT zaczęła
się przekształcać w jedyną w swoim rodzaju uczelnię
ekumeniczną, uczelnię, która bodaj do dzisiaj nie ma
swego odpowiednika iv świecie. Trzeba było wiele tak
tu, doświadczenia i ducha ekumenicznego, aby umie
jętnie realizować taki eksperyment. Ks. W. Niemczyk,
którego powołano na rektora Akademii, był tutaj właś
ciwym człowiekiem na właściwym miejscu. Stał się on
uosobieniem Akademii, poświęcając jej właściwie nie
mal cały czas. To prawda, że wobec studentów bywał
nieraz surowy, ale zawsze wyrozumiały i gotowy do
wybaczenia różnych uchybień. Młodych ludzi nie trak
tował statycznie, lecz dynamicznie, to znaczy nie oce
niał ich według raz z góry powziętej opinii, lecz roz
wojowo, na przestrzeni czasu.
Jubilat kierował Akademią nieprzerwanie przez 11 lat
(w okresie! tym, w 1956 Rada Państwa nadała mu ty
tuł profesora zwyczajnego). W 1965 zrzekł się funkcji
rektora w nadziei, że przez zwolnienie z różnych funk
cji administracyjnych i biurowych zyska więcej czasu
na pracę naukową. Jednakże miało się okazać, że jego
wszechstronność raz jeszcze będzie potrzebna uczelni.
We wrześniu 1965 zmarł ks. prof. dr Karol Wolfram,
kierownik katedry wiedzy nowotestamentowej i języ
ka greckiego. Wobec braku odpowiedniego kandydata
na kierownika tej katedry, ks. prof. dr W. Niemczyk
zgodził się ją objąć, rezygnując zarazem z katedry
teologii systematycznej. Kierował nią aż do przejścia
na emeryturę 30 września 1969. Odejście z uczelni,
spowodowane w głównej mierze złym stanem zdrowia,
nie oznaczało bynajmniej zerwania więzi z Akademią
ani zaniechania dalszej pracy naukowej.
Wszechstronność ks. prof. dr. W. Niemczyka, podkreś
lana parokrotnie w dotychczasowych wywodach, znaj-

Ks. prof. Wiktor Niemczyk w latach trzydziestych, ja 
ko proboszcz zboru krakowskiego

duje pełne odbicie w jego naukowym dorobku. Z dzie
dziny Starego Testamentu, poza wymienioną już pra
cą doktorską, na uwagę zasługują następujące przy
czynki: „Natchnienie Boga w Starym Testamencie”,
„Stosunek Deuteronomium do innych kodeksów praw
nych w Starym Testamencie”, cykl studiów nad księgą
Hioba: „De profundis” i ,,Nagroda pobożności ’ (egzegeza 73 psalmu).
Bodaj najwięcej obszerniejszych rozpraw Jubilat po
święcił tematyce religioznawczej. Z dziedziny tej war
to wymienić: „Pieczęć proroctwa — Mahomed”, „Reli
gijne prawdy Bhagawad-Gity”, „Wśród cierpiętników
znad Gangesu”, ,,Zagadnienie cierpienia w religiach
biblijnych ’ i „U podstaw indyjskiego pesymizmu”.
Ks. W. Niemczyk poświęcił też wiele uwagi studiom
nad doktryną luterańską, o czym świadczą takie pub
likacje, jak: ,,Luterska nauka o Zakonie i Ewangelii”,
„Podstawowe punkty doktryny Kościoła luterańskiego”,
..Pod znakiem Ksiąg Symbolicznych” , „Kontrowersja
dogmatyczna między Erazmem a Lutrem na temat
wolności woli ludzkiej”. Poza tym dokonał przekładu
z łaciny dwóch podstawowych pism Marcina Lutra:
..O niewolnej decyzji” i „Traktat o wolności chrześci
janina”.
W bibliografii Jubilata, obejmującej ponad 200 więk
szych lub mniejszych prac, znajdują się ponadto pub
likacje poświęcone współczesnej myśli protestanckiej,
ruchowi ekumenicznemu, Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej i kształceniu kadr duchownych, wybit
nym postaciom w dziejach Kościoła chrześcijańskiego
(św. Augustyn, św. Franciszek z Asyżu, Jan Hus) oraz
szereg kazań o głębokiej treści. Z niemal wszystkich
przedmiotów, które wykładał, opracował i wydał
skrypty dla studentów. Integralną częścią działalności
naukowej Jubilata jest jego praca nad nowym prze
kładem Pisma Świętego. Gdy w 1949 u:szedł w skład
4-osobowej Komisji Przekładu jako jej sekretarz, nie
przypuszczał zapewne, że podjęta praca trwać będzie
25 lat. Z pism Nowego Testamentu, który ukazał się
w 1966, przełożył Ewangelię Łukasza, II List do K o 
ryntian, Listy św. Piotra i św. Jana oraz Apokalipsę.
W 1962 zmarł tłumacz ksiąg Starego Testamentu,
ks. prof. dr Jan Szeruda, który zdołał jedynie przeło
żyć księgi prorockie i nauczające oraz Genesis i poło
wę Exodus. Główny trud przekładu pozostałych ksiąg
wziął na siebie Jubilat, przy czym pomocą mu służył
jego syn, ks. doc. dr Jan B. Niemczyk. Praca została
ukończona w zasadzie pod koniec lat sześćdziesiątych,
ale trzeba było jeszcze wiele czasu na przejrzenie,
zharmonizowanie i częściową rewizję całego nowego
przekładu Starego Testamentu przed oddaniem do dru
ku i ustaleniem ostatecznej wersji polskiego tekstu.
4 września 1975 nadszedł dzień, który był wielkim wy
darzeniem w życiu wszystkich Kościołów zrzeszonych
w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Oto po 343 latach
od czasu pierwszego wydania Biblii Gdańskiej, którą
się dotychczas posługiwano, ukazał się nowy przekład
Pisma Świętego. Dzień ten był szczególnie uroczysty
dla ks. W. Niemczyka, który włożył najwięcej pracy
w ukazanie się tego dzieła. Jego trud został też nale
życie oceniony, gdyż właśnie jemu, podczas specjalne
go wieczoru biblijnego, p. Barbara Enholc-Narzyńska,

dyrektor Polskiego Oddziału Brytyjskiego i Zagranicz
nego Towarzystwa Biblijnego, wręczyła pierwszy
egzemplarz nowej Biblii.
Warto jeszsze podkreślić, że Jubilat uważał się zawsze
za wiernego sługę Kościoła. Wielokrotnie pełnił rolę
gospodarza podczas dorocznych konferencji teologicz
nych księży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, któ
re odbywały się w lokalach Akademii w Chylicach.
Często służył też konferencjom jako wykładowca. Od
zakończenia drugiej wojny światowej był przez wiele
lat członkiem Synodu Kościoła, uczestnicząc szczegól
nie aktywnie w pracach jego komisji. Wchodził też
w skład Kolegium Redakcyjnego „Zwiastuna”, pisząc
dlań wiele artykułów i kazań. W 1957 reprezentował
Kościół na I I I Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Fe
deracji Luterańskiej w Minneapolis (USA).
Na zakończenie wspomnijmy jeszcze o zaangażowaniu
ekumenicznym ks. prof. dr. Wiktora Niemczyka. Od
powstania Polskiej Rady Ekumenicznej (1946) współ
pracował z nią aktywnie przez wiele lat, a w okresie
sprawowania funkcji rektora przewodniczył jej K o 
misji Teologicznej. W 1954, wespół z ks. Karolem K o tulą, miał reprezentować Kościół na II Zgromadzeniu
Ogólnym Światowej Rady Kościołów w Evanston
(USA), ale do udziału nie doszło, gdyż Ambasada Sta
nów Zjednoczonych w Warszawie nie wydała na czas
wiz. Przed 20 laty należał do współzałożycieli Chrześ
cijańskiej Konferencji Pokojowej, uczestnicząc aktyw
nie w pierwszych jej posiedzeniach międzynarodowych.
Bywał też za granicą z wykładami gościnnymi. W 1955
uczestniczył w Ogólnoindyjskim Kongresie Religii.
Mimo przeżytych 80 lat ks. prof. dr Wiktor Niemczyk
wykazuje się nadal niezwykłą pracowitością, która —
obok wszechstronności — zawsze była i pozostaje naj
bardziej charakterystyczną cechą jego osoboicości.
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Rozmowa
z ks. prof.
Wiktorem
Niemczykiem

REDAKCJA: Jest Ksiądz najstarszym duchownym
swego Kościoła i w listopadzie obchodzi jubileusz
80-lccia. Rzadka to uroczystość, zwłaszcza że mimo
pięknego wieku zachował Ksiądz świeżość umysłu
i twórcze siły. Czy nie zechciałby Ksiądz opowiedzieć
nam o swojej drodze do teologii?
KS. PROF. W IK TO R N IEM C ZYK: Spędziłem młodość
w cieniu kościoła. Ojciec mój był długoletnim kie
rownikiem szkoły ewangelickiej, a petem powszech
nej, w Bystrzycy na Zaolziu. Równocześnie pełnił
funkcje organisty przy tamtejszym kościele. Atmo
sfera w domu była bardzo religijna. Wszystko było
nastrojone na nutę życia religijnego.
RED.: A jednocześnie była to atmosfera głęboko pa
triotyczna.
KS. W. N.: Oczywiście. Nic tylko w domu, ale w ca
łej miejscowości. Wspomnę tylko, że o stanowisko
pastora ubiegał się ks. Jerzy Badura, ten, który po
przednio był wikariuszem w Krakowie. Ze względu
na jego wyraźnie polskie oblicze nie został, mimo do
konanego wyboru, na tym stanowisku zatwierdzony
przez Naczelną Radę Kościelną w Wiedniu. To były
szykany austriackich władz z punktu widzenia anty
polskiej polityki. Później ks. Badura był znanym szer
mierzem polskiego ewangelicyzmu na Dolnym Śląsku,
gdy pracował jako pastor w Międzyborzu.
RED.: Wychowywał się Ksiądz Rektor w licznej ro
dzinie.
KS. W. N.: Było nas w domu sześciu synów. Jeden
z sześciu synów organisty i nauczyciela musiał zostać
księdzem. Mój starszy brat, Oskar, też miał stu
diować teologię, ale ostatecznie został lekarzem. Od
dzieciństwa już planowało się, że ja będę księdzem.
W tym nastroju się chowałem. Ważną rolę w naszej
rodzinie spełniała literatura religijna. Pierwsze miej
sce zawsze zajmowała Biblia, następnie Dąbrówka,
kazania Wilhelma Raszki, pastora bystrzyckiego, w y 
dane
przez
ks.
Karola
Michejdę,
modlitewnik
ks. Twardego z Wrocławia, modlitewnik ks. Kulisza,
..Rajski ogródeczek” Arndta, no i, oczywiście, polski
kancjonał ks. Heczki, który zawierał siedemset dwa
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dzieścia numerów pieśni. Pieśń religijna stale u nas
w domu rozbrzmiewała, a obok niej i pieśń patrio
tyczna ,,Z dymem pożarów” , ,,Walecznych tysiąc
opuszcza Warszawę” , „Lecą liście z drzewa” — to
powstaniowe pieśni patriotyczne. Od dzieciństwa
wzrastaliśmy z tą świadomością, że Warszawa jest
stolicą Polski i Kraków to też jest dawna jej stolica.
Jeszcze jako chłopiec byłem tak zwanym choralistą.
Grupa chłopców zebrana przy organach prowadziła
śpiew kościelny. Chodziliśmy także na pogrzeby, to
warzysząc mojemu ojcu, który często przy takich
okazjach wygłaszał kazania. Od dzieciństwa wsłuchi
wałem się w ton mowy kaznodziejskiej. W Bystrzycy
pastorem był ks. Karol Michejda, ojciec ks. Oskara
i brat słynnego ks. Franciszka Michejdy z Nawsia.
Michejdowie uchodzili za dobrych mówców. Byłem
więc osłuchany z dobrym kaznodziejstwem biblijnym.
Było dla mnie rzeczą oczywistą, że pójdę tą właśnie
drogą.
RED.: Kiedy nagle wybuchła wojna...
KS. W. N.: Zostałem porwany w tryby tej wojny.
Przez dwa i pół roku służyłem w wojsku austriackim.
RED.: Najpierw była matura.
KS. W. N.: Maturę zdałem w 1916 w klasycznym gim
nazjum cieszyńskim. Było to jedno z wybitnych pol
skich gimnazjów, założone przez Macierz Szkolną
Księstwa Cieszyńskiego. Wysoko postawiona była ła
cina, greka, język polski a także historia. Programo
wo nauczano historii austriackiej, ale dodatkowo
uczyliśmy się historii Polski. Te upodobania w łaci
nie, grece, historii i w kulcie języka polskiego i pol
skiej literatury już mi pozostały.
RED.: Potem trzeba było pójść na wojnę...
KS. W. N.: Bardzo tragiczne miałem przejścia na
froncie włoskim. Wreszcie zachorowałem na tyfus,
który mi zaszkodził na serce i na oczy — szpitalnic
two przyfrontowe nie stało na wysokim poziomie. Po
pobycie w szpitalu w Lublanie zostałem przydzielony
do pułku czerniowieckiego. Bardzo wcześnie zostałem
oficerem, gdy miałem 19 lat. Wysłano mnie do Odessy

i zaraz stamtąd do Rohatyna. Kiedy tam przybyłem,
w nocy z 31 października na 1 listopada 1918, Austria
padła. 11 listopada wróciłem do Bystrzycy jako w e
teran I wojny światowej, a miałem wtedy zaledwie
20 lat. Już wtedy Cieszyńskie było organizowane pod
zarządem Rady Narodowej jako integralna część Pol
ski. Rano przyjechałem do Bystrzycy, a w południe
pojechałem do Cieszyna zgłosić się do komendy w o j
skowej, już oczywiście polskiej. Zostałem przydzie
lony najpierw do pułku w Cieszynie a potem w Ja
błonkowie. Po kursie musztry polskiej, jaiko instruk
tora musztry odkomenderowano mnie do Lwowa,
gdzie prowadziłem szkołę podoficerską, ale zostałem
zwolniony, gdy na Śląsku Cieszyńskim miał się od
być plebiscyt. Do plebiscytu nie doszło. Zaolzie przy
padło Czechosłowacji, a przy Polsce pozostały ziemie
z tej strony Olzy.
RED.: Jak doszło do tego, że jednak znalazł się Ksiądz
na teologii?
KS. W .N.: Mogłem zostać w wojsku. Byłem już po
rucznikiem i wielu kolegów obrało karierę wojsko
wą. Ja natomiast wróciłem do dawnej myśli i posta
nowiłem zamienić karabin na inny środek... walki.
Zgłosiłem się do ks. Karola Michejdy, pastora w By
strzycy, który mi powiedział, że dobrze się składa,
bo w Warszawie powstaje właśnie wydział teologicz
ny. Skierował mnie do ks. Jana Szerudy, którego zna
łem, bo z moim starszym bratem uczęszczał do jed
nej klasy w cieszyńskim gimnazjum. Gdzieś w listo
padzie 1920 została założona bursa przy ul.. Żytniej.
Tam zgłosiłem się jako kandydat na studia, a miałem
wtedy już dwadzieścia dwa lata. Przyszedłem jako
weteran wojenny z luką w życiorysie, wywołaną
przez wojnę. Gdyby nie to, człowiek miałby już stu
dia za sobą. Byłem już przecież przyzwyczajony do
poborów, a tu nagle — pauper student. Nie miałem
jednak specjalnych kłopotów finansowych, bo zarów
no ojciec, jak i mój starszy brat, który był lekarzem,
łożyli na moje studia. Ponieważ miałem wyniesione
jeszcze z gimnazjum upodobania lingwistyczne, okres
między opuszczeniem wojska a przyjazdem do W ar
szawy wykorzystałem na zapoznanie się z greckim
tekstem Nowego Testamentu, którego egzemplarz
otrzymałem od ks. Jana Morcinka, pastora w Drogo
myślu.
Ofiarował
mi
także
Historię
Kościoła
Heussiegó. Kolega mój, katolicki teolog, Kurowski,
podarował mi gramatykę hebrajską Stracka, dzięki
której nauczyłem się alfabetu hebrajskiego, zanim
przybyłem na Wydział. O tyle miałem potem ułatwio
ną sytuację. Uchodziłem więc za czołowego lingwistę
pośród studentów. Kiedy więc kończyłem Wydział,
powiedział mi ks. Szeruda, żebym się przygotowywał
do studiów specjalistycznych.

RED.: Te gruntowne studia musiały Księdza zapro
wadzić w końcu na katedrę uniwersytecką.
KS. W. N.: Po obronieniu tezy doktorskiej zabrałem
się do pracy habilitacyjnej i w roku 1937 zostałem
docentem habilitowanym, co było stanowiskiem ho
norowym, zobowiązującym wprawdzie do prowadze
nia wykładów, ale nie dającym poborów. Co tydzień
dojeżdżałem z Krakowa na dwie godziny wykładów
z dziedziny religionistyki. Kiedy Wydział Teologii
uzyskał etat adiunkta w 1938, dopiero wtedy zaczą
łem za swoją pracę na uczelni otrzymywać uposaże
nie. Zachowałem stanowisko proboszcza w Krakowie
i stale dojeżdżałem do Warszawy, gdzie wykładałem
pełne pensum adiunkta, to jest 5 godzin tygodniowo.
RED.: Trudno chyba było godzić zc sobą dwa stano
wiska, które* wiązały się z tak odległymi miejscowoś
ciami.
KS. W. N.: No, bardzo mnie to męczyło. Miałem
wprawdzie wikariusza, ale pracy nie brakowało. Trze
ba było prowadzić całą pracę związaną z probostwem,
uczyć w szkole. To był bardzo duży wysiłek. No,
i kiedy już zdawało się, że sprawy uniwersyteckie
potoczą się zwykłym trybem, nagle wybuchła wojna
i wszystko się rozpadło.
RED.: Wspomniał Ksiądz o tym, że był osłuchany
z bardzo dobrym kaznodziejstwem, żc z gimnazjum
cieszyńskiego wyniósł zamiłowanie do języka polskie
go i literatury. Wydaje się, że przeżywamy obecnie
pewien upadek mowy ojczystej, nieporadność w do
bieraniu słów i wyrażaniu myśli, nie mówiąc już
o zwyczajnych błędach, od których roi się prasa.
Niestety, podobne przejawy można zaobserwować
w naszym kaznodziejstwie. Czy tak rzeczywiście nie
jest?
KS. W. N.: Z naszym kaznodziejstwem nie jest naj
lepiej. Przykro powiedzieć, ale sztuka kaznodziejska
upada. Wiele razy o tym wspominałem przy 'różnych
okazjach, na konferencjach teologicznych. Ujmuję to
w takie sformułowanie, że trzymaliśmy w ręce trzy
klejnoty: Pismo święte, kaznodziejstwo i pieśń reli
gijną. Wszystkie te trzy klejnoty, które były znamie
niem protestantyzmu, i luterańskiego, i kalwińskiego.,
wymknęły się nam z ręki. Dziś obserwujemy ogromne
zainteresowanie Pismem świętym w Kościele rzym
skokatolickim, 'również renesans pieśni religijnej.
Trzeba .pamiętać, że Reformacja szerzyła się w w iel
kim stopniu dzięki pieśni religijnej. Ogromną zasługą
ks. Jerzego Heczki z Ligotki dla Śląska Cieszyńskiego
było wydanie kancjonału w latach sześćdziesiątych
ubiegłego wieku.

RED.: I wtedy wyjechał Ksiądz za granicę.

RED.: Chcielibyśmy przejść teraz do zupełnie innego
lematu. Na którejś z konferencji teologicznych bardzo
żywo zaprotestował Ksiądz przeciw określeniu „stan
spoczynku” w odniesieniu do swojej osoby.

KS. W. N.: Wcale nie wyjechałem. Ponieważ pastor
krakowski, ks. Karol Michejda, został profesorem teo
logii praktycznej, postanowiono mnie delegować do
Krakowa jako wikariusza urzędującego jeszcze w K ra
kowie, ale już mieszkającego w Warszawie ks. Karola
Michejdy. Studia za granicą jednak odbyłem, miano
wicie cały trzeci rok, studiowałem w Wiedniu. Chcia
łem jeszcze poznać języki asyrobabiloński, egipski
i arabski, a także tragedię grecką.

KS. W. N.: No jakże, przecież wcale nie znajduję się
w stanie spoczynku. Owszem, jestem na emeryturze,
ale ciągle bardzo dużo pracuję. Mam tutaj pod ręką
rocznik teologiczny, który mi ofiarowano na moje
siedemdziesięciolecie. Jest w nim sporządzona przez
ks. J. Narzyńskiego bibliografia prac. Obejmuje ona
195 pozycji. No, trochę na wyrost to zrobione, bo
niektóre prace powtarzają się, drukowane w różnych
czasopismach. Tym niemniej nazbierało się tego tro
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chę, począwszy od pierwszego artykułu o znaczeniu
Reformacji, drukowanego w
1925. Publikowałem
w „Pośle Ewangelickim” , w ,,Kalendarzu Ewangelic
kim” , „Głosie Ewangelickim” , w „Jednocie” . Są tu
wymienione drobiazgi, ale i poważniejsze rzeczy. Koń
czy się to na roku 1967. Ostatni przyczynek dotyczył
tematu „Wokół Biblii w 770 językach” . To był inau
guracyjny wykład wygłoszony w czasie, gdy po zło
żeniu katedry teologii systematycznej obejmowałem
katedrę Nowego Testamentu. Jeżeli mowa o przejściu
na emeryturę, to trzeba powiedzieć, że zajmowałem
się w dalszym ciągu tłumaczeniem Pisma świętego.
Po przełożeniu Nowego Testamentu musiałem zabrać
się i do Starego, bo zmarły ks. prof. Jan Szeruda
dokonał tylko części pracy. Z Akademią jestem prze
cież stale związany, choćby w związku z przewodami
doktorskimi i habilitacyjnymi. Przygotowanie recenzji
zajmuje wiele czasu. Podjąłem się też prac przekła
dowych z języka łacińskiego: De servo arbitrio i A r 
tykułów szmalkaldzkich Lutra, Traktatu o władzy
i prymacie papieża — Melanchtona, Apologii Kon

fesji Augsburskiej. W związku z tym opracowałem
„Teologię luterskich ksiąg wyznaniowych” . Na warsz
tacie mam teraz pracę „Jak powstała pierwsza dog
matyka luterańska” i drugi, pokrewny temat: „Rzut
oka na 28-letnie współdziałanie Lutra i Melanchto
na” . Zajmują mnie jeszcze dwa inne tematy, miano
wicie wizerunek Jezusa i wizerunek apostoła Pawła
w najnowszej teologii żydowskiej. Trzeba bowiem
wiedzieć, że teologia żydowska powraca obecnie do
tych spraw.
RED.: Widać z tego, że obchodzi Ksiądz osiemdziesią
te urodziny w niezwykłej aktywności umysłowej.
Trzeba podziwiać rzadko spotykaną wszechstronność
i ogromne możliwości, skoro zaczynał Ksiądz jako
religionista, po wojnie zajął się teologią systematycz
ną i w końcu przeszedł do wiedzy nowotestamentowcj. W imieniu naszych Czytelników i Redakcji ży
czymy Księdzu Profesorowi dalszych lat twórczej
pracy i zadowolenia z dokonanego dzieła.
Rozmawiał ks. Bogdan Tranda

Ks. EDMOND PERRET

Co mnie uderzyło
u Pawła VI ?

Ks. Edmond Perret w rozmowie z Pawłem V I
Cóż mógłbym dorzucić do tego, co
napisano, powiedziano czy pokaza
no w tych dniach po śmierci Pawła
VI? Różne strony jego osobowości
i jego pracy stały się przedmiotem
wzruszających świadectw i intere
sujących analiz. Jak tu się zorien
tować w tej masie informacji?
Trzeba jakiś czas odczekać, zanim
będzie można określić główne linie
tego piętnastoletniego pontyfikatu,
które w przyszłości okażą się waż
ne i istotne dla Kościoła rzymsko
katolickiego. Czy będzie to politycz
ne otwarcie, dokonane przez Pawła
VI, jego inicjatywy społeczne, za
ostrzenia w dziedzinie etyki, refor
ma Kościoła rzymskiego, czy eku
meniczne kontakty?
Jedynie dwa razy miałem okazję
spotkać Pawła VI na audiencjach
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prywatnych. Pierwszy raz wspólnie
z dwoma kolegami ze Światowego
Aliansu Kościołów Reformowanych
podczas szeregu spotkań w różnych
dykasteriach kurii rzymskiej, trosk
liwie i po przyjacielsku przygoto
wanych przez Sekretariat do Spraw
Jedności Chrześcijan. Drugi raz by
ło to w 1977, kiedy generalni sekre
tarze związków wyznaniowych (luteran, anglikanów, metodystów itd.)
zebrali się w Rzymie na doroczną
konferencję.
Paweł VI wywarł na mnie duże
wrażenie przede wszystkim swoją
autentycznością. Wyczuwało się w
nim chęć poznania, zrozumienia,
współudziału w tym, co się dzieje;
miał on głęboki szacunek dla dru
giego człowieka. Oto przykład. W
1973 wręczyłem mu książkę na te

mat reformowanej myśli teologicz
nej, napisaną przez Jana M. Lochmana, profesora w Bazylei, prze
wodniczącego wydziału teologiczne
go w Aliansie. Kilka miesięcy póź
niej otrzymałem list od sekretarza
prywatnego, który donosił mi, że
papież po przeczytaniu z wielkim
zainteresowaniem
pewnych
frag
mentów książki polecił mu przeka
zać wyrazy wdzięczności.
Po drugie wywarł na mnie wraże
nie siłą swej woli. W ubiegłym ro
ku upadek jego sił fizycznych stał
się widoczny. Przyjął nas z wielką
godnością, skierował do nas słowa
pełne ludzkiego ciepła. Później, kie
dy jego otoczenie — sądząc, że
audiencja trwała już dostatecznie
długo — namawiało go do pożegna
nia się, on bez pomocy zszedł

z miejsca, gdzie siedział, wymknął
się tym, którzy mu towarzyszyli
i zbliżył się do nas, aby z każdym
osobiście porozmawiać.
Po trzecie, wywarła na mnie w ra
żenie jakaś siła wewnętrzna, która
promieniowała z jego postawy, w y
powiedzi i która dziwnie kontrasto
wała ze słabnącymi siłami fizycz
nymi. Pomimo silnie odczuwanego
napięcia i rozdarcia wywołanego
przez sytuację w świecie, spory
również wewnątrz jego Kościoła,
czy przez podziały wyznaniowe, po
zostawał stale chrześcijaninem pro
mieniującym wiarą, nadzieją i mi
łością.
Teraz, gdy pośpiech ostatnich dm
skłania dziennikarzy i ikomentatorów do zajmowania się sprawami
czysto
zewnętrznymi,
chciałbym
podkreślić pewien szczegół. Dobrze
wiadomo, jak wTażliwy był Paweł
VI na symbole. A więc na znacze
nie, jakie chciał nadawać poszcze
gólnym gestom czy wydarzeniom,
w których należy dostrzegać coś
więcej niż tylko formę widzialną.
Ma to szczególne znaczenie w dzie
dzinie wzajemnych stosunków mię
dzy chrześcijańskimi wyznaniami.
Z tego właśnie punktu widzenia na
leży ocenić spotkanie Pawła V I
z ekumenicznym patriarchą prawo
sławnym, Atenagorasem, w stycz
niu 1964 w Jerozolimie, z anglikań
skim arcybiskupem Cańterbury, Michaelem Ramseyem, w Rzymie w
1966, czy też z jego następcą, Do

naldem Cogganem, w kwietniu 1977.
Trzeba jednak szczególnie podkreś
lić, że w ciągu pontyfikatu Pawła
VI
Kościół
rzymskokatolicki
—
głównie za pośrednictwem Sekreta
riatu do Spraw Jedności Chrześci
jan — nawiązał rozmowy z tak róż
nymi grupami, jak prawosławni,
anglikanie, luteranie, reformowani,
ruch charyzmatyczny i inne. Rzym
jest obecnie tą rodziną wyznanio
wą, która bierze udział w najwięk
szej liczbie dialogów dwustronnych.
Rożmcwy
teologiczne
wymagają
dobrej woli, szukania pomocy u lu
dzi najbardziej kompetentnych, apa
ratu administracyjnego.
Kościół rzymski w sposób dyna
miczny spełnia rolę obserwatora
podczas posiedzeń komitetów kie
rowniczych Światowej Rady Koś
ciołów, czy organizacji wyznanio
wych. W ubiegłym tygodniu, na
przykład,
w
międzynarodowym
ośrodku reformowanym im. Johna
Knoxa w Genewie ks. Charles
Moeller, sekretarz generalny Sekre
tariatu do Spraw Jedności Chrześ
cijan,
aktywnie
i
pożytecznie
uczestniczył w obradach Komitetu
Wykonawczego Światowego Aliansu
Kościołów Reformowanych.
Kościół katolicki będzie również re
prezentowany na najbliższym ko
lokwium na temat przyszłości ruchu
ekumenicznego, które w październi
ku br. zgromadzi przedstawicieli
ŚRK i wielkich światowych orga
nizacji wyznaniowych. Ta właśnie

ROZMOWY PRZY STUDNI

Kiedy się modlisz,
zamknij drzwi
Mt 6:6-8
K A L IN A — Utarło się przekonanie, że Pan Jezus,
siebie mając na myśli, 'mówi „Ojciec mój” — w licz
bie pojedynczej, natomiast nam poleca mówić „Ojcze
nasz” — w liczbie mnogiej. Tymczasem nie jest to
zupełnie ścisłe, bo i w odniesieniu do człowieka użył
liczby pojedynczej — „Ojciec tw ój” . Kontekst zawiera
określenie, które w tłumaczeniu częściowo zatraca
swój właściwy sens. „Kiedy się modlisz, w ejdź do...”
No, właśnie, gdzie mam wejść? Użyte w oryginale
Mateusza „tameion” nie oznacza wcale izdebki, która
mogłaby być pomieszczeniem mieszkalnym, ale jakiś
najgłębszy czy najdalszy schowek: spichlerz, skład,
komórkę. Dziś powiedzielibyśmy może: spiżarka, ga

praca, zmierzająca w głąb, wzboga
ciła się o nowe wymiary podczas
pontyfikatu Pawła VI.
A teraz?
Niedługo zbierze się konklawe. Kto
będzie następnym papieżem? Nasu
wa się pytanie o wiele ważniejsze:
jaka będzie linia przyszłego papie
ża? Nie do nas należy wypowiada
nie prognostyków. Jest jednak na
szym obowiązkiem zwrócić uwagę
Kościoła rzymskiego na wielkie zna
czenie, jakie będzie miało dalsze
posuwanie się po drodze brater
skiej współpracy, autentycznej dys
kusji i całkowitego poszanowania
wzajemnych przekonań.
Marc Boegner, o którym Paweł VI
powiedział mi, że niezwykle go ce
ni, napisał w swojej książce „ L ’exigence Oecumeniąue” : „Jan X X III
rozpoczął to, czego Paweł V I nigdy
by nie podjął. Paweł V I dokończy
to, czego Jan X X III nie miałby od
wagi doprowadzić do końca” .
Przyszłym papieżem nie powinien
być reprezentant jakiejś grupy w
łonie Kościoła rzymskokatolickiego,
progresista
czy
intergrysta,
ale
człowiek, który w swojej osobie bę
dzie reprezentował ten Kościół jako
całość i poprowadzi go ze znajo
mością rzeczy po drogach, na które
wejdzie w przyszłości.
Naszym zadaniem, jako reformowa
nych, jest prosić Boga, aby swoim
Duchem oświecił kardynałów wkra
czających na konklawe.
,,L a V ie P i o l e s t a n l e ” , N r 29 z 11.08.78

raż, archiwum. Coś w tym rodzaju. Św. Łukasz także
jeden raz użył tego określenia „tameion” , mówiąc
o klukach, że go nie mają i nie zbierają tam zapa
sów, a Ojciec Niebieski żywi je (12:24). W tym schow
ku trzeba się zaryglować — zamknąć drzwi — i do
piero wówczas modlić się do Ojca „swego” . To coś in
nego, niż zwykłe odejście od tłumu czy od grupy. To
autentyczne sam na sam, które niweluje wszelki dys
tans. Ojciec „nasz” staje się tam Ojcem „moim” . 'Wi
działabym więc w tym tekście o „tameionie” dwa za
sadnicze elementy. Po pierwsze — miejsce przezna
czone do czegoś zupełnie innego niż modlitwa, nie
zdradzające niczym, że ktoś, kto tam wchodzi ma za
miar się modlić. Absolutne unikanie pozorów. W kon
tekście chodzi zresztą o kontrast z faryzejską mod
litwą na rynku. Po wtóre — zamknięcie drzwi — za
ryglowanie się — zapewnienie sobie chwili samot
ności, ciszy, odosobnienia. Także w przeciwieństwie
do tych, co obnoszą na pokaz swoją rozgadaną po
bożność.
ANDRZEJ — To jest bardzo piękny tekst, dodający
otuchy. Faryzeizm chrześcijański częsty jest zwłasz
cza we wspólnotach, w których ludzie znają się na
wzajem. Ten a ten nie chodzi do kościoła, albo rzadko
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go lam widać; takie wielkie święto, a w kościele go
nie było. Ten tekst odpiera podobne zarzuty. W Koś
ciele wschodnim nigdy zresztą nie podkreślano grze
chu z powodu nieuczestniczenia w liturgii. Wiado
mo też, że wielu uduchowionych ludzi rzadko Ha nią
chodzi. Zostawia się to do indywidualnej decyzji.
Niebezpieczeństwo
aktywizmu
otwiera
tajemnicę
wielkości i wolności ludzkiej. Świątynię można zbu
dować także w tak niegodnym miejscu, ja(k taki
spichrzyk, izdebka, może chlewik. Musiało to być chy
ba szczególnie rewelacyjne w kontekście kultury ży
dowskiej. Przypomina mi się tu piękny opis śmierci
św. Serafina, którą przepowiedział swoim młodszym
braciom. Karcili go, że świeczki pali po nocach, że
może się od nich spalić cały klasztor. Odpowiedział,
że póki żyje, nic się nie spali, natomiast jego śmierć
objawi się pożarem. I rzeczywiście, pewnego dnia ra
no z jego celi unosił się dym. Zapukano, nie było
odpowiedzi. Próbowano otworzyć silnie zaryglowane
drzwi. A kiedy wywalono je z wielkim hukiem —
trudno było tę śmierć skonstatować, bo i okno było
zasłonięte ’ długo nic nie było widać w dymie — zo
baczono wreszcie, że Serafin umarł klęcząc przed
ikoną, zaryglowany w swej izdebce. Krańcowy przy
padek zupełnie nieświadomego zastosowania tej przy
powieści. Był to autentyczny pożar, ale w słowach
św. Serafina krył się także jakiś duchowy sens.
K A L IN A — Śmierć, która była przejściem ze światła
do światła. Mnie się to z całą oczywistością kojarzy
z inną jeszcze przypowieścią — z przypowieścią
0 ojcu, który umie dobre rzeczy dawać swoim dzie
ciom. Nawet „zły” ojciec daje swoim dzieciom chleb,
rybę, jajko — coś do jedzenia, do życia. Tym bar
dziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego — Pneuma
hagion — tym, którzy go proszą. N ie jakiegoś „ducha
dobrego” , ale właśnie Ducha Świętego. Samo Życie.
To On stwarza w człowieku tak rodzinny, Pana Jezu
sowy stosunek do Boga, wyrażający się *w wołaniu
„Abba” — co nie oznacza ojca jako ojca, ale ojca
w sensie bardzo bliskim, familiarnym, w nazwaniu
małego dziecka, nie dorosłego syna. To jest zwrot
ciepły, nieoficjalny, rodzinny.
ANDRZEJ — Tekst o schowku można potraktować
jako wskazówkę co do natury modlitwy. Ja wyczu
wam, że świadczy on o nieświadomej funkcji mod
litwy. Jeżeli rozumiemy go przenośnie, to nasze
zmysły byłyby drzwiami, czy oknami na świat, które
w jakimś sensie zapełniają naszą świadomość, są mo
torem działania. Natomiast modlitwa ma się odby
wać w pomieszczeniu zupełnie odciętym, to znaczy —
w sferze poząświadomości. Jest to może jeden z jej
aspektów.
K A L IN A — Dla takiej interpretacji byłaby podstawa
w twierdzeniu Pana Jezusa, że Królestwo Boże przy
chodzi niedostrzegalnie i wzrasta niewidzialnie (Łk
17:20). Zilustrowałabym twoją myśl porównaniem
ludzkiej psychiki do głębi morza, gdzie tylko niew iel
ka stosunkowo warstwa wody, ta najbardziej ruchliwa
1 najbliższa powierzchni, prześwietlona jest słońcem.
Im dalej w głąb, tym większy mrok. A na samym
dnie, w absolutnej ciemności, wre najbujniejsze ży
cie, niemal bajeczne w formach i barwach. Ale widzi
się je dopiero przy użyciu jakiegoś głębinowego
światła. Przykład jest kulawy, ale zwraca uwagę na
tę bujność i barwność pozornie mrocznej podświa
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domości. W problemie modlitwy można jednak mó
wić także o nadświadomości. Wszyscy mistycy mówią
0 takich kontaktach z Bogiem w modlitwie, które
dokonują się w sposób poza, czy ponad pojęciowy.
Nie tylko działanie zmysłów jest wówczas zawieszo
ne ale także dyskursywnego myślenia. Pozostaje jakaś
intuicja Spotkania, czy Obecności., która dokonuje się
w innym zupełnie wymiarze niż „normalne” życie
1 nie rejestruje się w świadomości w „normalny”
sposób. Dopiero po powrocie do „normalnego” stanu
człowiek usiłuje jakoś opisać swoje przeżycie, dobie
ra jakieś analogie i metafory, czasem paroroksalne —
milcząca muzyka, ciemne światło — i zawsze wie, że
są one nieadekwatne, że właściwie nic nie mówią
o Niewypowiedzianym.
ANDRZEJ — Spróbujmy jeszcze przedstawić owo za
mykanie się w izdebce jako uciekanie ot, tak gdzie
kolwiek. Bo chyba nie chodzi o formę jakiegoś luk
susu wewnętrznego, o to, że każdy powinien mieć pe
wien obszar życia, gdzie mu nikt nie przeszkadza.
Nawet w sensie czysto zewnętrznym — swój pokój,
swoje miejsce w życiu, miejsce na ziemi, do którego
ma jakieś prawo. Takie rozumienie byłoby chyba fał
szywe. Przychylałbym się raczej do twoich interpre
tacji psychologiczno-mistycznych, ale wydaje mi się,
że może być jeszcze taka komórka, do której scho
wałaby 'się sierotka Marysia — ktoś skrzywdzony,
kto uciekłby gdziekolwiek — za róg, za mur — żeby
go po prostu nie było widać.
K A L IN A — Tomasz Merton najbardziej lubił modlić
się w stodole, na stryszku, przy okienku wychodzą
cym na pole.
ANDRZEJ — Tak, czasem chce się nam uciekać
z wszelkich urządzeń do modlitwy. A le kiedy, w ja
kim przypadku uciekamy gdzieś za róg, czy do sto
doły? Kiedy coś się z 'nami dzieje, kiedy w jakimś
sensie nas zraniono, kiedy czujemy się wytrąceni
z jakiejś sytuacji, kiedy się bardzo cieszymy, albo bar
dzo smucimy, kiedy chce się nam płakać. Nasze cier
pienia czy radości, ten stan, który chętnie wynosimy
w ukrycie, jest rodzajem takiego ośrodka, wokół któ
rego jesteśmy wewnętrznie zintegrowani. Tę inte
grację nazwałbym stanem modlitwy, podobnie jak
dezintegrację — grzechem.
K A L IN A — Czy nie lepiej byłoby powiedzieć „inte
gracja wokół Obecności” ? Bo jeżeli mówimy — wokół
cierpienia, czy wokół radości, to siebie stawiamy
w centrum tej modlitwy.
M ICHAŁ — Mówię czysto psychologicznie. Nie chcę
używać dużych słów. W izdebce jest się nie na sku
tek jakiegoś odłączenia od śHviata i przejścia w kom
fortowy pokoik wewnętrzny, ale na skutek chronie
nia się w jakiekolwiek miejsce, gdzie wynosimy ze
sobą to, co nas zraniło, co wytrąciło z równowagi. To
stan podobny do tego>, jaki przeżywa chory w szpi
talu, który pozostaje, kiedy odeśzli ci, co go odwie
dzali. Cierpienie to pewien skandal kosmiczny doty
czący sfery boskiej. W ujęciu człowieka wierzącego
cierpienie sierotki Marysi musi Boga dotyczyć jako
rzeczywisty problem, kołaczący z całą gwałtownością
we wrota Boże. To problem Karamazowa, który os
karża Boga o cierpienia dziecka. Ja myślę, że cier

pienie kołacze do Boga, jeśli przeżywamy je integral
nie. Bo nasze myślenie o cierpieniu w jego negatyw
nych cechach i w negatywnych kategoriach rozbija
ten stan, staje się przeżywaniem cierpienia jako
oskarżenia. W ydaje mi się nadto niewłaściwe nakła
danie nań „odpowiedzi chrześcijańskiej” w formie:
„Chrystus cierpiał, więc i ty musisz cierpieć” . To jest
zadawanie gwałtu sobie, a nie Bogu. Sierotka M ary
sia nie uświadamiała sobie, że Chrystus cierpiał, na
śladowała Go bez zadawania sobie gwałtu.
K A L IN A — Mówisz o symbolicznej sierotce Marysi.
Mnie się od razu przypominają prawdziwe dzieci —
te z Zamojszczyzny, co zamarzły na śniegu, gdzieś
koło dworca wschodniego w Warszawie, i te z w ar
szawskiego getta, które konały z głodu na ulicy. Speł
niało się w nich coś z tajemnicy śmierci dzieci betle
jemskich, które antycypowały śmierć Chrystusa.
ANDRZEJ — Podkreśliłbym jeszcze funkcję pewnego
jądra, które się objawia w stanie takiego cierpienia.
Pięknie opisał to Andersen w ,dziew czynce z zapał
kami” . Jest Boże Narodzenie, zapala się choinki, cała
zewnętrzna obrzędowość chrześcijańska zostaje speł
niona przez sytych ludzi w ciepłych domach. Ale
prawdziwa kenoza Wcielonego Boga, rzeczywiste
przerażenie świata '— to opisywane przez (kolędę:
ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskoń
czony, wzgardzony, okryty chwałą. Cała ta niesamowitość wydarzenia realizuje się jedynie w Dziew
czynce z zapałkami.
pA R B AR A — Wolałabym jednak, abyście mówiąc
0 integrującym „ośrodku wewnętrznym” nie spro
wadzali go do kategorii czysto psychologicznych prze
żyć. Moim zdaniem psychologia, a raczej psychika,
jest objawem — funkcją — głębszej warstwy osobo
wej, którą nazwałabym po prostu strukturą bytową
człowieka. Wydaje mi się, że dotarcie do tego byto
wego centrum 1
— odkrycie siebie samych jako osób,
dzięki najbardziej osobowemu aktowi zwrócenia się
ku Bogu — jest nie tylko i nie tyle przeżyciem psy
chologicznym, które przemija, przytłumione mnogoś
cią innych przeżyć — ono jest istotnym przeobraże
niem. Jest to zmiana sposobu bycia w świecie i zmia
na patrzenia na świat, pozwalająca widzieć sens
w bezsensie cierpienia, ukrytą logikę w chaosie przy
padkowych zdarzeń, wewnętrzną spójność osoby pod
powierzchnią jej różnych, często pozornie sprzecz
nych lub co najmniej zaskakujących zachowań.
K A L IN A — Pewien stan wzburzenia Chrystusa byłby
tu może dobrym przykładem. Chodzi mi o moment,
kiedy widział Marię i Żydów lamentujących po śmierci
Łazarza. Polskie przekłady są tu dość słabe i, powie
działabym, miękkie: „wzruszył się” , „rozrzewnił” . Tak
zareagowałby każdy normalny człowiek. Lepiej chyba
w stosunku do oryginału — enebrimesato... etaraxen —
brzmi przekład francuski — fremit... se troubla —
opatrzony komentarzem, że oznacza to głęboki gniew,
wzburzenie z powodu lamentów, wyrażających bez
silność i brak w iary wobec faktu śmierci. Bo Chrys
tus przyszedł właśnie po to, by tę sytuację radykal
nie zmienić.
BARBARA — Wasze uwagi o psychologii modlitwy
1 kontemplacji mistycznej nasunęły mi szereg myśli
innej natury. Zacznę od osobistego wspomnienia.

W pewnym okresie swego życia głęboko przeżywałam
coś, co można by określić jako gruntowne zachwianie
poczucia własnej tożsamości. Tożsamości tego, co
z przekonaniem nazywamy „ja” — w sposób istotnie
odrębny od innych „ja” — i będące w tej odrębności
niepowtarzalnie „oryginalnym”. Właśnie owo „ja” —
kiedy próbowałam je sobie przedstawić — zaczęło mi
się jakoś rozpływać, gubić. Przeżywałam to jako re
alne zagrożenie. Sfera naszych cielesnych doznań oraz
emocji, większość pragnień i potrzeb ma wspólną ge
nezę i strukturę — jest kolektywna biologicznie, psy
chologicznie, socjologicznie. Czymś równie nieosobis■tym jest sfera poznawcza i kulturowa — większość
^ądów dzielimy z innymi taik dalece, że stwarza to
pokusę myślenia o jakimś „duchu obiektywnym”,
w którym to, co indywidualne roztapia się w morzu
wspólnej tradycji, ukrywającym w swej głębi zbio
rowe archetypy, symbole, wierzenia itp. Nasze za
chowania, sposób bycia, reakcje są „zaprogramowane’'
przez zbiorowość, nasze myśli są kalkami cudzych
cnyśli, nasze przekonania są nam przekazane przez
tradycję. Czyżby tym, co najbardziej własne, co utoż
samia się ze „mną”, było m o ^ i iało? Z samego faktu,
że nazywam je „moim” wyni ta, że nie jest ono
„mną”, ale * tylko do mnie — w sposób utracalny
zresztą — przynależne. Odkryłam wreszcie, że zapo
wiedzi, czy zapoczątkowania — jak .egoś arche — swopej tożsamości osobowej mogę poszukiwać i oczekiwać
w jednej tylko dziedzinie, sferze, czy warstwie swo
jego „ja”, które jest równocześnie sferą modlitwy.
Tej sfery zaczęłam stopniowo doświadczać jako cze
goś w rodzaju owego tajemniczego „tameion” bytują
cego ponad, czy poza całą resztą mego psychofizycz
nego inwentarza osobowego. Ale nie nazwałabym tej
sfery podświadomością, mimo że jest ona podobnie
.tajemnicza i trudna do zdefiniowania. Jest to sfera
duchowej, świadomej, aczkolwiek pozadyskursywnej
aktywności. Być może bliska temu, co scholastycy
nazywali „apex mentis”, a co Biblia nazywa „sercem”.
Sądzę, że właśnie w tej dziedzinie •.tajemy się „toż
sami z sobą” we właściwym znaczer /u tych słów, bę
dąc jednocześnie najbardziej otwa ci na tajemnicze
obcowanie z Bogiem. Autentyczność naszego psycho
logicznego poczucia odrębności tu ostatecznie ma swo
je zakorzenienie. Ta „tożsamość” nie jest czymś go
towym, nabytym od razu, ale raczej czymś zadanym
j przyobiecanym, twórczym procesem stawania się:
„zwycięzcy dam kamyk biały, a na tym kamyku w y 
pisane imię nowe, którego nikt nie zna prócz tego,
kto je otrzymuje” (Obj. 2:17).
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A L IN A WERNER

C zy powinniśmy siebie lubić ?
Chociaż kochamy przede wszy
stkim siebie („ kochaj bliźniego
swego j a k
siebie
same
go“), to jednak łatwo jest też
siebie nie*lubić. Sądzę, że stan
taki zdarza się prawie każdemu
człowiekowi w różnych okolicz
nościach jego życia. Istnieją
również ludzie stale z siebie
niezadowoleni i ta ich postawa
promieniuje w sposób przykry
na otoczenie, przygnębia i iry
tuje. Szukamy i potrzebujemy
towarzystioa ludzi pogodnych.
Pisarz francuski Georges Bernanos w książce pt. „Pamiętnik
wiejskiego proboszcza“ tak pi
sze:
„Jest łatwiej, aniżeli się sądzi,
nienawidzić siebie samego. Łas
ką jest o sobie zapomnieć.
Wszakże, gdy pozwolimy obum
rzeć całej naszej dumie, wtedy
najwyższą łaską będzie pokor
nie siebie miłować, podobnie
jak któryś z cierpiących człon
ków Jezusa Chrystusaec.
Autor cytatu używa bardzo
mocnego słowa — nienawiść.
Sądzę, że takich przypadków
nie spotyka się często; wielu
natomiast
przeżywa
chwile
wielkiego żalu do siebie, gnie
wu, może wstydu, uczucia nie
chęci, bliskiego aż nienawiści.
Ale są to przypadki skrajne.
Jest nam wtedy strasznie źle,
nie możemy sobie dać rady z
lulasnymi myślami, nie możemy
ze sobą wytrzymać. Czy w ta
kich chwilach popełniają ludzie
samobójstwa? Może... Myślę ra
czej, że z rozpaczy, w rozstroju
nerwowym i chorobie psychicz
nej. Choć wszystkie te stany są
sobie bliskie.
Stale niezadowolenie z siebie
jest stanem patologicznym. Bo
inną sprawą jest codzienne spo
kojne stwierdzanie swej ułom
ności, a inną — uczucie obrzy
dzenia do samego siebie. Nie
mamy, istotnie, powodów do
zadowolenia z siebie, ale stalą
niechęć odczuwamy jako coś
nienormalnego. Czujemy wy
raźnie, że tak być nie powinno.
Przecież Stwórca wyłonił nas z
niebytu i obdarował istnieniem.
Mówi się, że każdy byt jest lep
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szy od niebytu. A więc — na
wet byt pełen cierpień, byt ka
lek i debilów... To trudne do
zrozumienia, ale tak jakoś musi
być, jeśli wierzymy, że światem
rządzi Miłość.
Niezadowolenie z siebie łączy
się chyba zawsze z niezadowo
leniem ze świata. Świat, w któ
rym przyszło nam zaistnieć, nie
podoba się nam. Jeżeli mamy
przy tym aktywną postawę wo
bec życia i pragniemy coś w
nim zmienić, wtedy postawa
niechęci może być twórczym
fermentem pobudzającym czło
wieka do pozytywnego działa
nia. Jeśli natomiast pielęgnuje
my tylko naszą niechęć i kryty
cyzm, wtedy wnosimy czynnik
negatywny do zbiorowości, w
której żyjemy. O ile do takiej
postawy doszło (szczególnie u
człowieka niegdyś pogodnego
i zharmonizowanego) na slęutek
wyjątkowo silnych i przykrych
przeżyć, wówczas gotowi jesteś
my mu wybaczyć. Jeżeli nato
miast takich przeżyć nie było,
mówimy o niedobrym charakte
rze.
Myślę, że przyczyną wiecznego
niezadowolenia z siebie mogą
też być: nadmierna ambicja i
niezbyt skrupulatne sumienie.
W jednym z numerów „Znaku“
(dość dawnym), w omówieniu
przygotowania się do spowiedzi,
przeczytałam taką uwagę: „Je
śli przy dokładnym rachunku
sumienia ogarnie cię bezdenna
rozpacz z powodu ogromu win,
to zastanów się, czy nie grze
szysz także i grzechem pychy“ .
Sądzę, że jeszcze i brakiem u f
ności, bo przecież jest Ten, któ
ry zakrywa nasze grzechy.
Musimy się jakoś na siebie zgo
dzić, co nie oznacza wcale, że
mamy zaprzestać walki z wro
dzonymi wadami. I tu wyłania
się nowy problem: dlaczego i w
jakim stopniu mamy odpowia
dać za wrodzone cechy charak
teru? Dziedziczymy np. po bab
ce wielką gwałtowność, a po o j
cu skąpstwo. Wady te nas mę
czą i bolą, borykamy się z nimi
bezskutecznie. I wtedy dobija
nas jeszcze takie stwierdzenie:

„No tak, nic dziwnego, masz
wszystkie wady swojej babki.
Wykapana babcia!“ . Taki czło
wiek odczuwa wielką niesprazuiedliwość krytyki i ma ochotę
odrzec: „Nie ja się prosiłem na
świat“ . Wiemy, że podobne roz
mowy toczą się często między
rodzicami i dziećmi. I to jest
bardzo smutne.
Niesiemy,
niestety,
wszyscy
brzemię win Adamowych, mu
simy więc ponosić za nie odpo
wiedzialność: „...jestem Bogiem
zazdrosnym, który karze winę
ojców na synach do trzeciego
i czwartego pokolenia...“ (V
Mojż. 5:9). Przytoczony tutaj
fragment Dekalogu wydawał mi
się kiedyś bardzo niesprawiedli
wy. Dziedziczenie ioad praoj
ców lub bliskich krewnych mu
simy włączyć do dziedzictwa
grzechu
pierworodnego.
Ma
prawo Garncarz do formowania
gliny według swego upodoba
nia. Już mnie to nie dziwi.
Okazuje się wszakże, że nie tyl
ko nie należy nie nienawidzić
siebie, lecz właśnie miłować.
Bernanos stosuje pewne stop
niowanie — „łaską jest o sobie
zapomnieć“ . Już to samo jest
niesłychanie trudne, ponieważ
nawet w najbardziej altruistycznych czynach jest do
mieszka egoizmu (czy choćby
tylko egotyzmu). Tkwimy w so
bie i nie możemy się od siebie
uwolnić. Jak tu zapomnieć o so
bie? Czyż nie mielibyśmy się
troszczyć chociaż o własne zbaruienie? Jeżeli tylko o własne,
to już jest źle.
Odnajdziemy prawdziwą wol
ność, kiedy nauczymy się „po
kornie siebie miłować, podobnie
jak któryś z cierpiących człon
ków Jezusa Chrystusa“ . Wtedy
kochamy już nie siebie, ale sie
bie w Chrystusie („już nie ja
ż y j ę C a ł y wysiłek naszego
życia skierować ku tej niesa
mowitej prawdzie, że Bóg umarł za mnie i że jestem Jego
cząstką.
Miłując siebie w Chrystusie i
Chrystusa w sobie, potrafimy
miłować wszystkich i wszystko.
Wydaje się to niemożliwe dla
człowieka, ale przecież istnieli
i chyba istnieją ludzie, którzy
potrafili w sobie wypracować
podobną postawę.
Pogodzeni z sobą i ze światem,
jakikolwiek by on był, możemy
promieniować pokojem na in-

nych. Miewamy takie momen
ty, ale jak tu zachować je na
stale? Nie krytykoioać nad
miernie, nie dziwić się (choć
czasem trzeba się dziwić), nie
przewidywać i nie przerażać się
ziem... Oscylujemy nieustannie
pomiędzy przerażeniem, jakie

budzi w nas świat, a zachwy
tem dla jego piękna. I dlatego
drąży nas wieczny niepokój i
niezadoioolenie. Starajmy się
każdego dnia opancerzać się na
nowo i prosić Stwórcę, żeby nie
zachwiała się w nas wiara w
zwycięstwo Dobra.

LISTY«LISTY»LISTY«LISTY
Szanowny Księże Redaktorze!
Przeczytałam dział listów w
nr 1/78 „Jednoty” . Najbardziej
odpowiada mi stanowisko pani
Aliny Werner, które wyraża
chrześcijańską zasadę pojedna
nia, a tym samym istotę eku
menizmu. Myślę, że nikt z nas
nie spodziewa się takiego zjed
noczenia Kościoła, które pro
wadziłoby do przestrzegania ob
rzędów jakiegoś jednego w y
znania. ,,Jeden Kościół i jedna
owczarnia” — można to rozmai
cie interpretować. A przecież
tak pięknie powiedział Pan Je
zus do Samarytanki: Bóg jest
duchem, a ci, którzy Mu cześć
oddają, winni Mu ją oddawać
w duchu i w prawdzie. A to
j uż indywidualne stanowisko
każdego wierzącego, w jaki spo
sób oddaje tę cześć Panu Bo
gu. Skoro tę cześć oddaje, po
winien być każdemu ewangeli
kowi bratem w Chrystusie.
Pewna moja znajoma, katolicz
ka, mówi: ,,Jesteśmy siostrami
chrześcijańskiego Kościoła, bo
wierzymy w krew Pańską, w y
laną na Golgocie za nasze wszy
stkie i
wszystkich grzechy” .
Dodaję tylko, że taka ekumenia
może się zrealizować, gdy mło
de pokolenie (po przebudzeniu,
o jakim się zewsząd słyszy) doj
dzie do głosu i jak świat sze
roki nazwie Kościół Ciałem
Chrystusowym, a wyznawców
— praktykujących różne ob
rzędy liturgiczne — nazwie
braćmi-chrześcijanami. W ten
sposób cel ekumenii będzie osiągnięty. Należy do tego pod
chodzić z nadzieją i optymiz
mem, jak pisze Alina Werner,
która zajęła słuszne stanowisko
w kontrowersyjnej kwestii po
ruszonej przez list p. Witolda
Lubicza.
Ksenia Kalinowska (augsb.)

Wiązanka głosów na marginesie ekumenizmu, zamieszczona na ła
mach „Jednoty“ w zeszycie stycz
niowym bieżącego roku (1978), jest
bardzo interesująca, ale nie może
stanowić absolutnie jakiejś zamk
niętej całości. Wręcz przeciwnie.
Moim zdaniem należy powracać do
problemu ekumenizmu, bo to jest
zagadnienie dnia dzisiejszego i za
gadnienie jutra — dla całego chrze
ścijaństwa w epoce wielkiego osła
bienia wiary i uderzającego indyferentyzmu.
Podważanie idei ekumenizmu jest
na pewno wymierzone przeciw umocnieniu prestiżu chrześcijaństwa
w skali światowej ,bo chociaż do
pojednania wszystkich Kościołów
chrześcijańskich daleko, to powin
niśmy robić wszystko, co jest w
naszej mocy, aby było coraz bliżej
do
porozumienia
i
współpracy
wszystkich bez wyjątku chrześcijan,
skupionych w skali światowej u
boku Chrystusa.
Dlatego bardzo przemawiają mi do
przekonania ostatnie słowa z ostat
niego głosu w cytowanej wyżej wią
zance. Są to słowa p. Aliny Werner,
która mówi — jakże mądrze i jak
że bardzo słusznie — konkludując:
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,odrzućmy bariery, których może
wcale nie ma, żyjmy z ludźmi, ze
wszystkimi ludźmi. Więcej opty
mizmu...“ Gdy czytałem te mądre
słowa, przypomniały mi się słowa
jednego z największych teologów
współczesnych. Jest nim jezuita, ks.
Karol Rahner. On to właśnie w
wywiadzie dla amerykańskiego cza
sopisma „America“ z dnia 12 lipca
1965 roku powiedział bardzo zna
miennie:
„W przełamaniu naszej tendencji
defetystycznej w sytuacji diaspory
może nam chyba pomóc myśl św.
Augustyna na temat członków K o
ścioła: wielu, których Bóg posiada,
Kościół nie posiada, a wielu, któ
rych Kościół posiada, Bóg nie po
siada...“
Ta wspaniała i wprost kapitalna ocena wielkiego myśliciela chrześci
jańskiego jest druzgocącym uderze
niem w... bariery.
I na jeden ważki moment pragnę
zwrócić uwagę. Obserwując — w obozie katolickim — wystąpienia
przeciw idei ekumenizmu, zauwa
żyłem, że ci, którzy dzisiaj kryty
kują tendencje ekumeniczne w K o
ściele katolickim, rekrutują się ze
sfer konserwatywnych, tradycjonalistycznych, zdecydowanie przeciw
nych postępowi, który nazywają
ironicznie
„progresizmem*’.
W y
starczy czytać chociażby takie cza
sopisma niemieckie, jak ,,Stimme
des Glaubens“ (Głos wiary) lub
„Una voce korrespondenz“ (Kores
pondencja ruchu zwanego „Jednym
głosem“ , propagującego powrót do
łaciny w liturgii katolickiej). W y
starczy zapoznać się z działalnością
„Ligi katolickich tradycjonalistów*’
z siedzibą w Overath-Immekeppel,
w Niemieckiej Republice Federal
nej.
Ks. Henryk Weryński (kat.)
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Od 2—24 sierpnia br. przebywał w
Polsce wraz z Małżonką Karol Mazel, który w latach 1958— 1971, z ra
mienia Wydziału Pomocy Między
kościelnej (Church World Service)
Narodowej Rady Kościołów w USA,
prowadził w Warszawie biuro zaj
mujące się udzielaniem pomocy ma
terialnej Kościołom zrzeszonym w
Polskiej Radzie Ekumenicznej i róż
nym zakładom opiekuńczym Minis
terstwa Zdrowia. Pomoc Church

World Service odbywała się przy
ścisłej współpracy ze Światową Ra
dą Kościołów. W uznaniu zasług
Karola Mazela Rada Państwa na
dała mu 3 marca 1969 K rzyż K a
walerski Orderu Odrodzenia Polski.
Podczas obecnego pobytu w naszym
kraju spotkał się on z Prezydium
PRE,
zwierzchnikami
niektórych
Kościołów zrzeszonych w Radzie
i
przedstawicielami
Ministerstwa
Zdrowia. Odwiedził też Polski Od-
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dział Brytyjskiego i Zagranicznego
Towarzystwa Biblijnego, gdzie dyr.
Barbara Enholc-Narzyńska wręczy
ła mu pamiątkowy egzemplarz no
wego tłumaczenia Biblii. Został też
przyjęty w Urzędzie do Spraw
Wyznań przez dyr. Tadeusza Dusika. Zwierzchnik Polskiego Autoke
falicznego Kościoła Prawosławnego,
ks. metropolita Bazyli, nadał mu
order św. Marii Magdaleny. K. M azel jest członkiem Kościoła Ewan
gelicko-Reformowanego
w
USA;
mieszka obecnie w Nowym Jorku.
Z

ZAGRANICY

.# W Bangalore (Indie) obradowała
Komisja do Spraw W iary i Ustroju
Światowej
Rady Kościołów nad
dwoma głównymi tematami: nadzie
ja chrześcijańska i jedność Kościo
ła. Rozważano stanowiska Kościo
łów wobec studium pt. „Sprawoz
danie o nadziei, która w nas tkw i” .
Pracę tę rozpoczęto sześć lat temu.
Następnie Komisja zajęła się tema
tem: „Wzrastać wspólnie w jednoś
ci” . Podczas poprzedniego posiedze
nia Komisji w Akrze (Ghana, 1074)
opracowano uzgodnione dokumenty
na temat chrztu, Eucharystii i urzę
du kościelnego, a w Bangalore do
konano podsumowania dyskusji nad
tymi dokumentami. W skład K o 
misji wchodzi 120 teologów różnych
wyznań, w tym 11 katolików.
# Światowa Rada Kościołów za
apelowała do sekretarza generalne
go ONZ, Kurta Waldheima, aby
użył swego wpływu i autorytetu po
litycznego dla .przywrócenia zawie
szenia broni i rozwiązania konflik
tu w Libanie. Wysłany do W ald
heima telegram wyraża troskę z po
wodu
wzmożenia
się
konfliktu
i groźby interwencji zagranicznej.
Polityczne rozwiązanie konfliktu li
bańskiego musi zagwarantować jed
ność, niezależność i terytorialną in
tegralność Libanu.
# ŚRK przeznaczyła w ubiegłym
roku 38 milionów dolarów na po
moc dla krajów rozwijających się
i obszarów, które zostały dotknięte

klęską żywiołową. Najwięcej pie
niędzy wydano na mleko i produk
ty mleczne. Szczególnie wysoka by
ła pomoc dla programów ekono
micznego rozwoju w Laosie i W iet
namie. ŚRK przeznacza największe
sumy na środki żywnościowe (29,9%)
i ubrania (22,7%) dla ludzi w 120
krajach. Największa część idzie do
A zji (37%), a zwłaszcza do dwóch
krajów tego kontynentu — Indii
(6,5 min doi.) i Wietnamu (3 min).
Щ Bank ekumeniczny, utworzony
w 1975 przez Światową Radę Koś
ciołów i Radę Kościołów w Holan
dii, udzielił ostatnio pierwszych
kredytów na pomoc w rozwoju
krajów Trzeciego Świata. Pierw 
sza suma w wysokości 100 tys. do
larów została przekazana Fundu
szowi na Rzecz Postępu Narodu
Ekwadorskiego, który realizuje pro
gram agrarny i kulturalny dla in
diańskich robotników rolnych w
Ekwadorze. Inny kredyt, wartości
200 tys. dolarów, otrzyma wkrótce
projekt w Indiach, którego celem
jest zbudowanie sobie własnych do
mów przez biedniejszych robotni
ków pracujących w szpitalu chrześ
cijańskim. Bank ekumeniczny dys
ponuje kapitałem 1 760 000 dolarów
i udziela niskoprocentowych kredy
tów na realizację programów roz
wojowych.
ф Komisja Programu Zwalczania
Rasizmu Ś R K podjęła studia nad
problemami ucisku rasowego i pra
wa do ziemi. Przeprowadzona ana
liza służyć będzie za podstawę do
dalszych
akcji.
Główną
uwagę
zwraca się przy tym na sytuację
pierwotnej ludności Australii i Ameryki Łacińskiej. Studia te mają
być przedstawione do zatwierdze
nia Komitetowi Naczelnemu, który
zbierze się w styczniu 1979 na Ja
majce. Jednocześnie Komisja prag
nie też obserwować rozwój wyda
rzeń w A fryce Południowej.
# Seikretarz generalny ŚRK, dr F i
lip Potter, winien albo ustąpić ze
stanowiska, albo zlikwidować Pro
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gram Zwalczania Rasizmu, który
jest instrumentem ŚRK do „popie
rania organizacji terrorystycznych” .
Z żądaniem takim wystąpiła założo
na niedawno w Londynie Między
narodowa
Konferencja
Wspólnot
Wyznaniowych. Jest to organizacja
zrzeszająca konserwatywne grupy
ewangelickie z RFN, A fryki Połud
niowej, Wielkiej Brytanii, Rodezji,
Nowej Zelandii i USA. Organizacja
ta twierdzi, ^że pragnie walczyć
z naruszaniem norm biblijnych,
moralności i ładu społecznego. Zrze
sza ona ludzi popierających zasady
apartheidu i dyskryminacji raso
wej.
# Zgon papieża Pawła VI okrył
żałobą nie tyliko Kościół katolicki,
ale całe chrześcijaństwo. Świadczą
0 tym kondolencje nadesłane do
Watykanu przez patriarchę Kon
stantynopola, Dymitra T, anglikań
skiego
arcybiskupa
Canterbury,
dr. Donalda Coggana, Światową
Radę Kościołów, Światowy Alians
Kościołów Reformowanych, Świato
wą Federację Luterańską, K onfe
rencję
Kościołów
Europejskich,
Ogólnoafrykańską Konferencję Koś
ciołów oraz wielu innych przywód
ców Kościołów i organizacji chrześ
cijańskich na całym świeeie. Dy
mitr I określił Pawła V I jako jed
nego z największych papieży czasów
współczesnych, „cenionego i czczo
nego przede wszystkim jako wielki
odnowiciel
Kościoła
katolickiego,
rzecznik jedności chrześcijan i ob
rońca osoby ludzkiej, wolności reli
gijnej i pokoju światowego” . Abp
Edward Scott i dr Filip Potter,
przewodniczący Komitetu Naczelne
go i sekretarz generalny ŚRK,
stwierdzili, że „piętnastoletni pon
tyfikat Jego Świątobliwości papie
ża Pawła VI pozostanie w pamięci
jako kluczowy okres w życiu za
równo Kościoła rzymskokatolickie
go, jak i wszystkich innych Kościo
łów chrześcijańskich. W latach tych
stworzono
podstawy
do
nowej
1 trwałej wspólnoty między wszyst
kimi Kościołami chrześcijańskimi” .

Cena 8 zł

RSW „Prasa-Książka-Ruch” Zakł. Graf. W -w a, Srebrna 16, z. 5 5 8 -7 8 /0 , n a k ł. 3000 e g z . S-21

