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CO WY NA TO? C O  W N U M E R Z E  ?
Rachunek sumienia

Koniec roku kalendarzowego skłania do sporządzania różnego rodzaju 
bilansów, ocen, obrachunków, pobudza do refleksji nad czasem minionym  
i przyszłym. O tej porze szczególnie ostro uświadamiamy sobie bezpowrot- 
ność minionego czasu i wszystko to, co wraz z nim straciliśmy lub zyska
liśmy. Dokonuje się wtedy swoistego rachunku sumienia zarówno w życiu 
publicznym, jak i na użytek prywatny. Nie zawsze czyni się to wszakże 
szczerze i obiektywnie, wskutek czego zdarza się, że lista faktycznych grze
chów przeradza się w listę urojonych dobrych uczynków, porażki stają się 
sukcesami, błędy okazują się usprawiedliwione lub wręcz niebyłe. Ludzie 
mają skłonność do pobłażliwości względem samych siebie, do subiektywiz
mu w ocenie własnych zachowań i postępków, do samousprawiedliwiania 
się. Jeśli czynią to wyłącznie na użytek prywatny — rzecz pozostaje 
w sferze ich moralności i ich własnego życia. Jeśli zaś takie praktyki upra
wiane są w życiu publicznym — ich skutki mają inny zasięg i inny ciężar.

Wydawanie czasopisma należy do sfery działalności publicznej. Za grzechy 
ludzi nadających mu kształt i treść pokutują i płacą Czytelnicy. Jesteśmy 
tego świadomi przystępując z końcem roku do takiego właśnie swoistego 
rachunku sumienia. Mamy również świadomość, że nie jesteśmy go w stanie 
zrobić bez Waszego, drodzy Czytelnicy, udziału. Wydajemy „Jednotę” dla 
Was i nie to jest ważne, jak wygląda ona w naszych oczach, lecz w Wa
szych, i to Wasza ocena jest oceną miarodajną. Chcielibyśmy ustrzec się 
tego wszystkiego, co można nazwać grzechem popełnionym wobec Was. 
Ale to Wy musicie pomóc nam uświadomić sobie nasze „grzechy”. Dlatego 
apelujemy gorąco — piszcie do nas. Nie obawiajcie się użyć słów krytycz
nych, piszcie o tym, co Wam się nie podoba, czego w „Jednacie” brak, 
a czego może nadmiar, co jest Waszym zdaniem niepotrzebne czy niecieka
we, zbyt trudne lub też naiwne. Piszcie też o tym, co Wam się podoba, 
i czego od „Jednoty” oczekujecie. Interesuje nas Wasze zdanie na ten temat. 
Was z kolei zapewne interesuje, co my, zespół redakcyjny, o tym sądzimy.

Założenia programowe „Jednoty” były publikowane w pierwszym numerze 
powojennym (wrzesień 1957) oraz w numerze styczniowym w roku 1976 
z okazji pięćdziesięciolecia wydawania czasopisma. Przypomnijmy je teraz 
w skrócie.

„Jednota” jest czasopismem Kościoła Ewangelicko-Reform owanego — to 
oczywiste i tego naw et chyba nie trzeba przypominać. Na tym  w yznaniu 
się opiera, z niego czerpie i z niego w yrasta. A dresow ana jest też przede 
wszystkim  — nie wyłącznie, a le  przede wszystkim  — do członków tej w łaś
nie wspólnoty wyznaniowej,, przy czym szczególną rolę ma do spełnienia 
w śród braci i sióstr żyjących w diasporze. Jednocześnie „Jednota” chce 
być pism em  o tw artym  1 idla wszystkich chrześcijan, i dla tych wszystkich 
problem ów, k tó re  n u rtu ją  dziś ludzi w  k ra ju  i na świedie a na k tó re  
chrześcijanie nie powinni pozostawać obojętni. „Jednota” ma zresztą 
w podtytule form ułę: „miesięcznik religijno-społeczny poświęcony polskie
mu ewangelicyzmowi i ekum enii”, która określa ram y 'jej profilu .
Tak więc „Jednota” s ta ra  się dawać swym Czytelnikom w ykład Słowa 
Bożgo i lek tu rę  P ism a świętego, proponować form ę ,i treść modlitwy, 
inform ować o w ydarzeniach w łonie Kościoła reform owanego w k ra ju  i na 
świecie o raz w  ruchu ekum enicznym . S tara się przekazywać treści służące 
tem u sam em u celowi, jaki przyświeca Kościołowi E wa ngelicko-Reformowa~ 
nem u w  Polsce — kształtow aniu  świadomości wyznaniowej, chrześcijańskiej 
i narodow ej, oraz 'kultywować tradycje polskiego ewangeilicyzmu i całej 
Reform acji. S ta ra  się wreszcie szerzyć ideały żywej w iary  — praw dy, uczci
wości, wolności, sprawiedliwości. S tara  się, a na ile jej się to udaje — 
pozostaje pytaniem  otw artym , na kitóre oczekujem y odpowiedzi od Was. 
Co Wy na to, jak „Jednota” realizuje w  treści i w form ie swoje założenia 

• program ow e?

Czekamy na Wasze listy i życzymy zarówno Wam, jak i sobie u progu 
nowego roku, by „Jednota” dostarczała zawsze pożytecznej i ciekawej 
lektury, by pokonywała wszystkie trudności, z jakimi się boryka, a któ
rych, niestety, nie brak.

Grudzień to przede w szystkim  św ię
ta  N arodzenia Pańskiego. W domach 
i kościołach rozbrzm iew a radosne 
„Bóg się rodzi...” . Słowa tej kolędy 
kom entuje ks. Tadeusz W ojak w k a
zaniu „Wcielenie” (s. 3). Boże N aro
dziny są również tem atem  m odlitw y 
zatytułow anej „Betlejem to my” 
(s. 4).

G rudzień to  także koniec roku ka
lendarzowego, czas obrachunków  z 
przeszłością i planów na przyszłość. 
Takim  „Obrachunkowym” akcentem  
jest redakcyjny „Rachunek sumie
nia” w rubryce ,;Co w y na to?” 
(s. 2) o raz roczny spis treści „Jedno
ty ” <s. 27).

Miniony rok obfitow ał w jubileusze 
i rocznice. Był on ogłoszony Rokiem 
L u tra  z ty tu łu  przypadającego w 
nim  jubileuszu 50,0-llecia urodzin 
wielkiego reform atora. W ydanie pod
wójnego (1 Oi—(11/83) m onotem atycz
nego num eru o śm ierci i um ieraniu 
spowodowało, że tem at ten  z opóź
nieniem  znalazł się na łam ach „Jed
noty”. Na s. 8 zamieszczamy Kalen
darium życia i działalności Marcina 
Lutra, obok arty k u ł o jego latach 
studenckich „Erfurt — miasto mło
dości Marcina Lutra”, a na s. 10 a r 
tyku ł ks. Jerzego Stahla „Inne spoj
rzenie na Lutra”.

W 1983 r. minęło 420 lat od w ydania 
Biblii brzeskiej. O jej dziejach pisze 
W łodzimierz Zuzga na s. 13. K olejny 
arty k u ł „rocznicowy” — „Do końca 
wierny” — wyszedł spod pióra M ar
ka Ruszczyca i poświęcony jest oso
bie księcia Józefa Poniatow skiego 
(3. 15).

Na s. 5 publikujem y wywiad z ks. 
Jean Pierre Jornod, prezydentem  Fe
deracji Kościołów Ewangelickich w 
Szwajcarii. Poza tym  nasze stałe ru 
bryki: „Wśród książek” (s. 24) oraz 
„Przegląd ekumeniczny” (s. 25).

N A S Z A  O K Ł A D K A

Sam Pan da wam znak: oto 
panna pocznie i porodzi Syna, 
i nada Mu imię Immanuel (Iz. 
7:14)



KS. TADEUSZ WOJAK

Wcielenie
I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. 
Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc 
wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta 
Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był 
z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżon
ką, która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I poro
dziła Syna swego pierworodnego, owinęła Go w pieluszki, i położyła Go w żłobie, 
gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej krainie pasterze w polu 
czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł Pański stanął przy 
nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł 
do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie 
udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest 
Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem: znajdziecie 
niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło 
się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: Chwała na w yso
kości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.

(Łuk. 2:1—14)

Ciepłe, promienne Święta Bożego Narodzenia 
albo — jak się mówi na Śląsku — Gody, czyli 
dni radości chrześcijańskiej, przypadają w na
szym klimacie w zimie, nieraz mroźnej, gdy 
ciemność zapada wcześnie i trwa długo, gdy 
drzewa są nagie i przyroda obumiera. Zary
sowuje się więc dziwny kontrast pomiędzy za
mierającym życiem przyrody a życiem w Bo
gu, które właśnie w tych dniach rozkwita. Na 
tym tle mocniej zaznacza się zwiastowanie 
Ewangelii o Dzieciątku narodzonym w Betle
jem. Jest to Ewangelia o miłości Boga, który 
pochyla się ku człowiekowi, wyciąga do niego 
rękę, zakrywa jego ubóstwo, okrywa go nową 
szatą, podnosi i wprowadza do swego domu. 
Jak bardzo jest potrzebna ta Ewangelia dzi
siejszemu światu, który żyje w atmosferze na
pięć, wrogości, nienawiści, a podziały między 
ludźmi są głębokie i nieprzejednane...
Przyszedł Zbawiciel! Zbawić — to znaczy po
dać ratunek z zewnątrz, bez żadnego naszego 
udziału, zbawić — to ocalić tego, kto sam nie 
może się uratować. To nie my uchwyciliśmy 
się Boga, nie myśmy Go ubłagali, lecz On 
nachylił się "ku nam, On „zstąpił z wysokości”. 
To Jego miłość nas ratuje.
Tego dnia właśnie w dziele miłości objawiła 
się chwała Boga, Jego wielkość i majestat. Te
go dnia aniołowie oddali Mu cześć, upadli przed 
Nim na twarz i wznieśli na Jego chwałę hymn. 
Ewangeliczny hymn anielski zapowiedział po
kój na ziemi. Pokój między Bogiem i ludźmi. 
Pokój ustanowiony przez Boga w Chrystusie, 
uchylający sąd, przynoszący pojednanie, darzą
cy łaską. To jest właśnie owa łaska, która tak 
bardzo cieszy chrześcijan, duszę czyni spokoj
ną, zatrwożone serce ucisza i upewnia, że -mię
dzy Bogiem i Jego wyznawcami ustanowiona 
jest przyjaźń. Pokoju dostępują ci, w których 
Bóg ma upodobanie, czyli wszyscy, którzy 
w pokorze, z ufnością, ze szczerą wiarą przyj
mują Boży dar łaski dany im w Chrystusie.

Pan chce, aby Ewangelia o łasce i o możliwo
ści pokoju była powszechnie głoszona, także 
w najtrudniejszych sytuacjach na świecie, w 
kraju, Kościele i w życiu osobistym, aby — 
mimo i wbrew trudnościom życia — darzyła 
człowieka radością. Szczęśliwy dom, szczęśliwy 
człowiek i naród, który przyjmuje Ewangelię
0 pokoju w Chrystusie jako wielki dar dla 
ludzi przeznaczony. Jest to dla nas największe 
wydarzenie w dziejach, którym się szczerze 
cieszymy. Dlatego liczymy czas historyczny 
,.od narodzenia Chrystusa”.
Pokój Boga z człowiekiem wierzącym nie jest 
nieokreśloną wieścią, nie jest mętną zapowie
dzią, którą można różnie rozumieć. Jest to 
rzecz jasna i prosta, skonkretyzowana w wy
darzeniu betlejemskim, które nastąpiło w okre
ślonych warunkach historycznych — za cza
sów rzymskiego cesarza Augusta, gdy Kwi
ryniusz był namiestnikiem Syrii — i w okre
ślonym miejscu, w Betlejem, królewskim mie
ście. Właśnie wtedy i tam Bóg objawił swój 
nowy stosunek do człowieka. Tam się zaczy
nają dzieje Nowego Przymierza.
Wcielenie Zbawiciela jest wyrazem miłości Bo
ga do człowieka, a wybór miejsca — stajnia
1 żłób — wyrazem miłości służebnej, zniżają
cej się jak można najbardziej ku człowieko
wi — który utracił swą godność, dziecięctwo 
Boże — aby go podnieść, oczyścić i znów mu 
tę godność przywrócić. Przez wcielenie Zbawi
ciel wchodzi pomiędzy nas, bierze na siebie 
naszą dolę, bierze na swe ramiona największe 
brzemię, brzemię grzechu, i uwalnia nas od 
niego przez krzyż. Bóg stał się człowiekiem, 
aby człowiek odzyskał obywatelstwo Boże. 
„Albowiem przez Niego mamy dostęp do Oj
ca, jedni i drudzy w jednym Duchu. Tak więc 
już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz 
współobywatelami świętych i domownikami 
Boga” (Ef. 2:18—19).
Wcielenie Syna odbiera człowiek w radosnym 
zdumieniu. Wrażenie to ilustruje pieśń wyra-
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zająca w paradoksach sens betlejemskiego wy
darzenia.
Bóg się rodzi! On, nie mający początku ani 
końca, ma swój początek w stajni.
Moc truchleje! To wielka rzecz, że moc, która 
budzi zawsze przerażenie, sama drży i truchle
je. Jezus potem powie: „Książę tego świata 
został osądzony” (Jn 16:11).
A oto następny paradoks: Pan niebiosów obna
żony! Przecież „Boga nikt nigdy nie widział” 
(Jn 1:18), ale apostołowie świadczą: „Ujrzeli
śmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn 
od Ojca” (Jn 1:14).
Ogień krzepnie. Cóż to za ogień? Chyba ten, 
który Jezus nazwał ogniem nieugaszonym (Mk 
9:43—48), ogień sądu. Zbawiciel uchylił ten 
sąd i zgasił ogień (Jn 5:24). Ciemnieje więc 
blask niedobrego ognia.
Ma granice Nieskończony! Znów paradoks: nie
ogarniony Bóg — w Jezusie „przyjął postać 
sługi i stał się podobny ludziom” (Flp. 2:7).

A potem już wszystko jest jasne: Wzgardzony 
—  okryty chwałą, śmiertelny —  król nad wie
kami”. Oto droga do odkupienia.
A Słowo ciałem się stało i mieszkało między 
nami. Oto okrzyk radości, że Ewengelia betle
jemska jest faktem.
Oto tajemnica nocy betlejemskiej. Apostoł Pa
weł nazwał ją „wielką tajemnicą pobożności”, 
bo tylko pobożni, ludzie żyjący z Bogiem, poj
mują ją i tak bardzo się nią cieszą.
Tajemnicę tę przesłaniają czasem różne for
my ludowych zwyczajów świątecznych. Jest 
choinka — symbol życia, bo jodła się zieleni, 
gdy wszystkie drzewa obumarły; są świeczki 
przypominające gorejącą światłość Jezusową; 
są kolędy, w których przewijają się motywy 
ewangeliczne pomieszane z ludowymi. To 
wszystko jest miłe i bliskie sercu, ale to tylko 
ramy obrazu. Sam obraz — to wcielenie Zba
wiciela, który stał się człowiekiem, aby tym, 
którzy w Niego wierzą, otworzyć drzwi do do
mu Ojca.

B e t l e j e m  t o my
Wiekuisty Boże, Miłosierny Ojcze, 
ile to już pokoleń
w najwyższym zdumieniu odkrywa 
sens Twego Wcielenia?
Ilu smutnych rozradowałeś, 
ilu zaniepokojonych obdarzyłeś pokojem, 
ile zatrwożonych serc uciszyłeś 
i wlałeś w nie mocne przekonanie, 
że między Tobą — Wszechmocnym Bogiem  
a nami — Twoim stworzeniem  
ustanowiona jest przyjaźń...

Dzięki Ci, Panie, za najwspanialszy dar: 
za Twego Syna.

Ty wiesz, jak teraz nam ciężko na świecie,
jak trudno uporać się z samotnością i strachem,
z niepewnością i poczuciem zagrożenia,
jak mozolnie mijają dni,
gdy wydaje się, że gasną wszystkie światła,
że nie ma znikąd ratunku,
że jeśli nawet nastąpi jeszcze jakieś ziemskie jutro, 
to cóż nam po nim,
skoro znów wypełni je troska, obawa i lęk, 
a nam dalej przyjdzie żyć w świecie zła i fałszu, 
przemocy i niesprawiedliwości, 
nienawiści i wojen.

Miłosierny Boże,
tak bardzo tęsknimy do bliskości z Tobą 
i do wszystkiego, co nazywamy Twoim Królestwem: 
do wierności, przyjaźni, prawdy i pokoju.

I oto Ty sam przybliżasz się do nas, 
pochylasz się nad każdym człowiekiem, 
wyciągasz do niego rękę, 
zakrywasz jego grzech i lęk, 
otulasz płaszczem swej łaski...
Jak wyraźny staje się teraz Twój głos:
Nie bójcie się... Nie opuszczę was...
N ie  j e s t e ś c i e  j u ż  s a m  i...
W nasze skołatane serca 
na nowo wstępuje odwaga.
Podnosimy ku Tobie rozjaśnione twarze, 
blask Gwiazdy narasta, 
a pieśń aniołów, oddających Ci chwałę, 
przybliża się z każdą chwilą.
I kiedy tak ufnie wpatrujemy się
w rozświetlone niebo nad Betlejem,
nie możemy już dłużej powstrzymać łez,
bo oto z największą wdzięcznością odkrywamy,
że sami staliśmy się śpiewem,
że Gwiazda zstąpiła z nieba
i świeci w nas...
Boże, wTszak to my jesteśmy Twoim Betlejem!
Bądź pochwalony, Najwyższy,
który zstępujesz na skażoną ziemię
i z miłością wyciągasz rękę do człowieka.
Alleluja! Przybliżyło się Królestwo Niebios.
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Nasi bracia 
w Szwajcarii

Pół roku tem u drukowaliśm y w „Jednocie” (nr 5—6/83) 
szereg artykułów  poświęcanych Kościołowi reform o
wanem u w kantonie zuryskim  i sam ym  Zurychu, 
których lek tura dostarczyła Czytelnikom garść in fo r
m acji o bratnim  Kościele szw ajcarskim . Tym razem 
mamy zaszczyt i przyjemność rozm awiać z ks. Jean 
P ierre Jornod, prezydentem  Federacji Kościołów Ew an
gelickich w Szwajcarii.

R edakcja

REDAKCJA: Serdecznie w itam y Księdza w redakcji 
i cieszymy się, że m am y okazję przedstaw ić Go n a 
szym czytelnikom. Ksiądz przwodniczy F ederacji 
Kościołów Ewangelickich w swoim kra ju . Bylibyśm y 
radzi dowiedzieć się czegoś na je j tem at.

KS. JEAN PIERRE JORNOD: Szw ajcarskie Kościoły 
reform owane ze wszystkich kantonów  oraz Kościół 
metody styczny, obejm ujący sw ą organizacją cały kraj, 
tw orzą Federację, k tóra liczy 21 Kościołów członkow
skich. Ogółem w naszym k ra ju  żyje około trzech m i
lionów ewangelików. Są Kościoły duże z sześciuset, 
siedmiuset tysiącam i w iernych, są też małe z dw u
dziestu, trzydziestu tysiącam i. Jak  wiadomo, w Szw aj
carii istnieje zróżnicowanie językowe. W jednych Koś
ciołach mówi się po francusku, w innych po niem iec
ku — jest to język największej grupy ludzi, w  jeszcze 
innych po w łosku czy naw et retorom ańsku.
Każdy z naszych Kościołów jest odpowiedzialny za 
życie duchowe, nabożeństwa, śluby, chrzty itd . N iektó
re z nich są Kościołami państw ow ym i. Tu trzeba przy
pomnieć, że Szw ajcaria jest konfederacją państw -kan- 
tonów. Otóż n iek tóre Kościoły są ściśle związane z pań 
stw em  kantonalnym , a inne są oddzielone od państw a. 
Te pierw sze u trzym ują się z podatku pobieranego od 
obywateli przez organa państwowe, te drugie zaś pole
gają jedynie na ofiarności w iernych, co w pływ a ocz} - 
w iście na  stopień zamożności poszczególnych Kościo
łów. Nad życiem duchowym pracuje ponad 2 tysiące 
pastorów .
Federacja Kościołów Ewangelickich reprezentuje Koś
cioły wobec rządu K onfederacji Szw ajcarskiej, służy 
im w utrzym yw aniu stosunków z zagranicą i rozw ija
niu działalności ekum enicznej, w kon tak tach  ze Św ia
tow ą Radą Kościołów i innymi organizacjam i. Na tym  
polega jej działalność na zewnątrz. Chodzi nam  przede 
wszystkim  o to, aby skoordynować działalność w szyst
kich niezależnych Kościołów. Jednym  z naszych obec

nych zadań jest poszukiwanie takiej form y działal
ności Kościoła, k tó ra  będzie właściwa dla współczes
nych czasów.

RED.: Jesteśm y bardzo radzi, że stosunki między 
Kościołem reform owanym  w Polsce a Kościołami w 
Szw ajcarii w ostatnich latach pogłębiły się i rozsze
rzyły. Przecież nasze kontak ty  m ają s ta rą  tradycję — 
sięgają w ieku XVI, okresu Reform acji. Przed trzem a 
laty  delegacja Federacji z Księdzem na czele była goś
ciem naszego Kościoła, obecnie Kościół praw osław ny 
w Polsce wystosował zaproszenie. Widzę z tego, że 
Federację łączą stosunki również z polskim Kościołem 
prawosławnym .

KS. J. P. J.: Między 'Szwajcarią a Kościołami praw o
sławnymi, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, 
od dawna istnieją bliskie stosunki. N awiązujem y je 
chętnie zwłaszcza z Kościołami w Europie środkowej, 
gdzie stanowią one Kościoły mniejszościowe. Z praw o
sławiem w Polsce łączą nas więzi szczególne — nasza 
organizacja HEKS (Organizacja Pomocy Kościołów 
Szwajcarskich) pomaga tem u Kościołowi, a  jedną 
z form  te j pomocy są stypendia. Obecny biskup w roc
ławski, Jerem iasz, studiował w  Zurychu jako stypen
dysta HEKS. Przed trzem a laty  delegacja Kościołów 
szw ajcarskich w  czasie pobytu w Rolsce została p rzy 
jęta przez m etropolitę Bazylego. Później nasza rada 
w Bernie igościła dr. Jana A nchim iuka, który wów
czas jeszcze nie był biskupem, i w tedy postanowiliśm y 
nadal utrzym ywać stosunki między naszym i Kościoła
mi. Zależy nam  na kontaktach z praw osław iem  między 
innym i ze względu na to, że w naszych Kościołach 
rozpowszechnione jest przekonanie, iż ich dzieje 
zaczynają się od Reformacji, czyli od czasów1 Zwin- 
gliego i K alw ina. Jest rzeczą d la nas ważną, aby dob
rze u nas rozumiano, że początki naszego Kościoła d a 
tu ją  się od samego Jezusa, Praw osław ie zaś jest jed 
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ną z ważnych .gałęzi chrześcijaństw a, jego tradycja h i
storyczna sięga samych źródeł. Sądzimy więc, że zapo
znanie się z Kościołem praw osław nym  pozwoli człon
kom naszych Kościołów uzyskać szersze spojrzenie na 
naszą w iarę i odkrycie tego, że je j korzenie tkw ią 
znacznie głębiej, niż się to dziś wielu ludziom wydaje.

RED.: Tak, to jest zjawisko dość zaskakujące. Rów
nież wśród ewangelików w Polsce można spotkać się 
z przekonaniem, że wszystko zaczęło się od Reforma
cji, od wystąpienia Lutra w sprawie handlu odpusta
mi, jakby to, co było przedtem, nie było naszymi 
dziejami. A przecież cechą charakterystyczną tradycji 
reformowanej jest nie tylko sięganie do tego wspólne
go okresu dziejów, ale nawet do Starego Testamentu. 
Funkcjonuje przecież u nas pojęcie „starego Kościoła” 
dla podkreślenia ciągłości dziejów ludu Bożego.

KS. J. P. J.: Ponieważ Kościoły reform owane ukon
stytuow ały się w okresie Reform acji, w w yniku opo
zycji wobec Kościoła rzymskiego i w alki z nim, a  w 
X V III i XIX wieku zostały włączone w norm alne życie 
społeczne po wojnach religijnych, które w Szw ajcarii 
były bardzo ciężkie, jest dla nas bardzo ważne odbu
dow anie tradycji sięgającej aż do czasów Chrystusa, 
czy naw et, jak  to ksiądz powiedział, aż do czasów S ta 
rego Testam entu. Z tego to powodu utrzym ujem y 
w Szw ajcarii również stosunki z żyda mii., m im o że 
różnice między nami, dotyczące osoby Jezusa, spra
w iają wiele trudności. Z Kościołami praw osław nym i 
zaś spotykam y się w łonie Światowej Rady Kościołów 
i K onferencji Europejskich Kościołów. W tym  roku 
przyjm owaliśm y m etropolitę F ilareta, odpowiedzial
nego za spraw y zagraniczne w Kościele rosyjskim . 
Dążymy do podtrzym yw ania tych kontaktów  również 
i z tego względu, że w praw osław iu widzimy źródło 
tradycji liturgicznej, której nam , reform owanym , n ie
jednokrotnie brak.

RED.: Wspomniał Ksiądz o trudnych w przeszłości 
stosunkach z Kościołem katolickim. Jak układają się 
one obecnie?

KS. J. P. J.: Z pewnością bardzo się popraw iły w w y
niku wysiłków ekum enicznych ostatniego dwudziesto
lecia. Trzeba tu  wyjaśnić, że Szw ajcaria ma -dość spe
cyficzne w arunki w tej dziedzinie. Mamy niektóre 
kantony w większości 'katolickie oraz inne, w w ięk
szości reform owane. Od XVIII wieku, to znaczy od 
okresu w alk religijnych, sytuacja wyznaniowa w po
szczególnych kantonach była zam knięta, jeden kanton 
był reform owany, a inny katolicki. W arunki współ
czesnego życia spraw iają, że coraz częściej mieszkańcy 
poszczególnych kantonów  przeprow adzają się do in 
nych, gdzie szukają pracy, co prowadzi do wym iesza
nia się ludności. Stosunek Kościoła rzymskiego do nas, 
reform owanych, jest z pewnością o wiele bardziej 
elastyczny niż w innych krajach. Jest nas w tym  kraju  
nieco więcej niż katolików, więc dialog katolicko-re- 
form owany musi być bardziej bezpośredni i szczery. 
Rada Fderacj.i spotyka się dwa razy w roku z b isk u 
pami # katolicki mi, aby wspólnie z nimi naradzać się 
nad różnymi problem am i teologicznymi. Dzięki tem u 
możemy się lepiej poznać \ wspólnie rozwiązywać 
rozm aite problemy.

RED.: Czy są jakieś trudności związane z małżeństwa
mi mieszanymi?

KS. J. P. J.: P raw dę powiedziawszy, nie ma takich 
trudności, ponieważ zaw arliśm y porozumienie, dzięki 
k tórem u Kościół Rzym skokatolicki w Szwajcarii nie 
wymaga od narzeczonych podpisywania żadnych zobo
wiązań. W praktyce rodzice m ają pełną swobodę w y
boru wyznania, w którym  ich dzieci zostaną wycho
wane. Co więcej, wiele m ałżeństw  przystępuje w spól
nie do W ieczerzy Pańskiej albo w Kościele reform o
wanym, albo w katolickim . Wiem o tymi, że taka 
p rak tyka istnieje, choć nie dzieje się to oficjalnie. Bis
kupi katoliccy są przeciw ni takiej „gościnności eucha
rystycznej”, ale mimo to  są parafie , czy jakieś m iej
sca, gdzie tak a  w zajem na gościnność jest p rak tyko 
w ana. Z naszego punk tu  w idzenia jest to rodzaj d ia
logu ekum enicznego, który  toczy się w ram ach m ał
żeństw m ieś za n y ch .

RED.: W Polsce obecnie trwają rozmowy między kato
likami i przedstawicielami innych wyznań (w łonie 
podkomisji dialogu) na temat małżeństw mieszanych. 
Jako członek tej podkomisji dążę do podobnego celu, 
staram się przekonać partnerów katolickich o koniecz
ności zrezygnowania z wymaganych dotychczas zobo
wiązań pisemnych i o znaczeniu, jakie dla małżeństw  
mieszanych mogłaby mieć wspólna Wieczerza Pańska. 
Katoliccy członkowie podkomisji są bardzo otwarci 
i rozumieją problem, nie oni jednak podejmują decyzje 
w tych sprawach.

KS. J. P. J.: Trzeba tu  dodać, że dyspensa jest udzie
lana przez biskupa autom atycznie i nie ma przypad
ków odmowy. Pismo w tej sprawie k ieru je  do swego 
biskupa proboszcz, a nie narzeczeni. Takie postępo
w anie bardzo ułatw ia dialog między Kościołami. W tej 
dziedzinie w spółpracujem y z sobą. Bardzo często zda
rza się, że przygotow anie do m ałżeństw a prowadzą 
duchowni obu wyznań. P rzed k ilku  laty  m iałem  tak i 
w ypadek, że syn pastora żenił się z bardzo gorliwą 
katoliczką. Obydwaj z księdzem katolickim  przygo
towaliśm y tę parę do m ałżeństwa, opracowaliśm y fo r
mułę, według k tórej ślub miał się odbyć. Z rozmowy 
wyn.i)kło, że ślub m a się odbyć w kościele katolickim . 
K iedy okazało się, że taka decyzja zapadła pod w pły
wem nacisku rodziny narzeczonej, ksiądz katolicki 
zaprotestował, stw ierdzając, że to nie jest powód w y
starczający, że decyzję trzeba oprzeć na głębszych 
podstaw ach. Zresztą dzieci, k tóre później z tego 
związku się narodziły, są wychowywane w Kościele 
reform ow anym . W ażną rzeczą jest to, że przygotow a
nie do m ałżeństw a odbywa się wspólnie, a duchowni 
obu w yznań ściśle z sobą współpracują.

RED.: Dwa lata temu miał do Szwajcarii przyjechać 
papież, ale nie doszło do tej wizyty z powodu pamięt
nego zamachu. Czy planuje się jego przyjazd w naj
bliższej przyszłości?

KS. J. P . J.: P rzew iduje się jego wizytę w Szw ajcarii 
w czerwcu przyszłego roku. Nasza Federacja przygo
towuje się do niej w spółpracując z jednym  z biskupów, 
którem u podlegają spraw y ekum eniczne. Obecnie fina
lizujem y w łaśnię usta lan ie tem atyki spotkania z pa-
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pieźem, którem u chcemy postawić kilka istotnych p y 
tań  dotyczących naszej współpracy. Przygotow ujem y 
się do tej wizyty również na płaszczyźnie Komisji Ro
boczej Szw ajcarskich Kościołów Chrześcijańskich — 
jest to odpowiednik waszej Polskiej Rady Ekum enicz
nej. Do tej Komisji należy Kościół Rzym skokatolicki, 
Kościół S tarokatolicki, Federacja Kościołów Ew ange
lickich, Kościół L aterański, Kościół Baptystów  i A rm ia 
Zbawienia. Odbędą się więc dwa spotkania ekum e
niczne, każde z nich będzie trw ało  praw dopodobnie 
godzinę. Oczywiście, poza w zajem nym i pozdrow ienia
mi i przem ów ieniam i znajdzie się też miejsce na po
stawienie kilku problem ów, na co pozwala szczególna 
sytuacja Szw ajcarii w ruchu ekum enicznym , a kon
kretnie w zajem ne proporcje między reform ow anym i 
i katolikam i. Nieco więcej niż połowa obyw ateli to są 
reform owani, nieco mniej niż połowa — katolicy. 
Mam wrażenie, że dzięki tem u Kościół katolicki w 
Szw ajcarii lepiej rozumne Kościół reform ow any i le
piej go ocenia.

RED.: Proponuję teraz wykonać skok dosyć odległy, 
mianowicie aż do Vancouver. Uczestniczył Ksiądz w 
obradach Światowej Rady Kościołów. Czy zechciałby 
Ksiądz podzielić się swymi wrażeniami?

K3. J. P. J.: Niełatwo w kilku zdaniach wypowiedzieć 
to, co siię przeżyło w ciągu trzech tygodni. Ale spró
bujemy. Przede wszystkim  trzeba stw ierdzić, że Zgro
madzenie w Vancouver charakteryzow ało się dwoma 
ważnymi nurtam i. Jednym  z nich było życie ducho
we — modlitwa, adoracja — k tó re  odcisnęło swe p ię t
no na całym  Zgrom adzeniu. Rano, w południe, wieczo
rem, w niedziele odbyw ały się modlitwy, kazania, 
śpiewy. Było też uroczyste nabożeństwo eucharystycz
ne według liturgii opracowanej w Limie.

RED.: Czy prawosławni i katolicy uczestniczyli w nim?

KS. J. P. J.: Praw osław ni, starokatolicy i zaproszeni 
katolicy rzymscy brali udział w liturgii, ale nie p rzy j
mowali Komunii. Ich uczestnictwo w liturgii miało 
duże znaczenie dla życia duchowego w czasie Zgrom a
dzenia. Drugim nurtem  była poważna praca na tem at 
„Jezus Chrystus życiem św iata”. W pierwszym  tygod
niu staraliśm y się wsłuchiwać w życie św iata, to 
znaczy słuchać ludzi przybyłych z różnych stron św ia
ta, mówiących o swoich problem ach, niepokojach, 
trudnościach, słowem — o w arunkach, w jakich żyją 
i pracują. Przez ten tydzień przesunęła się przed na
szymi oczami panoram a dram atu  ludzkości, spraw a 
wojny, próbnych eksplozji nuklearnych, spraw a m nie j
szości indiańskiej w Kanadzie, wysp francuskich na 
Pacyfiku, gdzie ciągle panują stosunki kolonialne, 
problem y Trzeciego Świata itd. Doprawdy, mieliśmy 
wrażenie, że dram at ludzkości legł nam ciężarem  na 
sercach.

W drugim  tygodniu Zgrom adzenie rozproszyło się 
i pracowało w małych grupach nad zagadnieniam i b i
blijnym i, nad poszczególnymi tem atam i przew idziany
m i w program ie. Dyskutowano nad  spraw am i pokoju, 
sprawiedliwości, rozbrojenia, a zwłaszcza nad praw am i 
człowieka, które w wielu krajach nie są przestrzega
ne. Towarzyszyła soLidna refleksja teologiczna.
Pod koniec drugiego tygodnia i przez cztery dni ty~ 
godnia trzeciego referow ano w yniki pracy grupowej 
na zebraniach plenarnych. W tedy też uchwalono sze
reg deklaracji dotyczących różnych bolesnych spraw  
współczesnego św iata. Kiedy się mówi, że Chrystus 
jest życiem św iata, trzeba wiedzieć, jak ie  jest życie 
świata, gdzie i jak  to życie się toczy. Trzeba było 
w jakiś sposób wyrazić solidarność z cierpiącym  św ia
tem  i stąd te oświadczenia. Dokonano też poważnej 
pracy teologicznej nad  dokum entem  w yrażającym  con- 
census w spraw ie chrztu, eucharystii i posługi*. Doku
m ent ten ma ogrom ną wagę i stanowi isto tny  punkt 
ciężkości obrad Zgrom adzenia, bo nie należy zapo
minać, że zasadniczym jego zadaniem  jest dążenie do 
jedności Kościoła. Został on przesłany do przestudio
w ania Kościołom, które będą miały na to dwa lata, 
aby potem  Światowa Rada mogła wykonać następny 
k ro k  na drodze do jedności.
T eraz trzeba jeszcze więcej pracować nad spraw ą jed 
ności Kościoła. Jednakże jedność Kościoła nie może 
istnieć bez jedności św iata, ludzi żyjących na tym  
świecie. Dlatego też staram y się odwiedzać naszych 
braci w różnych krajach i różnych częściach św iata, 
a także gościć ich u siebie.

RED.: Mam nadzieję, że Wasza wizyta w Polsce rów
nież przyczyni się w pewnym stopniu do posunięcia 
naprzód sprawy jedności i Kościoła, i ludzkości. Po
trzeba nam wzajemnych wizyt, wspólnej modlitwy, 
słuchania z Waszych ust Słowa Bożego...

KS. J. P. J.: Możliwość odwiedzania się jest z pew 
nością wyróżnieniem, które pozwala nam  dostrzegać 
i uwypuklać to, co nas łączy, co jest przyczyną nasze
go braterstw a. A jest to przecież osoba Jezusa C hrys
tusa, naszego M istrza i przyjaciela nas wszystkich. Im 
więcej podróżuję, tym  więcej spotykam  braci i sióstr, 
którzy sta ra ją  się wprowadzić w życie Ewangelię 
wszędzie tam, gdzie żyją, w swym środowisku, co 
nieraz jest ‘bardzo trudne. Jednakże wszyscy liczymy 
na działanie Ducha Świętego, który prowadzi swe 
dzieło do skutecznego końca.

Rozmawiał ks. Bogdan Tranda

* Tytuł tego dokum entu w oryginale brzmi: „Baiptism, Eu- 
chairist, Minisfcry” (!w skrócie BEM). Jego trzeci człon jest 
różnie tłum aczony na język ipol:ki: jatko ,,urząd duchow ny” , 
,,urząd k ośc ie ln y ” , „kapłaństw o” ; my przyjm ujem y jeszcze  
inny term in: „posługa” , który naszym zdaniem  jest najbliż
szy znaczeniu oryginału.

Życzymy Wam, drodzy Czytelnicy, aby nowe spojrzenie na Święto 
Narodzenia Pańskiego uświadomiło Wam, że blask światła wśród 
nocy zapowiada NOW E
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KS. BOGDAN TRANDA

Erfurt — miasto młodości Marcina Lutra
Dziesięć lat, od 18 do 28 roku 
życia, Marcin Luter spędził w 
Erfurcie jako student i mnich. 
Tam wykształcił swój umysł, 
tam uformowała się jego osobo
wość. Dziesięcioletni pobyt Lut
ra w Erfurcie przydał miastu 
sławy, choć nie zawdzięcza jej 
ono jedynie Reformatorowi. 
Dawna stolica Turyngii, przez 
krótki czas siedziba biskupa, 
potem własność arcybiskupów 
Moguncji, była na długo przed 
Lutrem ważnym ośrodkiem 
handlowym i od przeszło stu 
lat, nim Luter tam przybył, u- 
niwersyteckim.

Uniwersytet w Erfurcie należy 
do najstarszych w Europie, za
łożony został w 1392 r. Uczono 
tam mówienia — ponieważ u

miejętność mówienia uważano 
wówczas za ważniejszą od u- 
miejętności pisania — i myśle
nia: filozofii, nauk ścisłych, mo
ralności. Wszystko to odbywało 
się po łacinie. W 1817 r. Prusa
cy tę ponad już 400-letnią 
wówczas uczelnię po prostu 
zamknęli. Piętnastowieczny bu
dynek uniwersytetu, zniszczony 
w czasie ostatniej wojny, został 
odbudowany przez miasto.- W 
jego pobliżu rozpoczyna się u- 
lica Wszystkich Świętych z 
charakterystycznymi domami, 
gdzie profesorowie przyjmowali 
studentów, aby z nimi praco
wać. Jeden z budynków nosi 
datę 1479. Mała krata otwiera 
się na podwórze. To tutaj

mieszkali erfurccy humaniści, 
poeci, a niedługo potem auto
rzy pism propagujących Refor
mację.

Ale Reformacja była narazie 
słowem tabu. Nic nie mogło za
kłócać handlowego i religijnego 
spokoju. Miejscowe spory nie 
zataczały szerokiego kręgu, bo
gaci kupcy kłócili się z ducho
wieństwem, mieszczanie z wieś
niakami, studenci z terminato
rami rzemieślników i żołnierza
mi.

Gdy Luter przybył jako stu
dent do Erfurtu w 1501 r., było 
tam 98 miejsc kultu religijnego, 
podczas gdy dzisiaj jest ich tyl
ko 48, choć miasto powiększyło 
się przeszło dziesięciokrotnie. 
Młody Marcin po ukończeniu 
nauki w szkołach średnich 
Magdeburga i Eisenach rozpo
czął studia na uniwersytecie er- 
furckim w osiemnastym roku 
życia. W rejestrze imrnatryku- 
lacyjnym znajduje się zapis: 
„Martinus Ludher ex Mansfelt” 
(pisownia „Luther” pojawia się 
od października 1517 r.).

W 1502 r. miasto z wielką pom
pą przyjmowało legata papies
kiego, który przybył, aby ogło
sić odpust dla Erfurtu. W 1510 
przeżywało z kolei rewoltę stu
dencką, nazywaną „szalonym 
rokiem”. Luter był wtedy jed
nym ze studentów, „musicu- 
sem”, wesołym kompanem, dla 
niektórych zaś „uczonym filo
zofem” — zajmował się lekturą 
zbyt poważnych książek. Miesz
kał w starym domu studenc
kim, „Georgenburse”, zbudowa
nym w 1150 r., całkowicie od
nowionym na tegoroczne jubi
leuszowe obchody.

Kalendarium życia i działalności Marcina Lutra

1483, 10 XI — Eisleben — narodziny
1501 — początek studiów w Erfurcie
1505 — wstąpienie do zakonu augustianów
1508 — początek wykładów na uniwersytecie w Witten-

berdze
1510/11 — podróż do Rzymu
1512 — doktorat teologii w Wittenberdze
1517, 31 X — 95 tez przeciw odpustom
1520 — spalenie bulli papieskiej, zerwanie z Rzymem

— sejm w Wormacji — Luter broni swego stanowi
ska

1521 — pobyt na zamku w Wartburgu
1522 — opublikowanie tłumaczenia Nowego Testamentu
1525 — wystąpienie przeciw wojnie chłopskiej

— małżeństwo z Katarzyną von Bora
1529 — opublikowanie katechizmów

— kolokwium w Marburgu
— protestacja w Spirze — „ protestanci

1530 — Konfesja Augsburska (autor — F. Melanchton)
1534 — opublikowanie pełnego przekładu Biblii
1546, 18 II — śmierć w Eisleben

Pełniejsze inform acje o życiu i działalności M arcina L u tra  znajdą Czytel
nicy w następnym  numerze.
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Eisleben. Dom, w którym urodził się 
Marcin Luter

Erfurt żył z handlu. Powstał 
przy brodzie nad Łabą, na szla
ku wiodącym ze Szwecji na Sy
cylię, w miejscu, gdzie zatrzy
mywali się kupcy hanzeatyccy 
w drodze do Norymbergi. Koło 
brodu został zbudowany most, 
a na nim — po obu stronach — 
jak na Ponte Vecchio we Flo
rencji, postawiono domy. Prze
jeżdżający przez most kupcy 
mieli obowiązek rozkładać w 
nich swoje towary, co było ro
dzajem opłaty mostowej. Dzięki 
temu można było w Erfurcie 
znaleźć towary z całej Europy. 
Miasto kwitło i bogaciło się. 
Było w nim prawie tyle mły
nów co kościołów. Dlatego w 
herbie Erfurtu znalazło się ko
ło młyńskie.

Kiedy Marcin Luter został już 
,,magistrem sztuk wyzwolo
nych”, podjął studia prawa 
(prawo kanoniczne i rzymskie), 
aby pracować, zgodnie z wolą 
ojca, jako prawnik na którymś 
dworze książęcym. Jednakże w 
1505 r. niespodziewanie wstąpił 
do klasztoru. Tę nagłą decyzję 
tłumaczy się ślubowaniem zło
żonym pod wpływem przeraże
nia uderzeniem pioruna podczas
szalejącej burzy. Nie wstąpił 
jednak do pierwszego lepszego 
klasztoru — ani do dominika
nów, ani do położonego przy

sąsiedniej ulicy klasztoru fran
ciszkanów. Poszukał sobie za
konu skromniejszego, o surow
szej regule, mianowicie augu- 
stianów (pustelnicy św. Augu
styna).

Klasztor, kompletnie zniszczony 
w czasie bombardowań, został 
odbudowany dzięki pomocy Ko
ściołów skandynawskich i Świa
towej Federacji Luterańskiej. 
Można tam oglądać zajazd, 
gdzie kandydaci mieszkali przez 
sześć miesięcy (dziś mieści się 
tam szkoła pastorska), krużga
nek, gdzie mnisi modlili się i 
medytowali, salę kapituły, gdzie 
prezydował opat von Staupitz, 
cele dla mnichów. Cele te nie 
były ogrzewane. Wielu mni
chów z powodu umartwiania 
się młodo umierało, ale to ozna
czało przejście do radości 
wiecznej. Nosili białą suknię 
pod czarnym habitem.

Biblioteka nie została jeszcze 
odbudowana. W 1944 r. bomba 
przebiła budynek od dachu po 
piwnice, gdzie zginęło wtedy 
265 osób, które tam się schro
niły. Kościół, wielki i skromny, 
nie został tknięty przez wojnę.

,,To właśnie w Erfurcie po raz 
pierwszy wziąłem Biblię do rę
ki” — wyznał Luter. Pewien 
stary mnich powiedział mu:

„Bracie Marcinie, po co ci Bi
blia? Trzeba czytać starych mi
strzów, którzy pili ze źródła 
prawdy w Biblii, ale czytać Bi
blię? To może prowadzić tylko 
do buntu”. Brat Marcin czytał 
Biblię.

Gdy miał 24 lata, został kapła
nem, wstępując do uprzywile
jowanego stanu społecznego. 
Był jednak człowiekiem z innej 
sfery. Czytał Biblię oczami stu
denta, medytował nad niemiec
ką mistyką i jej orientacją e- 
tyczną jak człowiek z ludu. Nie 
mieszał się w klerykalne intry
gi. Nie dążył do zrobienia ka
riery ani fortuny. Nie pałace 
były jego miejscem. Pochodził 
z ludu, chciał jak najwięcej 
wiedzieć. Umiał się całkowicie 
temu zadaniu poświęcić w spo
sób tradycyjny, lecz krytyczny. 
Mógł czytać Biblię w kółko, tak 
jak wielu innych. On jednak 
znalazł w niej punkt oparcia 
dla swych rozważań, które po
zwoliły mu podważyć cały ten 
ślepy system władzy i pienię
dzy. Z tego musiała wyniknąć 
Reformacja.

Opracowano na podstawie: Charles 
Biber, Quand Luther etait etiudant, 
w : „La Vie P ro testan te”, Nr 39 z 
28 października 1983.
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KS. JERZY STAHL

Inne spojrzenie na Lutra

Dobiega końca rok 1983, obchodzony w wie-lu krajach 
i w wielu Kościołach protestanckich jako  Rok L utra 
w związku z przypadającą 10 listopada 580 rocznicą 
urodzin wielkiego reform atora niemieckiego. Wielkość 
M arcina L u tra w  dziele reform y Kościoła, w dziele 
naw ro tu  do P ism a świętego jako źródła w iary, w dzie
le napraw y teigo, co złe w Kościele chrześcijańskim  — 
jes:t bezsporna. Nie można również nie docenić ogrom 
nego w pływ u tego człowieka na ówczesną, a także 
i dzisiejszą«, historię, na kształtow anie niemieckiej 
świadomości narodowej przez przekład Biblii i liczne 
•pisma w ydaw ane w języku ojczystym, na wychowa
nie nowego człowieka przez zmodernizowaną szkołę 
■i uniw ersytet. N iewątpliw ie dzień 31 października 
1517 roku — to znaczy dzień ogłoszenia przez L utra 
85 tez przeciw  odpustom  — stał się zw rotnym  punk
tem  w dziejach zachodniego Kościoła., przełomem 
w  świadomości religijnej,, a w konsekwencji — zapo
czątkow aniem  nowego nu rtu  chrześcijaństw a. Z d ru 
giej jednak strony nie należy zapominać, że to rew o
lucy jne w ydarzenie jest tylko ogniwem w łańcuchu 
historii chrześcijaństw a — na Lutrze ani się reform a 
Kościoła nie zaczęła, ani nie skończyła.

N iedawno (podczas dorocznej konferencji pastorów  
Kościoła ewangelicko-augsburskiego, W arszawa, w rze
sień 1983) stanąłem  przed zadaniem  bardzo trudnym , 
jeśli nie wręcz niemożliwym do wykonania, m iano- 
wiście przed próbą przedstaw ienia opinii Kościoła 
ew angelicko-reform ow anego na tem at M arcina Lutra. 
O ile bowiem tradycja Kościoła ew angelicko-augsbur
skiego ma jednego L utra i jedną konfesję, a więc jed
ną w ykładnię zasad wiary, o tyle reform owanych cha
rak teryzu je różnorodność konfesji i mocne akcento
w anie zasady „ecclesia sem per reform anda” (Kościół 
stale się reform ujący). Z tego też względu niepodobień
stw em  jest przedstaw ić jedną uogólnioną opinię czy 
jedno uogólnione stanowisko reform owanych w tej 
spraw ie. Mogę jedynie próbować ukazać własne, 
a więc bardzo subiektyw ne, spojrzenie na w ybrane

■zagadnienia związane z osobą i dziełem L utra, spoj
rzenie, które — m am  nadzieję — zmieści się w t r a 
dycji Kościoła reform owanego.

O Lutrze pisano w tym  roku bardzo dużo i bardzo 
dobrze. Także w prasie świeckiej. W k raju  i za g ra
nicą odbyły się liczne, często o charakterze ekum enicz
nym , sympozja naukowe, ukazujące myśl teologiczną 
L u tra i jej rew olucyjny wpływ na kształtow anie się 
•nowych postaw  religijnych, społecznych a także poli
tycznych. O ddając R eform atorowi cały należny mu 
•szacunek i doceniając zasadną obecność jego wielkiej 
m yśli w tradycji teologicznej mego Kościoła, postano
w iłem  — nieco przekornie i zupełnie niejubileuszo- 
•wo — przyjrzeć się kilku w ybranym  sprawom  i przed
staw ić je w sposób daleki od tonu rocznicowej laurki. 
■Uważam bowiem, że ten  Człowiek zasługuje na to, 
by pisano o nim  prawdziwie, a więc i krytycznie, gdyż 
•jego słabości, ułomności, a naw et pomyłki w niczym 
•nie um niejszają wielkości), k tóra sama się broni.

Może rzeczywiście reform ow ani m ają „innego ducha” 
(co w ytknął Luter Zwingliemu na spotkaniu w M ar
burgu  w 1529 r.), skoro nie są w stanie zrozumieć 
nadm iernego podziwu, pietyzm u, jeśli nie wręcz kultu, 
•dla R eform atora, gdy m ają okazję obserwować niekie
dy  ta k ie  zjawisko w ystępujące w społecznościach lute- 
•rańskich zdom inowanych przez inne wyznanie. K arol 
•Barth m iał podobno zwyczaj rozpoczynać w ykład 
inaugurujący nowy rok akadem icki na uniw ersytecie 
w Bazylei od testu, który pokazałby mu, ilu wśród 
słuchaczy jest lu teran , a ilu reform owanych. Na po
czątku  opow iadał więc dowcip o Kalwinie. Śmiało się 
całe audytorium . Następnie żart o Lutrze. Śmieli się 
i— podobno — tylko reform owani.

^Wróćmy jednak do głównego w ątku. Sądzę, że spoj
rzenie reform owanych na L utra i lu teranizm  zależy 
przede w szystkim  od pryzm atu, przez jaki patrzym y. 
Pozwolę sobie przedstaw ić tu  kilka takich różnorod
nych spojrzeń.
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„Świecznik’* — światło Ewangelii na 
nowo rozniecone przez wszystkich 
reform atorów . H olenderska rycina z 
XVII w. F igurują na niej m.in.: 
Jan  Hus, U lrich Zwingli, M arcin L u
ter, Jan  Kalw in oraz — na p o rtre 
cie u góry — Jan  Łaski (drugi od 
lewej)

1. PRZEZ PRYZMAT STOSUNKU LUTRA DO 
ZWINGLIEGO

Trzeba pam iętać, że -od samego początku w R eform a
cji wyodrębniły się dwa nurty : niem iecki i szw aj
carski, L utra i Zwingliego. W yraźne są różnice w do
chodzeniu do własnego systemu teologiczngo u obyd
wu tych reform atorów . Podczas gdy L u ter dłuigie la:ta 
walczył z sobą i stopniowo wyzwalał się spod w pły
wów teologii scholastycznej (nie bez znaczenia była 
w tym  w ypadku jego s tru k tu ra  psychiczna i rozbudo
w any mistycyzm), to Zwingli pod wpływem  hum aniz
m u spontanicznie, ale bardzo konsekw entnie odszedł 
od skostniałej nauki.
Wobec zabiegów Zwingliego, by doprowadzić do złą
czenia reform acyjnego nu rtu  niem ieckiego i szw aj
carskiego, Luter pozostał nieprzejednany. Gdy na ko
lokwium w M arburgu (1529) ważyły się losy Refor
m acji, podczas debaty nad osta tn im  punktem  niezgody 
-traktującym o Wieczerzy Pańskiej (poprzednie punkty  
sporne uzgodniono głównie dzięki ustępstw om  Szw aj
carów) padły słynne słowa: „Wy macie innego ducha 
niż m y”. Słowa wypowiedziane w niewłaściwej chwili 
wyrządziły spraw ie jedności ruchu reform acyjnego 
niepowetow aną szkodę. Drogi L u tra i Zwingliego ro 
zeszły się. A gdy w dwa lata później Zwingli, w ierny 
do końca swym przekonaniom , wziął udział i zginął 
w bitw ie pod Kappel, Luter nie zapomniawszy urazy 
skom entował jego śm ierć następująco: „Um arł jak  
m orderca”. Takie nieprzejednane stanowisko wzbudzać 
może gorycz i żal jeszcze dziś.

2. PRZEZ PRYZMAT ORTODOKSJI LUTERAŃSKIEJ

na przykładzie ciasnego separatyzm u kaznodziei ham - 
burskiego Joachim a W estphala, który naw oływ ał do 
zwalczania bluźnierstw  sekciarza K alw ina już nie pió
rem  (co w tam tych czasach było rzeczą norm alną, po 
dobnie jak  niew ybredny język polemik), ale mieczem. 
Gdy Jan  Łaski m usiał opuścić Anglię w raz ze swym 
cudzoziemskim zborem, wygnany przez M arię TUdor, 
-daremnie szukał oparcia w m iastach północnych Nie
miec. W estphal w yrabiał tym  „wysłannikom  d iabła”

ja k  najgorszą opinię. Już wówczas — zaledwie w kil
ka  lat po śmierci wielkiego reform atora w ittenberskie- 
go — poczęła się zamykać w sobie i kostnieć o rto 
doksja lu terska zwalczająca wszystko co nieluter- 
skie. Ten „duch W estphala” zaciążył także na stosun
kach dwóch wyznań w Polsce (przypom nijm y tylko 
.■szybkie rozbicie z takim  trudem  zbudowanej Ugody 
Sandom ierskiej czy sm utne doświadczenia unii koś
cielnej w XVIII i X IX  wieku).

3. PRZEZ PRYZMAT TENDENCJI NACJONALIS
TYCZNYCH

N iew ątpliw ie narodowy charak ter działalności L utra 
i w ystępujące u niego tendencje nacjonalistyczne za
ciążyły na całym rozwoju tego k ierunku Reformacji, 
w ytw arzając pewien partykularyzm  i ograniczając 
przez całe wieki działanie Kościoła luterańskiego do 
jednego w zasadzie obszaru kulturowego. Ta zależ
ność zaciążyła m.in. także na dopiero co w spom nia
nych próbach unii w Polsce, próbach zakończonych 
fiaskiem . W przeciw ieństw ie do Kalwina, który był 
reform atorem  czysto religijnym , u L utra — w ydaje 
się — sprawy dogmatyczne zostały w którym ś mo
m encie zdominowane narodowym i („..dla Niemców 
swoich jestem  zrodzony, im też służyć pragnę...”).

,4. PRZEZ PRYZMAT POŁOWICZ-NOSCI REFORMY

Chyba najcięższym zarzutem, jaki można postawić 
Lutrow i i jego doktrynie z punktu  widzenia ew an
gelicko-reform owanego, jest pewien kompromis i po- 
łowiczność w przeprow adzaniu reform y po ostatecz
nym  zerwaniu z Rzymem. Taki zarzut postaw ił już 
Zwingli, którego zdaniem nie dość stanowczo i kon
sekw entnie Luter uwolnił się od poglądów i pojęć 
rzym skiego dogmatyzmu i scholastycyzmu, co znalazło 
m iędzy innym i odbicie w kwestii nauki o Wieczerzy 
P ańskiej. Może gdyby Luter żył dłużej i rozm awiał na 
ten  tem at nie z Zwinglim w 1529 roku, ale w dw a
dzieścia lat później z Kalwinem  — nie byłoby dziś 
dwóch odrębnych Kościołów ewangelickich...
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R eform acja L utra dążyła do wyelim inowania wszel
kich czynników pośredniczących między człowiekiem 
a  Bogiem, także więc do zlikwidowania insty tucjona
lizm u Kościoła. Jednakże do dzisiaj w niektórych 
Kościołach lulerańskich instytucjonalizm  jest nadal 
uw ypuklany, wpraw dzie nie w teorii, ale w praktyce. 
(W tym  miejscu nasuwa mi się szersza dygresja. M ar
cin L uter był bez w ątpienia pierwszym , k tóry  na tak  
w ielką skalę zaczął torować drogę praw dzie ew ange
licznej. R eform atorem  staw ał się stopniowo, a kiedy 
przekonał się, że zgody z oficjalnym  Kościołem nie 
osiągnie, m usiał zdecydować się na zerwanie. Zawsze 
chciał być dobrym katolikiem , a  stał się „protestan
te m ”. Jednakże w swojej nauce pozostawił z rzym 
skiego katolicyzm u wszystko, co tylko nie stało w 
jaw nej sprzeczności z Pism em  świętym. W jego teo
logii podstaw owa nauka o sakram entach pozostała w 
gruncie rzeczy katolicka, a nie ewangelicka. Wobec 
nauki- i obrzędów katolickich Luter chyba do końca 
iżycia zajimował stanow isko chw iejne i niejasne. Lute- 
rańiski teolog Adolf H arnack tak  to kom entuje: „Przez 
ujęcie, jak ie  L uter dał nauce o Wieczerzy Pańskiej, 
stał się on współw innym  tego, że późniejszemu Koś
ciołowi lu terskiem u w jego chrystologii, w nauce o sa
kram entach , w dcktrynalizm ie i przy fałszywej mie
rze, jaką m ierzył doktryny odmienne, nazywając je 
herezjam i — groziło niebezpieczeństwo stania się ża
łosnym  dubletem  Kościoła katolickiego. Bo katoli
cyzm  to nie papież i nie kult świętych albo msza — 
ito są sku tk i — ale błędna nauka o sakram encie, o po
kucie, o wierze i au tory tetach  w iary”.

C iekaw a i znam ienna (a myślę, że nie wszystkim zna
na) jest rozmowa M elanchtona z Lutrem  przed jego 
osta tn ią  podróżą do Eisleben. Z rozmowy tej M elanch- 
ton  nie czynił tajem nicy. Otóż poruszył w niej spraw ę 
W ieczerzy Pańskiej i stwierdził, że nauka Kalw ina 
jest bliższa nauce Ojców Kościoła niż nauka Lutra. 
Po nam yśle Luter odrzekł: „Przyznaję,, drogi Filipie, 
że się w tym  sakram encie zagalopowaliśm y”. A na 
»propozycję M elanchtona, by napisać dzieło, które by 
spraw ę załagodziło i umożliwiło pogodzenie Kościołów 
Reform acji, odpowiedział: „Drogi Filipie, często i w ie
lokrotnie już o tym  myślałem, ale w ten sposób cała 
n au k a  stałaby się podejrzana. Polecę to Wszechmo
gącem u Bogu. Uczyńcie też i wy coś po mojej śm ier
c i”.

Ta prośba i przesłanie reform atora w ittenberskiego 
nadal pozostaje spraw ą otw artą .

ó. PRZEZ PRYZMAT NAUKI O STOSUNKU KOŚ
CIÓŁ — PAŃSTWO

Różnica w podejściu do tej sprawy między lu teranam i 
i reform owanym i jest konsekwencją różnego akcento
w ania praw d wiary. O ile luteranie kładą nacisk na 
„sola g ratia” i „sola fide”, o tyle reform owani uznają 
za nadrzędną zasadę „soli Deo gloria”.

Początkowo Luter nie myślał wcale o tym, by Kościół 
(miał pozostać uzależniony od państw a. Do elektora 
saskiego pisał: „Wasza E lektorska Mość jest tylko pa
nem  dóbr i ciał, a nie przekonań religijnych”. N ieste
ty , po wojnie chłopskiej 1525 roku zmienił poglądy. 
jUważał odtąd, że władza świecka jest najwyższym

darem  na ziemi, postanowieniem  porządku Bożego. 
I gdyby naw et w ładca zapomniał o swych zobowiąza
niach i stosował tyranię, gw ałt i przemoc — nadal po
zostaje pomazańcem Bożym, którem u nie wolno się 
sprzeciwić. N auka taka, sankcjonująca Kościół państ
wowy, uniem ożliw ia w iernym  wybór drogi i wyklucza 
możliwość szukania oparcia i pomocy poza tym Koś
ciołem w sytuacji, gdy zagrożone są wolność, mienie 
czy życie ludzkie.

Zupełnie inaczej patrzyli na tę kwestię reform atorzy 
szw ajcarscy — Zwingli i Kalw in.

„Każdy chrześcijanin w inien jest posłuszeństwo w ła
dzy św ieckiej, o ile ta  nie nakazuje niczego, co byłoby 
przeciw ko Bcgu. Dlatego wszystkie jej praw a m ają 
być dostosowane do woili Bożej, a więc takie, które 
o c h r a n i a j ą  uciskanego nawet wtedy, gdy on się 
n ie  skarży. Jeśli w ładza świecka służy, zgodnie z za
sadam i sprawiedliwości, r a d ą  i p o m o c ą  obyw a
telom, w  im ieniu których będzie rozliczana przed 
Rogiem, wówczas ci, k tórym  służy, również są zobo
wiązani troszczyć się o jej m ateria lne potrzeby. Jeśli 
jednak w ładza postępuje niewiernie, z pominięciem 
zasad Chrystusowych, to  — zgcdnie z wolą Bożą — 
m ożna ją odwołać” (Zwingli: „67 artyku łów ”, aft. 37, 
(38, 3<9, 41 i 42). Obowiązkiem Kościoła jest napom ina
n ie  władzy świeckiej (dla jej dobra), gdy zaczyna ona 
łam ać P raw o Boże. W przypadku, gdy władza świecka 
krępuje lub ogranicza głoszenie pełnej Ewangelii, du 
chowny nie jest zobowiązany do posłuszeństwa, gdyż 
m usi zachować posłuszeństwo i wierność Najwyższemu 
A utorytetow i.
Zacytow ane powyżej myśli w yprzedzają o całe wieki 
«teorię o suw erennej władzy narodu jako głównym 
źródle praw , którą to zasadę głosić będzie reform o
w any genewczyk — Jan  Jakub  Rousseau. Ta myśl 
oddziała również na powstawanie i rozwój idei dem o
k rac ji i parlam entaryzm u.
Zasadnicza rozbieżność w stanow isku dwóch nurtów  
Reform acji w kwestii stosunków Kościół — państw o 
«będzie bardzo w yraźnie widoczna w późniejszej histo
r ii tych Kościołów, a najostrzej, moim zdaniem, u jaw 
ni się z jednej strony w stanow isku tzw. Niemieckich 
C hrześcijan wobec hitleryzm u, a z drugiej strony w 
słynnej D eklaracji barm eńskiej z 1934 r., przeciw sta
w iającej się Hitlerowi. Tę polaryzację stanow isk ob
serw ow ać możemy także dziś. Zaznacza się ona rów 
nież na gruncie polskim.

♦

Na zakończenie pragnę w yraźnie zaznaczyć, że powyż
sze refleksje są zaledwie próbą — i to w dodatku 
bardzo wybiórczego i subiektywnego spojrzenia na 
postać i dzieło M arcina L u tra  w aspekcie spraw , które 
«różnią reform owanych od luteran. Na szczęście to, co 
mas łączy, tak dalece dom inuje nad tym, co dzieli, że 
do  p rak tyk i naszej w iary mogliśmy wprowadzić 
w spólnotę Stołu Pańskiego, chrzcielnicy i kazalnicy. 
Uważam wszakże — a jest to  powtórzenie opinii św ia- 
«towych au torytetów  kościelnych — że dążenie do 
praw dziw ej jedności Kościoła wymaga, abyśm y szu
ka jąc  tego co wspólne, uśw iadam iali sobie zarazem 
<i to, co ciągle jeszcze nas dzieli, i abyśmy wspólnym 
w ysiłkiem  sta ra li się przezwyciężać różnice „ad maio- 
rem  dei gloriam ” (dla większej chwały Boga).
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WŁODZIMIERZ ZUZGA

Dzieje

Biblii

Brzeskiej

Nie jest wykluczone, że pierwsze przekłady fragm en
tów Pism a świętego na język polski powstały już w 
X III wieku, jednak  najstarsze z tych, które dotrw ały 
do naszych czasów, pochodzą z XIV w ieku1. Są to za
zwyczaj bogato zdobione pergam iny; obok tekstu ła 
cińskiego (czasami również niemieckiego lub czeskiego) 
zaw ierają one polskie tłum aczenie. N ajbardziej popu
larne były psałterze. Zachowały się przepiękne psał
terze: floriański (nazwa pochodzi od biblioteki opac
tw a św. F loriana w okolicy Linzu w Austrii, gdzie 
rękopis został odnaleziony) i puław ski, k tóry powstał 
już w XV wieku. Z tego w ieku pochodzi również tzw. 
Biblia królowej Zofii, zwana także (od m iejsca d ru 
ku na Węgrzech) Biblią szaroszpatacką. Księga ta  za
w iera pierwszy znany polski przekład ksiąg Starego 
Testam entu. Dość popularne były w naszym kraju  
również przekłady czeskie. W średniowieczu język 
polski i czeski były jeszcze bardziej podobne do siebie 
niż obecnie. Wszystkie te książki były przeważnie w 
posiadaniu zamożnych niewiast, które nie znały łaciny. 
Kościół używał wyłącznie ksiąg łacińskich, większość

tekstów polskich pow stawała na pryw atne zamówienia 
dworów. Nieliczne fragm enty biblijne były zawsze 
tłum aczone z łaciny, z pochodzącego z V w ieku prze
kładu św. Hieronim a (tzw. Wulgaty).

W 1561 roku ukazała się cała Biblia w języku polskim, 
tzw. Biblia Leopolity. Był to również przekład z łaci
ny, wykorzystano w nim prawdopodobnie rękopisy 
średniowieczne. Biblia ta została w ydrukow ana w 
K rakowie przez słynną tłocznię Szarfenbergerów. Nie 
zyskała ona uznania h ierarchii katolickiej, co sp ra
wiło, że zlecono przetłum aczenie całej Biblii z języków 
oryginalnych księdzu Jakubow i W ujkowi z W ągrow
ca. P rzekład W ujka ukazał się w 1599 roku i, w ie
lokrotnie wznawiany, na długie wieki zapanował w 
polskim Kościele katolickim. Palm a pierw szeństwa

1 Biblia. Przek łady  biblii na j ę z y k  polski,  artykuł pióra 
Adama K ryńskiego w: Wielka Encyklopedia Powszechna Ilu
strowana,  t. VIII, nakład i druk S. Sikorskiego, Warszawa 
1982
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należy jednak do polskiego Kościoła reformowanego, 
który w 1563 roku w ydał przekład całej Biblii z języ
ków oryginalnych.

Reform acja postaw iła sobie m.in. zadanie upowszech
nienia Słowa Bożego wśród ludu kościelnego. Dlatego 
spraw a przekładów na języki narodowe była spraw ą 
najpilniejszą. Pierwszym  Polakiem  — ewangelikiem , 
który podjął pracę tego rodzaju, był luteranin, Jan  
Seklucjan z Wielkopolski, później proboszcz parafii 
polskiej w Królewcu. W 1551 roku rozpoczął on w yda
w anie poszczególnych fragm entów  Nowego Testam en
tu, którego całość opuściła drukarnię A leksandra Beh- 
m a w  Królewcu w 1552 roku.

W krótce prace nad przekładem  całości Biblii podjęli 
ewangelicy reform owani pod patronatem  (i za p ien ią
dze) księcia M ikołaja Radziwiłła Czarnego. Prace 
trw ały  praw ie sześć lat. W śród tłumaczy byli w ybitni 
uczeni, znawcy hebrajskiego i języków klasycznych. 
W pracach, które koncentrow ały się wokół słynnej 
szkoły pinczowskiej, brali udział m.in.: Jan  Łaski, Szy
mon Zacius (pastor brzeski, później superintendent 
w ileński), Grzegorz Orsacius (rektor szkoły w Pińczo
wie), Franciszek Lism anin, w ybitny działacz refor- 
m acyjny, słynny kaznodzieja M arcin Krowicki, P iotr 
S tatorius oraz w ybitni księża-poeci: Andrzej Trzecieski 
i Jakub  Lubelczyk. Do tekstu dołączono krótkie objaś
nienia i kom entarze. D rukował księgę Bernard Woje- 
wódka, sprowadzony przez Radziwiłła do Brześcia L i
tewskiego z Krakowa. Tytuł książki brzm i: Biblia  
św ięta , to jest księgi Starego i Nowego zakonu właśnie 
z żydowskiego, greckiego i łacińskiego nowo na polski 
ję zyk  z pilnością i w iernie wyłożone. Roku pańs. 1563, 
miesiąca września, dnia 4. P ierw sza strona karty  ty tu 
łowej ozdobiona jest drzeworytam i. Na odwrocie 
umieszczono herb Radziwiłłów z inicjałam i M. R. 
Książka zaopatrzona została w  dedykację dla króla 
Zygm unta Augusta. Na ostatniej stronie w ydrukow ano 
następujący tekst: Ty najprzedniejsze i najzacniejsze 
księgi, dla ćwiczenia w zakoniech bożych, które zowią 
po grecku i po łacinie Biblia, drukowano w  Brześciu  
L itew skim , z rozkazania, a nakładem  oświeconego pa
na, pana M ikołaja Radziwiłła, książęcia na Ołyce i na 
Nieświeżu, w ojew ody wileńskiego, w W ielkim  K się
stw ie L itew skim  najw yższego marszałka i kanclerza.

Jako pierwszy polski przekład Pism a świętego z języ
ków oryginalnych Biblia brzeska  odegrała istotną rolę 
wśród ewangelików polskich obu konfesji. Przede 
w szystkim  była podstaw ą do podjęcia dalszych prac, 
których efektem  jest (przygotowana również przez 
teologa reformowanego) Biblia gdańska. Ta ostatnia 
odegrała w śród protestantów  taką rolę, jak wśród 
katolików  przekład W ujka. Wiadomo, że syn funda
tora w ydania brzeskiego, zwany Sierotką, polecił nisz
czyć lite ra tu rę  ewangelicką, w tym także Biblię. W ia
domo również, że niektóre środowiska ewangelickie 
(zwłaszcza luterańskie) nie były zadowolone z p ierw 
szej polskiej Biblii. Zarzuty były różnego rodzaju. 
K rytykowano niewygodny form at księgi. Język prze
kładu uznano za zbyt trudny (obecnie raczej cenimy 
bardziej staropolszczyznę w ydania brzeskiego niż po
praw ioną w ersję gdańską; język tej ostatniej jest 
jakby m niej „uniw ersalny”, bardziej związany z m en
talnością człowieka XVI w ieku i tym  samym mniej 
zrozum iały dla nas w obecnych czasach). N ajpow aż

niejszy zarzut związany był jednak ze spraw ą m ery
toryczną: uważano, że objaśnienia i kom entarze m ają 
w ybitne piętno ariańskie i przez to obniżają wartość 
Biblii w nauczaniu kościelnym. Przekonanie to było 
nieuzasadnione2. W ydaje się, że przyczyną rodzenia się 
takich poglądów były względy pozamerytoryczne, 
a m ianowicie fakt, że niektórzy z pracujących nad 
przekładem  znaleźli się później w gronie braci pol
skich. K ontrow ersje wokół księgi były zresztą skrzęt
nie w ykorzystane przez katolików w literaturze pole
micznej i odegrały rolę w porzuceniu ewangelicyzmu 
przez Sierotkę. Również z samego obozu Ecclesia m i
nor wyszli krytycy tekstu brzeskiego, czego konsek
w encją było ukazanie się w latach 1570—1572 Biblii 
ariańskiej Szymona Budnego, niegdyś pastora ew ange
licko-reform ow anego w Kłecku.

W pierw otnych planach wznowienia Biblii przew idy
wano zm iany w objaśnieniach i niezbędne korektury 
językowe. Faktem  jest, że mimo zabiegów Małopolan 
i Litw inów reform owanych, w ydanie gdańskie nie było 
takim  wznowieniem  tekstu  brzeskiego3. Jednocześnie 
okazało się, że w ciągu kilkudziesięciu lat, k tóre upły
nęły pomiędzy ogłoszeniem obu tych ksiąg, ewangelicy 
zdążyli się już przyzwyczaić do edycji brzeskiej. Tak 
było w zborach małopolskich, a przede wszystkim w 
W ielkim Księstwie Litewskim. Mało znany jest fakt, 
że obie te prow incje dopuściły tekst gdański jedynie 
do użytku domowego, czego dowodem są zachowane 
dokum enty z konwokacji generalnej w łodawskiej 
22 IX — 5 X 1634. Dyskutowano potrzebę wznowienia 
w ersji brzeskiej z niewielką ilością najn iezbędniej
szych korekt. Spraw a ta  była tem atem  dyskusji i uch
wał na w ielu synodach i zjazdach Kościoła reform o
wanego obu prowincji, aż do początku XVIII wieku. 
Koncepcje ulegały w ielu zmianom, na przykład zale
cano wzorowanie się na objaśnieniach do przekładów 
holenderskich4, przygotowanych przez grono teologów 
reform owanych z uniw ersytetu w Lejdzie. Dokumenty 
na ten tem at zachowały się w Bibliotece Litewskiej 
Akademii Nauk w Wilnie. W XVIII w ieku połączono 
te plany z zagadnieniem  przekładu Pism a świętego na 
język litewski, co zostało uwieńczone mocno już spóź
nionym sukcesem w 1701 roku. Nie jest zatem  praw dą 
obiegowe tw ierdzenie, że Biblia Radziwiłłowska nie 
uzyskała uznania ewangelików polskich i nie odgry
w ała już roli w życiu kościelnym po ukazaniu się 
Biblii gdańskiej (a zwłaszcza jej drugiego w ydania 
am sterdam skiego w 1660 roku). Przeciwnie, na terenie 
prow incji litew skich była nadal jedyną publicznie 
uznaną w parafiach, szczególnie cenioną i ochranianą5. 
Dowodem na to są inw entarze zborowe, sporządzane 
z okazji obejm ow ania urzędów przez kolejnych księ-

Dokończenie na s. 26

2 Jan Szeruda: Geneza i charakter biblii gdańsk ie j , odbitka 
z „Głosu Ew angelickiego“, Warszawa 1932; tenże: „Jednota“ 
1932, nr 4—5

3 Stanisław  Tworek: Z dzie jów  Biblii kalwinów litewskich  
w XVII wieku,  „Odrodzenie i Reform acja w P olsce“ , XVIII, 
1973

4 Obraz h istoryczny kalwinizmu na Litwie, wyd. H. Barycz, 
„Reform acja w  P o lsce“ , IV, s. 217 i n.

• Stanisław Tworek: op. cit., s. 169
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MAREK RUSZCZYĆ

Do końca wierny

W październiku bieżącego roku minęła 170 rocznica 
bohaterskiej, owianej narodową legendą śmierci księ
cia Józefa Poniatowskiego. Z tej okazji prezntujemy 
sylwetkę tego wielkiego Polaka, „kochanego wodza 
walecznych Polaków”, niekłamanego bohatera, nie 
pozbawionego jednocześnie zwykłych ludzkich słabo
stek. Postać to piękna i barwna, wręcz symbol honoru, 
odwagi, służbie Ojczyźnie do końca.

Redakcja

Gdyby zapytać, kogo Polacy czczą najbardzie j spo
śród swych iporozbiorowych bohaterów  narodowych, 
padnie n iew ątpliw ie odpowiedź, że Tadeusza Kościusz
kę. Do Jana Henrytka Dąbrowskiego z kolei czuiją nie 
gasnącą wdzięczność za 'to, iż rozsław ił imię Polski 
w świec i e, dotrzym ał obietnicy i 'z ziemi w łoskiej w ró 
cił do polskiej. Przed Rom ualdem  T rauguttem  chylą 
kornie głowę jako przed sym bolem  samotnego, cichego 
bohatera na straconym  posterunku . Ale najbardziej, 
najgłębiej, najszczerzej kochają Polacy księcia Józefa 
Poniatowskiego. W nim bowiem  ucieleśniły się te  
wszystkie cnoty, k tóre były zawsze dla pokoleń po l
skich w artością najwyższą. Cnota odwagi i bohater
stwa. Cnota bezinteresow nej służby Ojczyźnie i w alki 
o nią w  w arunkach, gdy gasły już św iatła nadziei. 
Cnota honoru i szczerości. Cnota b raters tw a i dobrego 
koleżeństwa. P rzy  tych cnotach wszystkie przyrodzone 
wady księcia Pepi bledną i s ta ją  się nieistotne. Był 
porywczy i lekkomyślny, był am bitny i drażliw y
0 drobiazgi,, był żądny uciech życia, był utracjuszem
1 karciarzem . To wszystko p raw da, ale kocha się n a j
bardziej w łaśnie ,,bohaterów  z w adam i”. Jeśli odebrać 
bohaterowi jego w ady, można m u zaraz staw iać sp i
żowy pom nik i czczić Igo, ale już nie kochać.
Jeśli wierzyć teorii dziedziczenia genów, to  książę 
Józef w ziął po dalszych i bliższych przodkach praw ie 
wyłącznie najlepsze, co jest rzadkim  w  historii feno
menem selekcji pozytywnej. Po dziadku, kasztelanie 
krakow skim  S tanisław ie Poniatow skim , tw órcy św iet
ności rodu wziął odwagę, energię i upór na raz o b ra
nej drodze. Po ojcu, Andrzeju, feldm arszałku au s triac
kim, w ziął wielką urodę, elegancję i wrodzoną szla
chetność, a odrzucił jego kosmopolityzm. Po m atce 
wziął inteligencję, a odrzucił jej skłonności do zgorzk
nienia i egzaltacji. Po stry ju , wreszcie, i opiekunie 
królu S tanisław ie Poniatow skim , w ziął jego w y ra fi
nowanie kulturalne, sm ak artystyczny, ta len ty  po li
tyczne, ale bez królew skiego sybarytyzm u, lękliwego 
cofania się przed wiążącymi decyzjam i.
Całe swe niedługie życie był książę Pepi zawsze sobą. 
Szedł przez św iat i Ojczyznę szumny, dumny, z w y
soko podniesioną głową, piękny, podziwiany, p ra w 

dziwy rycerz honoru i w ierności ideom i ludziom. 
Był dziecięciem dwóch epok. Tej jednej-, epoki Rzeczy
pospolitej szlacheckiej*, która odchodziła nieodwołalnie 
.w zawierusze rozbiorów, zdrady i przemocy m ocarstw  
ościennych, epoki, k tó ra  dźwignie się jeszcze na chwilę 
w dziele Ustawy Majowej 1791 r., by upaść już na 
zawsze, i teij drugiej — epoki Polski porozbiorowej:, 
.która Insurekcją Kościusżkowską rozpoczynała m ę
czeński, tułaczy szlak Polaków bez państw a i ojczyz
ny, epoki, w  k tó rej po chw ilach nadziei tym  większy 
następow ał upadek. Dos, chyba debry, spraw i, że 
zginie niezłom ny książę w przeddzień upadku  im pe
rium  Napoleona, że nie będzie oglądał K ongresu W ie
deńskiego krającego znów Polskę na kawałki,, tym  r a 
zem na długie sto  lat...
iW życiu narodu i w  życiu księcia w ystępują pewne 
okresy, w  k tórych jak w św ietlistych kręgach jaśn ie
je  postać Poniatowskiego najpełniejszym  blaskiem . 
Oto rok uchw alenia K onstytucji Majowej i rok  n a 
stępny: jej 'krótkotrw ałej obrony w  wojnie 1792 r. 
O to Insurekcja Kościuszkowska. Oto epoka Księstwa 
W arszawskiego z je j najbardziej heroicznym  akcen
tem : kam panią polsko-austriacką 1809 r. i Raszynem. 
Oto m oskiewska w ypraw a Napoleona, koszm arny od 
w ró t W ielkiej Armii., chwiila w ytchnienia i znów pola 
Dipska, trzydniow a „bitwa narodów ”, a później już 
■tylko w zburzone wody Elstery, w k tórych  utonął 
książę, a jaik przypuszczają niektórzy historycy ■— 
chciał utonąć! P rzyjrzyjm y się tym  kręgom , a będzie
m y mieli biografię bohatera.

PODWÓJNY KSIĄŻĘ

Józef Antoni Poniatow ski urodził się 7 m aja  1763 r. 
w  Wiedniu, w pałacu Kimskych przy H errengasse. Jego 
ojcem  był 23-1 etni Andrzej, starosta rycki, generał, 
■a p o te m  feldm arszałek wojsk austriackich, młodszy 
b ra t S tanisław a Augusta Poniatowskiego, niebaw em  
ostatniego k ró la Polski. M atką była 23-letnia Teresa 
iz Kimskych. Kinscy to  s ta ra  i zupełnie już zniemczała 
szlachta c ze sika, a hrab ianka Ki ruska pochodziła z je j 
biedniejszej linii, k tó ra  wniosła Poniatow skim  w  w ia-
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<n:e w ielkie wpływy i pozycję u dworu -habsburskiego, 
a le  za to bardzo 'niewielkie pieniądze. Od '-kołyski unosi 
isię nad księciem Józefem  fatum  historii: 'ten arcypol- 
.ski bohater narodził się daleko od Polski i zginie rów 
nie od niej drleko. Mało k to  wie, iż był książę Józef 
księciem  podwójnym . Polskim, .gdy przy elekcji stry ja  
na  kró la sejm  koronacyjny obdarzy całą rodzinę P o
niatow skich 'tytułem dziedzicznym książąit polskich, 
ii czeskim, igdy cesarzowa Austrii, M aria Teresa, nada 
(jogo ojcu dyplom  książęcy czeski z p raw em  pierw o- 
irćdztwa. Jak  mało 'kto z nowej arystokracji .zapracuje 
p iękny książę na 'te ty tu ły  w  opinii 'narodu. 
-Utraciwszy wcześnie, (bo w  dziesiątym  roku życia, ojca, 
k tó ry  nękany chorobą płuc zm arł w siłę wieku, cho
w any był Pepi początkowo w  W iedniu i P radze pod 
okiem  m atki, osoby schorowano), rozgoryczonej, un i
kającej tow arzystw a, przeczulonej, obsypującej syna 
n ą  przem ian w ybucham i czułości i najostrzejszym i 
wyrzutam i. Na szczęście, od początku w wychowanie 
-bratanka w łączył się stry j — król. Aby zapewnić do
chody sierocie, przelał nań w akujące w Rzeczypospo
l i te j  starostw a, jakby w przew idyw aniu, iż zwiąże to  
losy bratanka z k rajem . Czuwał nad  jego edukacją 
dobierając pedagogów, lektury  i pomoce naukowe, 'ba
cząc, aby nie zcudzoziemczał. Ta bezgraniczna miłość 
k ró la do „swego P epi” m iała w  sobie coś w yjątkow e
go, coś bardzo wzruszającego, ale i odrażającego. 
„Szedł za popędem  serca — ipewie znakom ity h isto
ryk , . Szymon Askenazy — a zarazem za mim owolną 
-i n ieodpartą reakcją niespokojnego sum ienia. W tym  
św ietnym  młodzieńcu on kochał nie tylko k rew  swoją, 
ale samego isiebie tak im , jakim  byłby chciał być, 
a jakim  nie został. W idział go wstępującego w życie 
z impetem, z blaskiem, jak  sam był przechodził ongi 
w swojej dobie wiosennej. W idział w nim w łasną 
iswoją młodość górną, tak juiż te raz  daleką, niem iło
siernie ściętą szronem klęsk męskich i mrozem bez
nadziejności starczej,, a niestety skalaną także, sponie
w ieraną przez w łasną ciężką winę. Takim jak  ten 
-synowiec, młody, piękny, ubóstw iany — i on był n ie
gdyś, ale nie był nigdy takim , jakim  był nadto ten 
młodzieniec szlachetny, ofiarny, rycerski, czysty. Ko
chał w  nim sta ry  ikr61 to połączenie swoich błyskotli
wych zalet i swoich nieodżałowanych braków ; kochał 
tego niedościgłego d la siebie ducha prawości, b o h ater
stw a, poświęcenia, którego nigdy sam  posiąść nie 
um iał, i ten honor, k tó ry  sam utracił. W jego osobie 
on jakby  brał odw et za sam ego siebie,, ja k  gdyby za
słan ia ł się przęd ścigającą go w łasną sam ew iedza mo
ralną . A nieszczęśliwy, słaby do końca, skazany grzęz
nąć do 'końca w sw ojej topieli, będzie też usiłował 
zasłaniać się jego osobą przed groźbą rea lną  i swoje 
przyw iązanie i dobrodziejstwa- drogo opłacić m u każe” . 
Dwanaście przeszło la t spędzi książę w  w ojskowej 
służbie austriackiej, odznaczając się chw alebnie w k il
ku 'kampaniach, aw ansując do stopnia pułkow nika, 
zyskując o rdery  i pochw ały domu habsburski ego. 
W tym  czasie zagląda czasem do W arszawy, poznaje 
życie dworu i sfer najwyższych; obdarzony zostaje 
przez s try ja  w stęgą o rderu  św. S tanisław a i O rła Bia
łego. W 1787 r. w raz ze sw ym  b ratem  stryjecznym , 
księciem Stanisławem , towarzyszy królowi w jego 
podróży do Kaniowa, na historyczny zjazd z carycą 
K atarzyną II. Sama podróż i pobyt w K aniowie n u 
dzić m usiały m łodego i świetnego oficera, choć przysz
ło mu tam  poznać kobietę, przeciw  której dw a razy

zacięcie będzie walczyć. Przyszło mu też poznać swych 
przyszłych najgorszych prześladowców, koryfeuszy 
Targowicy: Szczęsnego 'Potockiego i K saw erego Bra- 
nickiego. «Dopiero jednak  uchwały Sejmu Wielkiego 
w 1789 r. w ezwą Igo do Ojczyzny, będą tym i w rotam i, 
k tórym i w kroczy książę do historii Polski. Uchwały 
sejmowe o wojsku stutysięcznym  wzywały polskich 
oficerów  w  obcych służbach do pow rotu do k ra ju . 
Książę Józef .potwierdza przed królem  gotowość po
rzucenia służby austriackiej. W roli polityka się nie 
widzi, p rzeraża go kłębowisko intryg i sw arów  sejm o
wych, nie chce być narzędziem  żadnej z partii, nie 
chce „kłócić się w  sejm ie, słuchać ustaw icznego sk rze
czenia istot bezrozum nych, powodowanych p ryw atą , 
znosić obelgi, ciskane »pod osłoną patrio tyzm u” — jak  
pisał do jedynej siostry, Tyszkiewieżowej. Chciał być 
„człowiekiem poczciwym, dobrym, walecznym i lo ja l
nym ”. I dodaw ał: „Gdybym mógł p rzez sw oje w iado
mości wojskowe być w  czymkolwiek użyteczny o j
czyźnie, gdybym z narażeniem  życia mógł zachować 
jej p raw a i przyw ileje...” .

NA STEPACH UKRAINY

Do te j w łaśnie um iłow anej służby w ojskow ej pod 
sztandaram i Ojczyzny wzyw ała go w czerwcu 1789 r. 
sejm owa Depultacja W ojskowa, jako tego, k tó ry  „i so
bie, i narodow i przynosi sław ę”. Rozradow any k ró l 
donosił synowcowi, iż „senatorowie i posłowie, przez 
sejm  wyznaczeni do utw orzenia p ro jek tu  o składzie 
w ojska, żądali ode m nie publicznie na sesji sejmowej, 
abym  Cię odw ołał do służby ojczyzny... Po tym  p u b 
licznym 'kroku nie mogę, jak  ty lko  oświadczyć Ci ży
czenie i wolę m oją, abyś nam  tu  pow rócił”.
Uzyskuje książę zwolnienie ze służby austriack iej 
z przezornym  zwolnieniem z zobowiązania, iż nigdy 
nie podniesie swego oręża przeciw  dynastii H absbur
gów. Nie lubił m ieć Poniatow ski — zarówno teraz, 
jak  i później — żadnych dwuznacznych m oralnie zo
bowiązań wobec kogokolwiek. Przyda się to  bardzo 
przyszłem u zwycięzcy spod Raszyna. W sierpniu  1789 r. 
przybył książę do W arszawy, 3 października m iano
wany został w raz z Kościuszką generał-m ajorem  w ojsk 
polskich, szefem gw ardii pieszej »koronnej i członkiem 
sejm owej D eputacji do Ułożenia Regulam inu W oj
skowego.
Wiosną 1790 r. objął książę Józef dowództwo dywizji 
bracław skiej, następnie kijowskiej z kw aterą w Tul- 
czynie. Nomen omen: kw aterow ał książę-wódz w  »mag
nackiej siedzibie swego już w  niedalekiej przyszłości 
zaciętego wroga, Szczęsnego Potockiego, wyklętego 
przez patrio tyczny Sejm. Pobyt na stepach U krainy 
ze wszech m iar dobrze TObi księciu i (moralnie {wy
rw ał się z w iru pustych św iatowych uciech stolicy), 
i fizycznie (dokuczała m u rana z w ojny tu reck iej, 
a także niedom agał na płuca). Zajm uje się gorliw ie 
ćwiczeniem powierzonych (sobie form acji, zwłaszcza 
ulubionej kaw alerii. Tworzy osobny pu łk  kozacki, ja k 
by gw ardię przyboczną, k tó rą  p ięknie um undurow ał. 
Całe życie wspom inać bodzie tych mołojców, swoje 
oeżko w  głowie. Doskonali także swą technikę k aw a
leryjską, w yrab ia się z wolna na 'znakomitego wodza. 
Później Napoleon na św. Helenie powie, iż m iał P o
niatow ski wielkie, może naw et większe niż D ąbrow 
ski czy Zajączek, zadatki na naczelnego wodza. In fo r
m owany stale o postępach „spisku m ajow ego”, o p rzy 



gotowaniach U stawy M ajowej, n ie m iał książę Pepi 
złu-dzeń, iż wynitknie z tego w ojna w  obronie k ra ju , 
gdyż m ocarstwo w schodnie uzna reform y w ydobyw a
jące Rzeczpospolitą z 'bezwładu za casus beli i. P rze ra 
żała go jednak odpowiedzialność za wojisko, k tó re  
przyjąć będzie m usiało im pet pierwszego ataku. „B ar
dzo jest dla m nie pochlebnym  zaufanie — pisał do 
króla — jakie w e m nie pokładają , ale wyznaję, że 
m am  najw iększą niaspokojność co do sposobów, ja k i
mi bym  po trafił n ie zawieść go... Może doszedłem  do 
•tego, że po trafię  z dobrą wolą i rozum em  p u łk  p ro 
wadzić w  ogień, ale n ie  m iałem  czasu dojrzeć na 
generała kom enderującego i pozyskać dość w iado
mości i talentów  na zapełnienie tak  ważnego miejsca... 
Nie łudzę się w cale pod tym  względem  i z drżeniem  
czuję, jak  wiellkie zobowiązania m am  w ypełnić, nie 
śmiem odmówić stanow iska, jakie m i dają. Oby oko
liczności n ie spraw dziły  obaw  moich. U żyję wszelkich 
sił, jakie m i niebo dało, aby rzeczy szły najm niej 
źle; ale aby one szły dobrze, na to  potrzeba ludzi innej 
m iary  niż ja  jestem ”.
Jesienią 1790 r., naglony w ezw aniam i królew skim i, 
powierzywszy zastępstwo w kom endzie Kościuszce,
0 'którym pow iadał, iż „posiada w iele w iadom ości
1 skromności i jest nadzw yczajnie kochany przez k o r
pus” — przyjechał książę do W arszawy. S tanisław  
August w  decydujących m iesiącach „m ajowej rew o
lucji” chciał mieć b ra ta n k a  przy  boku. Gotowała się, 
zaiste, w ielka chw ila narodu polskiego: zrzucenie upo
karzającego jarzm a rosyjskich „gw arancji”, ukrócenie 
zgubnej anarchii toczącej jaik rak  ciało Rzeczypospo
litej, w prow adzenie reform , wŚTÓd których szczególną 
uwagę księcia przykuw ała uchw ała o arm ii stutysięcz
nej.
Tak oto nadchodzi w ielki dzień 3 m aja  1791 r. W za
tłoczonej po brzegi sali sejm ow ej na Zam ku jest k s ią 
żę św iadkiem  uroczystego zaprzysiężenia K onstytucji, 
niesłychanego entuzjazm u posłów, senatorów  i p u b 
liczności na galerii. W yprostow any jak  struna , p rze
jęty, z ręką na szabli s ta ł u stopni tronu królewskiego. 
Oddziały wojska strzegące Zam ku znajdow ały się pod 
osobistką kom endą księcia, co później przeciwnicy 
K onstytucji okrzykną „rewolucyjnym  te rro rem ”. G dy
by jednak nie pcdjąto  tak ich  środków  ostrożności, to 
konserw atyw ni hetm ani, przyszli targow iczanie, p rze
prowadziliby zam ach wojskowy. I to, w edług nich, nie 
byłoby terrorem ! W spom inając po la tach  swe uczucia 
w  te  m ajowe dni nadziei, .powie książę, iż przysięgę 
na Ustawę M ajową „cenić będzie drożej nad życie; 
nad szczęśliwość osobistą — egzystencję polityczną, 
niepodległość zew nętrzną i wolność w ew nętrzną n a 
rodu”. Pozostał je j w iem y do końca. Jan  M atejko na 
znanym  obrazie „K onstytucja 3 M aja”, ukazując n ie
sionego na ram ionach patrio tów  m onarchę i tłum  po 
suw ający się ku  katedrze, gdzie wszyscy zaprzysięgli 
K onstytucję na Ewangelię — umieszcza w  widocznym 
m iejscu jednego tylko księcia Józefa na koniu, czu
wającego wraz z w ojskiem  nad  tym  radosnym  po 
chodem.
W lipcu 1791 r. w raca książę na swą kw aterę  w  Nie- 
mirowie, skąd doprasza się nieustannie i darem nie 
o wizytę króla w obozie. In form uje S tanisław a A u
gusta o niepokojących poczynaniach hetm anów  Potoc
kiego, Braniokiago i Rzewuskiego, o coraz liczniejszych 
osobach pom ykających na ta jem ne narady  do Rosji. 
K iedy w iosną 1792 r. Sejm  pozbawił nieobecnych już

w  kraju  hetm anów  ich funkcji, o trzym ał Poniatow ski 
po Potockim  rangę generał-le jtnan ta arm ii Rzeczy
pospolitej. Targówiczanin nie zapomni mu tego nigdy..

Na ukraińskich stepach czuć już było gotującą się 
interw encję rosyjską, w co nie chciano wierzyć w s to 
licy... Wyjeżdżał więc książę z W arszawy do swej 
arm ii pełen złych przeczuć. Mówił królowi na  wyjezd- 
nym: „Mamy czym się bić, nie mamy czym w ojować”. 
Korpus Poniatowskiego był debrze przezeń zorganizo
w any i wyszkolony, ale b rakło  a rty lerii. N a jedną 
bitw ę by starczyło, ale na kam panię? Sejim wciąż 
obiecywał, ale były to obietnice papierowe. A czas 
naglił. Nadto arm ia ukraińska rozmieszczona była na 
terenie pdominowanym przez zaciętych wrogów K on
sty tucji M ajowej. Wokoło rozciągały się włości pana 
na Tulczynie, Szczęsnego Potockiego, w iernego alianta 
Rosji, te raz  ban ity  ziejącego nienaw iścią do króla, 
Sejm u, Rzeczypospolitej, nazywającego reform y m ajo 
we „nieszczęściem* ty ran ii”, a carycę „obrończynią 
wolności” . Część szlachty była jego klientam i, inni 
żyli zastraszeni. Skutki tego dadzą o sobie -znać pod
czas kró tko trw ałe j kam panii w obronie K onstytucji: 
n ie będzie można wydusić aprow izacji dla w ojska, 
fu rażu -dla koni, podwedów.

W OBRONIE USTAWY MAJOWEJ

W reszcie burza wybucha. W połowie m a ja  grupa 
(zdrajców ogłasza ak t tzw. konfederacji tangowickiej. 
Targowiczanie zaczynają od oszustwa: w  najgłębszej 
ta jem nicy ak t konfederacji ułożony został Wcześniej 
w  P etersburgu  i antydatow any w Targowicy. K onfe
deraci „proszą o pomoc” carycę i ta  natychm iast jej 
udziela. Czterdziestotysięczny korpus generała K a- 
chowskiego przekracza Dniestr i podejm uje kroki wo
jenne. Książę dysponował przeciw  tej sile czternas
tom a tysiącam i żołnierzy, z których część była zaagi- 
tow ana przez wroga. Mimo to  Poniatow ski nie traci! 
♦ducha. Powziął pewien plan: ściągnąwszy wszystkie 
♦swoje kom endy, licząc na rezerwow y korpus w ołyń
sk i ks. Michała Lubomirskiego, chciał się obw arow ać 
w  Połonnem. Niestety, Lubom irski (już w konszach
tach  z Rosjanam i) ściągał niespiesznie, tak  iż Ponia- 

ow-:ki pod -naporem przeważających sił wroga, w  ciąg
łych utarczkach cofał się na Tywrów, W innicę, Lubar. 
(Dopominając się usilnie instrukcji z W arszawy — 
,„żeby m i n ik t nic zarzucić nie mógł, gdyż więcej jak 
«samo życie niosę na ofiarę Waszej K rólew skiej Mości 
ii Ojczyźnie mojej, bo honor i repu tację” — naglił 
rozpaczliw ie o posiłki. Dopadnięty 18 czerwca .pod .Zie
leńcam i przez generała M arkowa dał desperacki popis 
wodzowskiego kunsztu. Po raz pierw szy ujrzano w tedy 
♦księcia jak z b raw urą 1 wdziękiem, z fajeczką w zę
bach i karabinem  w garści prowadził żołnierzy w  bój. 
Raiport o zwycięstwie zielenieckim dotarł do W arsza
w y późno, bo w  chwili, gdy zapadła decyzja o Odstęp
stw ie k ró la  od K onstytucji. Ale m usiał przecież n ie
szczęsny m onarcha, 'który drżał przed sam ą perspek 
tyw ą w yjechania na linię -baju. czuć dum ę z b ratanka, 
choć drżał o jego życie. „Życie Twoje jest koniecznie 
potrzebne «mnie i państwu... Zaklinam  Cię, jeśli mnie 
kochasz, nie oddaw aj się rozpaczy... Pamiętaj., że jesteś 
duszą arm ii i jeśli ona u traci tę duszę, trupem  isię 
s tan ie”.
Król, krocząc po swej kapiitulanckiej drodze, .nakazał 
b ratankow i prosić Kachowskiago o rozejrn, co książę
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'ze w strętem  uczynił. Polska propozycja została odrzu
cona. Lubujący się w ,pięknych gestach Stanisław  A u
gust posłał korpusowi Poniatowskiego sporo złotych 
m edali Vir-tuti Mili tar i, pier wszy przeznaczając dla 
Pepicgo. Pas lawa stry ja  rozgoryczała księcia i sk ła 
n ia ła  go do coraz ostrzejszych tonćw w -koresponden
cji. „Gdybyś Wasza K rólewska Mość na początku te j 
kam panii, ponieważ ona nie była przygotowana we 
wzgląd-zie m ilitarnym , .był poruszył kraj cały, siadając 
na koń ze szlachtą, uzbrajając m iasta i dając wolność 
chłopom, albo byśmy byili zginęli z honorem , albo 
Polska byłaby m ocarstw em ”. Ale sądzone było ina
czej. Po krw aw ej bitw ie pod Dubienką, która tylko 
dzięki talentom  Kościuszki nie okazała się dla Pola
ków  -przegraną, wobec niemożności obrony linii Bugu 
Poniatow ski cofa się na Chełm, do Lublina. Wieść 
o przystąpieniu króla do Targowicy doszła księcia 
w  Kurowie, od księżnej Izabelli Czartoryskiej i spadła 
na niego jak  piorun z jasnego nieba. „Na wszystko 
byłem  przygotow any — odpisał -księżnej — lecz nie 
na podobną nikczemność. Jestem  zgnębiony, oszołomio
ny. Raczej należało bić się -do zgonu, .niż oddychać 
ihańbą”. Jakże charak terystyczna to dla niego postawa: 
raczej śmierć niż hańba. W łaśnie w tedy w  puławskim  
gronie patriotów  rozważana była myśl .porwania króla 
do w ojaka, aby uniemożliwić mu akces do Targowicy. 
W ykonawcą m iał być książę Józef, który jednak 
w zdragał się przed takim  krokiem . Skończyło się na 
ostrym  liście do króla, liście-groźbie, k tó ry  nie mógł 
ijuż na niczym zaważyć.
Niebawem  nadeszło niejako urzędowe pismo królew 
skie z rozkazem zaprzestania działań wojennych, cof
nięcia się -na lewy brzeg Wisły, oddania komendy Koś
ciuszce i przybycia do W arszawy. „Wielki Boże — 
pisał książę w ostatn iej desperacji do stry ja  — czemuż 
doczekałem  się tego dnia nieszczęśliwego.” W nocy 
(szukał śmierci w rekonesansie; o świcie odczytał w oj
sku  rozkaz królewski, a glłos d rżał mu z pasji. Nie po
zostaje mu nic innego, jak  podać się do dymisji. 
CO lipca w ysłał ją -królowi pisząc, że „żołnierz ma 
ty lko  jedno słowo, a .poczciwy człowiek tylko jedną 
przysingę”. M usiało to szczególnie boleśnie ugodzić 
k ró la wiarołom cę ewangelicznej przysięgi danej N a
rodowi. Tym bardziej że za księciem prosiła o dymisję 
większość wyższych oficerów arm ii ukraińskiej. Po
niatow ski nie uległ namowom i błaganiom  króla, 
prośby o dymisję nie wycofał. Dopiero w tedy, gdy ją 
otrzym ał, wyjechał do W arszawy. Wojsko pożegnało 
Igo p ięknym  adresem , który w yrażał księciu „nieśm ier
te lną  wdzięczność, .głębokie uls-za-nowanie i niczym nie 
•zatarte przyw iązanie”. W W arszawie baw ił krótko — 
'trzy tygodnie, załatw iając osta tn ie spraw y związane 
z funkcją byłego wodza. Gdy raz ukazał się w teatrze, 
publiczność pow itała go burzliw ą owacją. Osoba n ie
pokornego b ratanka była solą w  oku korzącem u się 
przed Targowicą królow i. Przeto opatrzywszy go ho j
nie, w ypraw ił za granicę, do W iednia, gdzie książę, 
sk ra jn ie  w yczerpany psychicznie, stanął w  paździer
n iku  1792 r.
W mieście -rodzinnym nie dane mu było zażyć spo
koju. Targowica rozpuszczała kłam liw e wieści, iiż k sią 
żę w stąpi znów do służby wojskowej austriackiej. 
•Zarazem potem  w ybuchła sp raw a orderow a. Otóż kon
federacja -targówicka uznała odznaki Vintuti M ilitari 
za „czcze, żadne i niebyw ałe”. Książę pokazyw ał się 
wszędzie w  W iedniu z krzyżykiem Y irtu ti w klapie.

Król pisał doń, aby zjdął order, ale on zirytowany 
odpisał, że „nie pozwoli go sobie zabrać, chyba w raz 
z życiem”. I -jeśli będzie m iał kiedykolw iek dzieci, 
„zostawi im ten  znak jako najpiękniejsze dziedzictwo”. 
Nowy regim entarz targowicki, Ożarowski, zażądał od 
księciia em igranta, jako kom endanta gw ardii k ró lew 
skiej, złożenia przysięgi na w ierność Targowicy. K sią
żę odpisał Ożarowskiemu w słowach pełnych pogardy. 
W sukurs kom panow i pośpieszył m arszałek  targow icki, 
Szczęsny Potocki, nazyw ając księcia Józefa w  słowach 
nader obraźliw ych w inow ajcą wszystkich nieszczęść 
•krajowych. Na to książę wyzwał go na pojedynek, 
prosząc o wskazanie miejsca. Potocki odpowiedział, iż 
może dać satysfakcję... w Petersburgu!
Były to jed n ak  zaledwie przygryw ki do uderzenia ge
neralnego: konfiskaty  dóbr książęcych w kraju . Po
niatow ski pozostaw ał na w iedeńskim  bruku  zdany na 
coraz -bardziej mu ciążącą dobroczynność króla, pełen 
niepokoju o egzystencję pozostawionej w  kraj-u m atki. 
W szystko to  wpędzało go w  -depresję, spotęgowaną 
wieśćiam-i o rozbiorowym sejm ie w Grodnie, o zupeł
nej uległości k róla, o niszczeniu redukcjam i resztek 
arm ii Rzeczypospolitej. N iepojęta przepaść o tw ierała 
się między królem  a  ‘księciem,, 'który na próżno zak li
nał stry ja : „Kocham Cię, N ajjaśniejszy Panie, nad 
żyóie, ale droższym jeszcze niż Ty sam jest mi Twój 
honor, Twoja -dobra sław a”.
Dla Rosji i P rus pobyt księcia w W iedniu w ydaw ał 
się niebezpieczny — zbyt blisko kraju! Poseł rosyjski 
w  W iedniu, Razuimowski, zażądał oficjalnie jego w y
jazdu, a król w tórow ał błagając, aby b ra tan ek  nie 
-robił m u  kłopotów. W lipcu 1793 r. udał się książę do 
Brukseli, gdzie przebyw ała jego jedyna siostra, Tysz- 
kiewiczowa. Tak oto, ja k  pisze Askenazy, „dym isjono
wany wódz polski, odcięty Od kraju , uczyniony p ry 
w atnym  w ojażerem  bez cel-u i przyszłości, w ysiadyw ał 
w Belgii jako bezczynny św iadek toczącej się w po
bliżu tytanicznej w alki Re-wolucji z Europą”. D odat
kową szkodą w ynikłą z tego pobytu była znajomość 
z farbow aną „hrabiną” czy „m argrabiną” Vauban, zna
jomość, k tóra zaciąży fataln ie na dalszym jego życiu. 
Podstarzała, -histeryczna, zaborcza, a nade wszystko 
chciwa ,„Vaubanika” będzie zgorszeniem dla w ielu, 
a dla księcia -kulą u  nogi, czynnikiem  destabilizacji 
duchowej i osłabienia woli.

POD KOMENDĄ KOŚCIUSZKI

Z tego zgubnego bezwładu w yryw a go wieść o w ybu
chu Insurekcji Kościuszkowskiej, do której przygoto
wań nie by ł wciągnięty, gdyż i na niego rozciągała 
się anatem a ciążąca na imieniu króla zdrajcy. Można 
przypuszczać, iż pew ne inform acje o pow staniu dotarły 
do księcia na przełomie kw ietn ia i m aja. Po insurekcji 
w arszaw skiej ten sam  król, k tó ry  pragnął trzym ać 
niepokornego synowca gdzieś daleko, te raz  — p rze ra 
żony w idm em  losu rodziny królew skiej we F rancji — 
błagał i naglił, aby w racał czym prędzej do k raju . 
K siążę mliotał się w niepewności: w szanse pow stania 
nie wierzył, nadto najwyższym  wodzem obrano jego 
niedawnego podkomendnego, Kościuszkę. Przeczuwał 
już pogardliw y m ur niechęci ze strony szlachty, re 
publikanów  i różnych 'koterii powstania wobec b ra 
tanka króla zdrajcy. Przeważyło jednak poczucie obo
wiązku, że tam , gdzie trw a w alka o Ojczyznę, nie 
może go zabraknąć.
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W tow arzystw ie w iernych generałów, W ielhorskiego 
i Bronikowskiegoi, w  przebraniu  i n ie bez przeszkód 
przem yka .się książę przez Galicję, aby w końcu m aja 
stanąć przed Kościuszką w obozie pod Jędrzejow em . 
Tonacja itego pierwszego spotkania była lodowata. 
„Czego, książę, żądasz?” — pytał Naczelnik, ubrany 
w .sukmanę, księcia odzianego w skrom ny czarny frak  
podróżny. „Służyć prostym  żołnierzem ” — odpow ie
dział. U jęty .tym Kościuszko ofiarow ał sw em u byłem u 
wodzowi dowództwo korpusu na Litwie, ale  ten  od
mówił, wskazał na W ielhorskiego, a sam  w yjechał 
czym prędzej do W arszawy, gdzie oczekiwał go drżą
cy, stary  s try j. Sm utne to było pow itanie. Ciężka 
atm osfera nieufności otoczyła tego, k tó ry  rozum iejąc 
odium  ciążące nad imieniem Poniatow skich, choć był 
w  tym  rodzie chlubnym  w yjątkiem , p ragną ł służyć 
powstańczej sp raw ie „prostym  żołnierzem”. Gdy w .po
łowie czerwca generał M ckronow ski ze sw oją dywizją 
w yruszył w pele przeciw ko Prusakom , zaciągnął się 
do niej książę jako ochotnik, uczestniczył chlubnie 
w potyczkach pod Błoniem w .początkach lipca, a ko
m isarz Rady Narodowej, zacny Józef Wybicki, w y
chw alał m ęstwo „obywatela generała Józefa P onia
towskiego”.
Kościuszko, w idząc mękę księcia uginającego się ped 
ciężarem  niespraw iedliw ej niechęci i ceniąc go wysoko 
jako  dowódcę i patriotę, po odkom enderow aniu Mo- 
kronowskiego na Litwę powierzył Poniatow skiem u do
wództwo jego korpusu z zadaniem  obrony ważnej 
części linii od Powązek do Młocin. Podczas trw ającego 
przez całe lato 1784 r. oblężenia W arszawy przez w oj
ska prusko-rosyjskie kierow ał książę energicznie czyn
nościam i swego kilkutysięcznego korpusu. P raw ie co
dziennie ucierał się z nieprzyjacielem , osobiście p ro
wadził wycieczki, zdobywał jeńców. Spędził P rusaków  
aż za Górce, za co Kościuszko w yraził mu podzięko
wanie, a oficerom posłał upom inki: tabak iery  złote 
i pierścienie. Ale fortuna się odwróciła. W drugiej 
połowie sierpnia Prusacy, rozpoznawszy słabe strony 
pozycji Poniatowskiego, uderzyli całą siłą nocą, opano
wali Góry Szwedzkie i W awrzyszew, zdobyli baterię 
8 dział. Najgorsze było to, .iż książę w chwili ataku  
nie był na miejscu. Złośliwi powiadali, że baw ił się 
wesoło u jakiejś dam y. Po pierw szych w ystrzałach 
dobiegł na wały i walczył do św itu. P ad ł pod nim 
koń, miał przestrzelony m undur i kapelusz, a sam 
odniósł lekką kontuzję. Walczył z tym  większą roz
paczą, gdyż wiedział, że w łaśnie jem u opinia publicz
na nie daruje najdrobniejszego uchybienia. Gdy pod
niósł się chór oskarżyć ielisk i, książę, głęboko urażony, 
zdał dowództwo Dąbrowskiem u. We w rześniu powrócił 
w praw dzie do komendy, ale wykonywał tylko drobne 
rekonesanse. W październiku po raz osta tn i odebrał 
jeszcze dowód zaufania Kościuszki, który na czele 
kilkutysięcznego korpusu w ypraw ił go nad Bzurę, aby 
utrzym yw ał łączność z D ąbrow skim  działającym  w 
Wielko p ols ce.
Ale oto nadchodzą śm iertelne ciosy: klęska m aciejo- 
wicka, wzięcie do niewoli Kościuszki, objęcie naczel- 
nikostwa Insurekcji przez pełnego dobrej woli, ale 
niedołężnego Tomasza W awrzeckiego. Suworow uderza 
na Pragę i w yrzyna połowę ludności. Przedtem  jeszcze 
powraca książę do stolicy, zdaje kom endę niepopular
nem u gen. Kam ienieckiem u, a w chwili ostatecznej 
klęski jego korpus pierwszy idzie w rozsypkę. Insu 
rekcja była fata lną kartą  w życiu księcia: spychany

na drugi plan, uginający się pod ciężarem zarzutów 
sypiących się na głowę króla, lojalny a  jednocześnie 
rozgoryczony na Naczelnika, rasowy wojskowy nie 
wierzący w możliwości „wojny ludow ej”, lansow anej 
przez Kościuszkę, czuł, iż jego gwiazdę zasnuły ciężkie 
chm ury.

MIĘDZY WIEDNIEM A WARSZAWĄ

Na długich lat dwanaście usuwa się książę Poniatow 
ski w zacisze życia prywatnego, które wieść będzie 
niejako na  kredyt, pośpiesznie, lekkom yślnie, jakby 
w przeczuciu, że i dla niego nadejdzie w ielka burza 
czynu. Po upadku Insurekcji król w ybierał się do 
Grodna po swą ostateczną hańbę i abdykację. Chwi
lowo książę Józef pozostawał na wolnej stopie w W ar
szawie zajętej przez Suworowa. Sytuacja m aterialna 
księcia była opłakana: starostw a na Litw ie zasekwe- 
strow ane, spadek po stry ju  prym asie nie dostarczył 
gotówki, zamrożony w dobrach ziemskich pod W ar
szawą, mocno zrujnow anych działaniam i wojennym i. 
Schodzący ze stopni tronu król ofiarow ał na wyjezd- 
nym bratankow i Pałac pod Blachą, lecz był to raczej 
przedm iot zbytku niż dochodów. Książę, sam m ając 
niewiele, w spierał towarzyszy broni znajdujących się 
w biedzie. Do Petersburga szły donosy, iż książę „cha
dza po W arszawie bez orderów, w sta rym  płaszczu 
rewolucyjnym , ugaszcza i u trzym uje mnóstwo ofice
rów  zniesionej arm ii ,polskiej”. Zachował się z tego 
ckresu  portre t księcia «bez peruki, bez pozy, niedbałe
go, pochłoń i ęit ego w ew nętrzną zgryzotą, przedwcześ
nie postarzałego, z włosem rzednącym  nad zmęczonym 
czołem, z tw arzą mizerną.
I znów z daleka zmusza kró l księcia do wyjazdu. Po 
raz trzeci m iejscem  jego pobytu staje się Wiedeń, 
gdzie książę baw i 'trzy lata, mając przy  boku siostrę 
i nieodstępną już panią Vauban. Do schorzeń duszy 
dołącza się teraz choroba oczu, febra, żółtaczka, odno
wiona rana. Sytuacja m ateria lna księcia nieco się po
praw ia po zgonie carycy K atarzyny. Nowy car, P a 
weł I, nienawidząc m atki czynił jej na przekór we 
wszystkim, a  więc i w postępow aniu wobec Polaków. 
Zwrócił więc księciu po jej śmierci starostw a litew 
skie, k tó re  ten niebawem  wyprzedał m arszałkowi 
Pusłowskiem u. Ponieważ w tym  czasie ex-'król Polski 
był już „gościem” cara w Petersburgu i jego sytuacja 
m ateria lna ustabilizowała się, mógł posyłać b ra tan 
kowi miesięczne zasiłki w wysokości ok. 600 dukatów . 
Gdy w lutym  1793 r. S tanisław  August nagle um iera, 
książę Józef, nie krępow any dłużej wolą stry ja , decy
duje się osiąść na stałe w w egetującej pod pruskim i 
rządam i W arszawie. Życie księcia toczy się między 
Pałacem  pod Blachą a Jabłonną, wśród balów, polo
w ań i uciech, w niewielkim  gronie przyjaciół i wśród 
licznej czeredy rojalistycznych em igrantów  francus
kich, którzy w ślad za pretendentem  do tronu Francji, 
przyszłym  Ludwikiem  XVIII, ściągnęli do W arszawy, 
czerpiąc z kies zawsze hojnej polskiej arystokracji. 
Gdzieś w Europie toczyły się w ielkie w ydarzenia: 
wschodziła gwiazda Pierwszego Konsula, niebawem  
cesarza Bonapartego, rodacy zbiegali się pod sztanda
ry  Legionów Polskich we Włoszech — a życie naszego 
bohatera zam knięte było w skorupie owej p ry w at
ności, k tórą zbyt wielu brało za zobojętnienie i wybór 
najłatw iejszy, gdy Ojczyzna konała. „Raniły Księcia 
w samo serce te tw arde wyroki, zabijające go w opi-
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nil św iata i w spółrodaków ” — u-bolewa Askenazy, 
choć przyznać trzeba, iż owych osiem la t w pruskiej 
W arszawie ludziom  niechętnym  i nie znającym  Ponia
towskiego bliżej dostarczało łatwego oręża. Szczególnie 
ostro  i niew ybrednie atakow ał księcia igen. Józef Za
jączek, wówczas jeszcze nie będący posłusznym  narzę
dziem absolutyzm u rosyjskiego, ale „przekonanym  re
publikan inem ”.
■Nawet po zgonie króla książę Józef cierpiał za jego 
winy. Trzystu (!) pryw atnych wierzycieli Stanisław a 
A ugusta nękało go pretensjam i Bezradny wobec nich, 
wyjeżdża w 1:802 r. do Berlina, gdzie dzięki trw ającej 
chwilowo ryw alizacji prusko-rosyjskiej zostaje nader 
łaskaw ie przyjęty  przez króla Fryderyka Wilhelma, 
p iękną królową Luizę i cały dwór. O trzym uje też 
osobne resk ryp ty  królew skie, k tóre uw alniają go częś
ciowo od chm ary lichwiarzy. Powiedzmy jednak, że 
główną wadą księcia była rozrzutność odziedziczona 
po stry ju : wydobywszy się z jednych długów, zaciągał 
drugie. W ystawny tryb  życia w Pałacu pod Blachą, 
w spom aganie setek towarzyszy broni, nadto chciwość 
>,Vaubanki” i rozrzutność siostry tworzyły studnię 
bez dna.
Ale oto nadszedł rok 18G'8. Wejście Napoleona do Pol
ski w yrw ie księcia z le targu, wyzwoli w nim  człowie
ka czynu, ukaże rozumnego patrio tę i w ybitnego wo
dza, a na koniec zaprowadzi ku 'bohaterskiej legen
dzie...
Po Jenie i A usterlitz, kiedy waliły się w iązania p ań 
stw a pruskiego, w listopadzie 1806 r. F ryderyk  W il
helm  pruski;, uciekając przed Francuzam i, w ystosował 
do G rudziądza pismo odręczne do księcia,, w k tórym  
oddaje m u w opiekę W arszawę i zaleca utw orzenie 
milicji obyw atelskiej. Poniatow ski zadośćuczynił tej 
prośbie z w yraźnym  jednak zaznaczeniem, że robi to 
dla m iasta i bezpieczeństwa współobywateli. Po kilku 
dniach w itał w jeżdżającego w rogatki W arszawy księ
cia M urata, nam iestnika Napoleona na zdobytych 
ziemiach polskich. Zaraz po M uracie zjawił się m ar
szałek Davout, z dawien dawna nieprzychylnie do 
księcia usposobiony. Z M uratem  natom iast szybko 
znalazł rycerski książę wspólny język. Podczas dłuż
szej rozmowy przedstaw ił mu swe trudne położenie, 
niepopularność imienia Poniatow skich w kraju , swą 
(nieczynność w latach poprzednich, gdy inni, jak  D ąb
row ski, okryw ali się bliznam i pod sztandaram i f ra n 
cuskim i. Teraz zgłaszał się do służby, ale, rzecz cha
rakterystyczna., żądał, aby cesarz Francuzów  publicz
n ie zadeklarow ał przyw rócenie wolnej Polski. P isał 
po  tej rozmowie M urat do cesarza, że Poniatow ski „to 
człowiek rozsądny..., napraw dę dobry Polak”. Jak  to 
«było w  jego zwyczaju, Napoleon nie zadeklarow ał chę
ci wskrzeszenia Polski, ale 6 grudnia 1806 r. M urat 
jako  nam iestn ik  cesarski m ianow ał księcia kom endan
tem , a niebaw em  dyrektorem  wydziału wojny, odpo
wiedzialnym  za organizację polskiej siły zbrojnej. 
Przywrócono Poniatow skiem u rangę generała-lejtnan- 
ta, jaką .posiadał w arm ii Rzeczypospolitej. Poniatow 
ski tw orzy sztab, w ydaje gorącą odezwę do „kocha
nych kolegów i towarzyszów broni”, których powołuje 
pod sztandary. Pracow ać będzie na tym  stanowisku 
w śród rozlicznych trosk  i u trapień, w ciągłych s ta r 
ciach z intrygantem  Zajączkiem, am bitnym  D ąbrow 
skim, osam otniony w 7-osobowej Komisji Rządzącej, 
gdzie nikt mu nie będzie przyjacielem , długo bez zau
fania Napoleona, który ze zdum ieniem słuchał w ynu

rzeń księcia-dyrektora, iż „przyszłość Polski myśl m o
ją  pochłania, m oja krew , moje życie do niej należą”. 
A cesarza Francuzów  interesowało głównie, ile dzie
siątków  tysięcy żołnierzy dadzą Polacy i jak przechy
lać będą szalę zwycięstw oręża francuskiego. Książę — 
zwolennik arm ii regularnej i dobrze wyszkolonej — 
daw ał na razie kilkanaście tysięcy wojska, gdy cesarz 
żądał czterdziestu.

BOHATER SPOD RASZYNA

,W połowie czerwca 1807 r., po św ietnym  zwycięstwie 
francusk im  pod Friedlandem  nastąpił pokój, a N a
poleon zdecydował się dać Polakom zam iast państw a 
niepodległego kadłubowe Księstwo W arszawskie z księ
ciem  sas«kim jako królem, z arm ią narodow ą, sejm em  
j pozorami wolności. Stanowisko księcia wydawało 
się u trw alone: został m inistrem  wojny i naczelnym  
wodzem. W lipcu 1807 r. w raz z całą Kom isją Rządzą
cą uczestniczył w nadaniu  Księstw u karty  konsty tu
cyjnej, do której niewiele przeszło z tak  przez P onia
towskiego um iłowanej Ustawy M ajowej 179*1 r., dużo 
za to z francuskiego K odeksu Napoleońskiego. P rzy
ję ty  początkowo chłodno przez saską parę królewską, 
pam iętającą, iż jest <fen książę z krw i Czartoryskich 
i Poniatow skich, zaciętych nieprzyjaciół k ró la Augusta 
I II  Sasa — potrafił przełam ać lody i zdobyć sym patię 
pow ażnej królowej M arii Amelii i coś więcej niż sym 
patię 25-letniej infantki Augusty, k tóra przez z górą 
•pół w ieku przechowa w sercu obraz o dwadzieścia lat 
od niej starszego, opromienionego legendą Elstery, 
wodza polskiego.
iW początkach października, po ustaleniu się władz 
K sięstw a, Poniatow ski oficjalnie obejm uje urząd m i
n is tra  wojny i członka Rady M inistrów i Rady Stanu. 
Ale nom inacji na naczelnego wodza jeszcze nie o trzy 
mał. Zależała ona od kostycznego i bardzo niechętnie 
wobec niego usposobionego Davouta. Bardzo to p ięk
nie świadczy o księciu, iż on pierw szy podjął kroki 
w celu rozładowania konfliktu. P arokrotnie zm usił 
m arszałka do szczerych rozmów, podczas których 
z o tw artością przedstaw ił, ile razy kuszono go w P e
tersburgu  i B erlin ie większymi zaszczytami, niż do
znaje. teraz pod Napoleonem. W skazał także palcem 
na najgorliwszych oszczerców. Prorokow ał (co miało 
się spełnić w lecie 1888 r.), że rozgromiona koalicja 
podniesie głowę, że m ocarstw a rozbiorowe będą się 
chciały porozumieć zawsze kosztem Polski. N ieprzy- 
jaźń prysła. Davout był człowiekiem, który um iał 
przyznać się do błędu: „Mogę wydać najlepsze św ia
dectwo o ks. Poniatow skim  — pisał do cesarza. — 
S tudiuję go od dawna i, być może, skutkiem  uprze
dzeń mego um ysłu powziąłem względem niego podej
rzenia. O dkąd jednak spraw y przybiera ją obrót po
ważniejszy, ujaw nia on w swoim postępowaniu o tw ar
tość, budzącą zaufanie... Jest to człowiek uczciwy 
i człowiek honoru. O ddaję mu dowództwo nad w oj
skiem ”. A zdając księciu komendę we w rześniu 1808 r., 
pisał doń: „Proszę Księcia uważać ten krok jako do
wód nieograniczonej mojej ufności i szacunku, jaki 
do niego powziąłem, a proszę też wierzyć, że nic nie 
jest w stanie zmienić kiedykolw iek tych uczuć, gdyż 
podała mi je dopiero znajomość tych zasad delikatnoś
ci i lojalności, które stanow ią istotę jego ch a rak te ru ”.

Pierw sza uderza A ustria, upewniwszy się potajem nie, 
że Rosja pozostanie biernym  świadkiem. W połowią
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kw ietnia 1809 r. arcyksiążę F erdynand na czele 30-ty- 
sięczneigo korpusu w targnął nagle w granice K sięstwa 
W arszawskiego i szybko zm ierzał ku W arszawie. A r
m ia księcia liczyła m niej niż połowę tej siły. Na po
moc Francuzów, zajętych kłopotam i n a  Zachodzie, nie 
można było szybko liczyć. W W arszawie zapanował 
popłoch i rozprzężenie. Teraz nastał czas księcia — 
wodza. 19 kw ietnia, pod Raszynem, z wojisikiem k ilku
tysięcznym wydaije bitwę A ustriakom . Około trzeciej 
po /południu widziano, jak  z lu lką w zębach, z k a ra 
binem  w garści prowadził osobiście w ogień pierwszy 
batalion pierwszego pułku M ałachowskiego. Aż do 
końca bitwy, do dziewiątej wieczorem był wśród kul, 
które się go nie imały. Wszyscy jego sztabowcy byli 
ranni, dziesiąta część szczupłej arm ii legła na pobojo
wisku. Powiada się czasem, iż Raszyn był kosztowną 
braw urą, że nic n ie  dał, bo A ustriacy 'zajęli W arszawę, 
Ale bohaterski opór dał rzecz arcyw ażną: na mocy 
układów książę opuszczał stolicę z resztą wojska 
i z bronią. W yprowadziwszy po bitw ie raszyńskiej 
wojsko za Bug, na radzie w ojennej w Modlinie podej
m uje książę nową decyzję o w kroczeniu do Galicji! 
Tego się n ik t w A ustrii nie spodziewał. Myśl księcia 
poparł Dąbrow ski, odłożywszy niechęci, gdy szło o ra 
tunek kraju . Rusza więc książę przez Kock i L ubar
tów do Lublina, w ydając wszędzie odezwy do ^gali
cyjskich rodaków ”, a ten  jego m arsz w K rakow ie 
zmienia się w m arsz .trium falny. W ciągu miesiąca cała 
Galicja jest w jego -ręku. Gwiazda bohatera wznosi 
się coraz wyżej i świeci jasno. Choć dwuznaczne s ta 
nowisko Rosjan i postanow ienia pokojowe Napoleona 
pozbawią Księstwo W arszawskie większości zdobyczy 
galicyjskich — to przecież tak  jeszcze niedaw no n ie 
chętne Poniatow skiem u serce narodu ukocha go te raz 
całą mocą. Na festynach i balach, w okolicznościo
wych rym ach i dram atach rozsławione będzie imię 
„najlepszej latorośli” rodu:

B o tam jest wódz ko-chany
.W alecznych Polaków ,
Co skruszył nasze kajdany
I odzyskał Kraków.

Opłacił się więc Raszyn nie tylko księciu, ale i naro 
dowi. W zajemnie się odnaleźli. Napoleon zaraz po za
w arciu pokoju z A ustrią posłał księciu złotą szablę 
honorową, m ianował go wielkim  oficerem  Legii Ho
norowej, a książę w arszaw ski F ryderyk  August w y
znaczył mu darowiznę dóbr narodowych w artości pół
tora miliona, złotych polskich (nigdy z tych obfitości 
Poniatow ski nie skorzysta).
To wyniesienie nazw iska księcia obserw ow ały pilnie 
i z niepokojem  m ocarstw a rozbiorcze. Gdy w 1810 r. 
toczyły się rokowania między F rancją a Rosją, kanc
lerz rosyjski Rum iancew zastrzegał, że gdyby naw et 
stworzone zostało poszerzone Księstwo W arszawskie, 
Rosja w aru je sobie, aby jego nam iestnikiem  nie był 
Poniatowski. N iepom iernie wzrosła też odpow iedzial
ność księcia na stanow isku m inistra wojny. Wojsko 
Księstwa uform owano w dwóch wielkich dywizjach, 
po pięć brygad, pod dowództwem Zajączka i D ąbrow 
skiego. Jego liczba określona została na 60 tysięcy, 
a całe Księstwo podzielono na cztery okręgi wojskowe 
pod dowództwem czterech generałów. Gdy w pierwszą 
rocznicę Raszyna przybył król w arszawski, Poniatow 
ski w itał go najp ierw  w Krakow ie, następnie konno 
przed bram am i W arszawy, urządzając przegląd w oj
ska na polu pod Wolą, prezentując A rsenał i inne za

kłady wojskowe oraz wznoszone forty  modlińskie. 
W szystkie te prace, a szczególnie rozbudowa fo rty fi
kacji i wzmocnienie korpusu inżynierii, spraw iły, że 
w 1310 r. koszty u trzym ania wojska zam ykały się 
kwotą 40 milionów złotych polskich, a w roku n a 
stępnym  50 milionów. Charakterystyczne, iż książę 
zrzekł się na te potrzeby swej pensji generalskiej 
i m inisterialnej. Jak  kiedyś na hu lanki i p rzy jem 
ności pryw atne, tak  te raz  stale zapożyczał się na cele 
publiczne: wiosną 181.1 r. — na podróż do Paryża, po 
dobnie w rek później przed w ypraw ą m oskiewską. 
K iedy po zgonie otworzono kasę bohatera, okazało się, 
że nie było w niej ani grosza. Podobno zaszył w m u n 
durze tylko kilka klej no. ów, z którym i utonął w L i
sterze. W 13,10 r. odsyłać zaczął Napoleon do Polski 
rannych i wysłużonych żołnierzy z Hiszpanii. Pisał 
zaraz książę do Rady M inistrów „wzruszony sm utnym  
dch stanem , kazawszy zapłacić im żołd za czas podróży 
z H iszpanii do W arszawy 1 do miejsca urodzenia albo 
pobytu  z podróżnią odesłać, a  tych którzy żadnego 
przy tu łku  nie m ają, do korpusu inwalidów dla pobie
ran ia  żywności tymczasowie przyw iązać”.
.Niedługo przed kam panią 1812 r. znikają wreszcie 
uprzedzenia Napoleona względem osoby księcia. W P a
ryżu jest Poniatowski często przyjm ow any przez cesa
rza, uczestniczy w chrzcie króla rzymskiego, zbliża się 
do siostry Napoleona, pięknej Pauliny Bonghese. W y
jeżdżając dostał od Napoleona piękną w ysadzaną b ry 
lan tam i tabakierkę i jeszcze piękniejszy dar w postaci 
słów cesarza do posła rosyjiskiego K urakina: „Choćby 
arm ie wasze obozowały już na wysokości M ontm artru, 
ja  nie ustąpię ani jednej piędzi z tery to rium  Księstwa 
W a rsza wsk iego’ ’.

KAMPANIA MOSKIEWSKA

Na wiosnę 181.2 r. została w praw iona w ruch cała 
ogromna m achina w ojenna Napoleona. K ierunek wiódł 
na wschód, na Moskwę. Trzy dywizje K sięstw a W ar
szawskiego (10 pułków  piechoty, 6 jazdy i arty leria) 
utw orzyły korpus V pod dowództwem Poniatowskiego. 
Zarządzono koncentrację tych w ojsk pod W arszawą. 
Mimo choroby książę Józef nie p rzeryw ał p rac nad 
dozbrojeniem  wojska, zaprow iantow aniem  k ra ju  «na 
przyjęcie W ielkiej Armii, akcjam i wywiadowczymi na 
terenach nieprzyjacielskich. Sporządził testam ent „na 
w ypadek nagłego zgonu”. Cały m ajątek  zapisał siost
rze, wydzielając skrom ne legaty pani Vauban, bratu 
naturalnem u i dwom nieślubnym  synom. Bardzo 
wiele wydzielił dla ubogich W arszawy i „żebraków 
wstydzących się żebrać”. Konie i broń .polecał rozloso
wać między swych oficerów. Nikt się nie spodziewał, 
że trzeba będzie testam ent ten o tw ierać już w rok 
potem...
Na początku tej, tak  św ietnie zapowiadającej się kam 
panii, wiele ucierpiał książę w skutek oddania go pod 
komendę niedołężnego b rata  Napoleona, króla w estfal
skiego Hieronima,, który dowodził praw ym  skrzydłem  
Wielkiej Armii. Miał książę pod komendą zaledwie 
30 tysięcy żołnierza, gdyż dywizję Dąbrowskiego w y
odrębniono do zadań specjalnych. Pod koniec czerwca 
stanął nad granicą, gdzie dopadł go jeszcze w ysłannik 
cesarza rosyjskiego, A leksandra I, pułkow nik Troll, 
proponując najwyższe zaszczyty w zam ian za porzu
cenie siprawy Napoleona. Odmówił, ale z wrodzoną 
szlachetnością zobowiązał się utrzym ać te aw anse w
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tajem nicy. Przepraw iw szy się przez Niemen pod G rod
nem, gdzie zamieni! pierw sze strzały, stanął na chwilę 
w Grodnie, oglądając ze sm utkiem  miejsce hańby 
stry ja . W połowie liipca odzyskał werwę, gdy Napoleon 
odsunął niedołężnego Hieronim a i powierzył P onia
tow skiem u dowództwo nad praw ym  skrzydłem. Był to 
pierwszy rzeczywisty, bo bojowy, a nie orderowy w y
raz uznania dla talentów  wodzowskich księcia. Aby 
nie urazić swego cd niedaw na przyjaciela, m arszałka 
D avouta, prosił go Poniatowski,, alby „nie odmówił mu 
doświadczonej swej rady, którą przyjm ie zawsze z po
szanow aniem ”. N iestety, głównego zadania sobie po
stawionego — tj. odcięcia rosyjskiego korpusu Bagra- 
tiona od całości sił rosyjskich — nie zdołał wykonać. 
Wśród ciągłych utarczek ze sta łe  unikającym  w alnej 
rozpraw y wrogiem otrzym ał książę w Słucku rozkazy, 
kierujące go na Mohylew. Zabawiwszy w Mohylewie 
dwa tygodnie z przerażeniem  ujrzał, iż korpus V stop
niał do 23 tysięcy. W ciężkim przeto nastro ju  p rzep ra
wił się przez Dniepr, aby forsownym  m arszem  dościg
nąć w połowie sierpnia W ielką Arm ię pod m uram i 
Smoleńska. Tam  Napoleon, coraz bardziej nerwowy, 
zasypał go w yrzutam i i dąsami, co przyjął książę 
z w ielką godnością, pow iadając, że i tak  Polacy w y
kazują na bezkresnych stepach rosyjskich m aksim um  
h a rtu  bojowego, a i przedtem  Księstwo dla potrzeb te j 
„strasznej wojny poniosło bezprzykładne ofiary”.

O tw ierał się szlak na Moskwę, k tó ry  stanie się szla
kiem  klęski W ielkiej Armii. Na początku września, nie 
dochodząc do Borodino, uczestniczył Poniatow ski w 
krw aw ym  boju w stępnym , gdzie w raz ze świtą, osa
czony chwilowo przez kaw alerię nieprzyjacielską, m u
siał torow ać sobie drogę pałaszem. W dwa dni później, 
w w ielkiej bitw ie borodińskiej bił się na praw ie s tra 
conej pozycji z impetem, rozwagą i szczęściem, sta
w iany za przykład m arszałkom  Francji. 14 września 
ze strażą przednią wkroczył do Moskwy. Pod najsu 
rowszymi karam i zabronił łupiestw a i samowoli. Po
lacy przestrzegali rozkazu swego wodza, podczas gdy 
Francuzi często nie słuchali swoich dowódców. W y
słany z Moskwy w pościg za ustępującym  n ieprzy ja
cielem, stoczył na w łasną rękę 6-godzinną potyczkę, 
k tó rą  kończył prowadząc osobiście do ataku  dwa 
szwadrony strzelców konnych.
Ale ofensyw a francuska załam yw ała się, straty  w lu 
dziach były ogromne. A rm ia topniała w oczach i tylko 
jakim ś cudem zachował Poniatow ski niem al całą a r 
ty lerię i nie utracił sztandaru. Szły chłody. W paź
dzierniku Rosjanie przystąpili do kontrofensywy. W te
dy, dzięki przytom ności um ysłu Poniatowskiego, u ra 
tow ane zostało od zagłady skrzydło dowodzone przez 
M urata, a być może i sam środek W ielkiej Armii. 
Książę stracił w tedy swego ulubionego generała, F i
szera. Zaczynał się beznadziejny odw rót spod Moskwy, 
zawsze z Poniatow skim  na przedzie, w ystawionym  na 
ciosy. Na początku listopada, dojeżdżając do Wiążmy, 
podczas rekonesansu padł z koniem w skoku, zwich
nął nogę, zbił kolano i dotkliwie się potłukł. Krew  
rzuciła m u się z ust. Nie mógł już  dosiąść konia, oddał 
dowództwo najstarszem u rangą Zajączkowi. Jechał 
odtąd w karecie z adiutantem  A rturem  Potockim.
Na zam arzniętym  staw ie pod K ransnen rozegrała się 
scena iście m alarska: Napoleon idący pieszo po lodzie 
ujrzał karetę  księcia, wszedł na jej stopień i dość 
długo, serdecznie z nim rozmawiał. Historia zanoto

wała jeszcze rzecz w zruszającą: gdzieś na śniegu walał 
się s ta ry  foliał z jakiejś dworskiej biblioteki, tyczący 
dziejów Turcji. Wziął książę tę księgę do karety  i jako 
jedyną zdobycz z w ypraw y dowiózł do domu.

W Sm oleńsku zwrócił się z błaganiem  do sztabu głów
nego, aby zluzowano już jego korpus, tę garstkę m ęż
nych, liczącą 600 ludzi piechoty, 30 jazdy i 45 arm at. 
Nad Berezynę dowlókł się w końcu listopada, w prze
dedniu katastrofy  i załam ania się ostatniego mostu. 
Przejeżdżając około trzeciej w nocy przez nieludzko 
zatłoczony most, stracił ostatnie bagaże. Później spalił 
resztę papierów  sztabowych. W Wilnie znalazł się jako 
pierwszy z Polaków. S tarał się dodać ducha miesz
kańcom, ale był tak  osłabiony, że o objęciu komendy 
nie było mowy.

Cierniową drogę zakończył w początkach grudnia, gdy 
niem al wniesiono go do Pałacu pod Blachą. W parę 
tygodni potem  rozległy s.ię pod jego oknam i słabe 
okrzyki: to paruset jego podkom endnych z bronią 
i sztandaram i m eldowało się wodzowi. Były to m ary 
ludzkie w łachm anach, z odmrożonymi rękam i, no
gami i uszami, cz:;sto kaleki o szczudłach. Książę nie 
mógł słowa przem ówić ze wzruszenia, kazał tylko w y
nosić, co miał, z ubrania i jedzenia.

Zaczynała się męka księcia i kraju . Bezprzykładna 
klęska „boga w ojny” rozprzęgła wiązania Księstwa 
W arszawskiego. Rozpoczynała się masowa dezercja 
spod sztandarów  przegranej sprawy. Pierwsi m ini
strow ie M atuszewicz i Mostowski rozpoczęli ta jne ro
kowania z carem , bez zgody i woli narodu ofiarow y
wali mu Polskę, a osłaniali to wszystko szumnymi 
»łowami, że trzeba ratować, co się da. Za kilka tygod
ni tych „ratow ników ” będzie coraz więcej. Nie staw ia
no naw et żadnych w arunków , kapitulow ano haniebnie 
i bez honoru A tylko wtedy można coś zyskać dla 
przyszłości swego narodu, jeśli broni się jego te raź
niejszych zdobyczy. Przybyły na posiedzenie Rady 
M inistrów  książę mocnym głosem uciszył dezerterów. 
Zarządził pospolite ruszenie i z ocalałych resztek za
czął zbierać arm ię. W krótce praw ie z niczego m iał 
znowu kilkanaście tysięcy ludzi pod bronią. Jest n ie
złomny w swym postanow ieniu dotrzym ania w ier
ności Napoleonowi. Zryw a sta rą przyjaźń z aus triac
kim  m arszałkiem  Schwarzenbergiem , gdy ten ogłasza 
„neutralność” swego korpusu, co w istocie równało 
się zdradzie. Idą wciąż do księcia namowy, aby od
stąpił Napoleona. Jego odpowiedzią jest wyruszenie 
5 lutego 1813 r. ku cesarzowi. Pociągnął do K rakow a, 
gdzie zmobilizował jeszcze trochę ludzi. A ustriacki 
generał Frim ont w K rakow ie ogłasza podobną co 
Schw arzenberg „neutralność”. W początkach m aja 
z 14 tysiącam i ludzi i 20 arm atam i Poniatow ski decy
duje się ruszyć do Saksonii, gdzie rozegrać się miał 
ostatn i ak t dram atu . Gdy leżącego jeszcze w łóżku 
księcia błagał radca Linówski, aby zmienił decyzję, 
ten w skazał leżącą na stoliku nabitą broń: „Chciałem 
w  łeb sobie strzelić, aby wyjść z tak trudnego poło
żenia, ale na koniec powziąłem determ inację: nie 
odstąpię Napoleona”. Powiada Askenazy, iż w tym  
momencie „rycerz bez skazy był czymś więcej jeszcze, 
staw ał się najpierw szym  w tej chwili obywatelem , 
k tóry  z powszechnej ruiny siły m aterialnej wynosił 
ocaloną siłę m oralną, tę  koniec końcem najważniejszą, 
najrealn iejszą potęgę” .
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Książę Józef rzuca 
się w nurty  Elstery. 
Drzeworyt J. K ra je
wskiego z akw areli 
Juliusza Kossaka

„TRZEBA UMRZEĆ MĘŻNIE”

Tymczasem w Saksonii s ta rła  się jirż arm ia francus
ka ze sprzym ierzonym i siłami rosyjsko-pruskim i. W 
początkach m aja, ku zdziwieniu m onarchicznej Euro
py, zwycięża jeszcze Napoleon pod Lutzem K onfuduje 
ito wszystkich, którzy chcieli już go zdradzić. Cesarza 
niepokoi postaw a Polaków: wysyła do K rakow a gene
rała  Sokolnickiego, mocno księciu niechętnego, aby 
w ybadał, czy można na niego liczyć. W odpowiedzi 
Poniatowski rusza do Saksonii długim, uciążliwym 
m arszem  przez Śląsk, Morawy, Czechy. Jakby  w p rze
czuciu, iż to jego droga ostatnia, znaczy ten szlak p a 
mięcią dobrych, ludzkich uczynków. „W Krzeszowicach 
chłopom Książę kazał dać...” — notuje m ajor A ksam i- 
towski. „...Ubogiemu... ubogiej kobiecie Książę kazał 
dać... kam panii pontonierów  i saperów  dać... pułkowi 
piechoty gratyfikację... księdzu dać do spowiadania 
żołnierzy... żołnierzowi bez ręki...” itd.
W itał Napoleon swego ostatniego wiernego rycerza 
nad  w yraz serdecznie. W spom inając te chwile na św. 
Helenie, powie: „Poniatowski był praw dziw ym  kró 
lem, łączył po tem u tytuły i wszystkie talenty, a jed 
nak  on zmilczał” . Czyli że niczego nie chciał! Na sak 
sońskich polach m ianow any został książę Józef m ar
szałkiem  Francji. Biuletyn cesarski donosił, że „we 
wszystkich bitw ach okrył się chw ałą”. 15 października 
przybył Napoleon przed front armii, aby oznajmić 
o nominacji nowego m arszałka. W szystkie sztaby s ta 
w iły się przed księciem, aby mu powinszować tego 
niezwykłego dla cudzoziemca zaszczytu. P rzy jął to 
obojętnie i w rozkazach podpisywał się dalej jako 
generał.
18 października nastąpił krytyczny dzień „bitwy n a
rodów” pod Lipskiem. Dzień fatalny dla korpusu pol- 
vskJiego. A takowały wszystkie kolum ny pruskie. Książę 
bronił swojej pozycji, wsi Probstheidy, przed dziesię
ciokrotną przewagą wroga. Swoim zwyczajem osobiś
cie prowadził bataliony w ogień. Z niedalekiego wzgór
ka obserwował to car A leksander I i od tego czasu 
„powziął uw ielbienie” d la Poniatowskiego. A tak został

odparty  za cenę ogromnych strat. Ale oto zdradzają 
Sasi. Nadciągają rezerwy nieprzyjacielskie B ernadetta 
i Bluchera. Dalsza walka staje się beznadziejna. N a
poleon wydaje rozkaz odw rotu przez osiem wąskich, 
chwiejących się, prowizorycznych mostów nad Pleissy 
i ELsterą. N atychm iast zalewa je masa cofających się 
wojsk francuskich. Poniatowski, jak zawsze, osłania 
odwrót.
Ranek 19 października był w ietrzny i pochm urny. Już 
praw ie cała arm ia francuska przeszła, gdy o 11 rano 
saperzy francuscy wysadzają most na rzece Pleissy. 
Książę, mając przed .sobą ledwie kilkuset ludzi, zo
stał odcięty. W tedy otrzym ał trzeci postrzał w rękę, 
ale wciąż pew nie siedział na koniu. Generałowie M a
łachowski i Grabowski błagali go, aby zachował swoją 
osobę dla k raju , żeby poddał się nieprzyjacielowi. Nie 
słuchał. Osłabiony, rozgorączkowany od ran, odpow ia
dał: „Trzeba umrzeć m ężnie!”. Rzucił się w pław  do 
Pleissy, lecz koń pod nim utonął, wydobył się, ruszył 
pieszo ku Eislerze przez błotniste ogrody pełne n ie
przyjaciela. Tutaj raniono go w bok, stracił na chwilę 
przytomność, ale znów dosiadł konia podanego przez 
paru  oficerów, k tórzy  nie opuścili go do końca. Miał 
śmierć w spojrzeniu, gdy wołał coś z uniesieniem  
o Polsce i honorze. Na widok nadbiegających żołnierzy 
nieprzyjacielskich spiął konia i skoczył do Elstery. Tu 
ostatnia, śm iertelna już kula przeszyła mu piersi. Osu
nął się z konia i po krótkiej chwili burzliw e wody 
skryły jego ciało.
Tak żył i um arł książę Józef Poniatow ski — człowiek, 
żołnierz, obyw atel, wódz. Gdy zakończyło się życie, 
narodziła się wszechmocna legenda i na swych skrzyd
łach wniosła go do Panteonu bohaterów . Zwłoki, w y
dobyte z Elstery dopiero po 5 dniach przez starego 
rybaka Jana  K rystiana F riedricha, złożone zostały 
najpierw  w chacie, a potem, ubrane w paradny  m un
dur generalski, spoczęły w podziemnym sklepieniu r a 
tusza lipskiego. Jeszcze później przeniesiono je do 
kościoła i złożono w grobie. A jeszcze później rozpo
czął się już pośm iertny, trium falny, znaczony łzami 
rodaków  powrót Księcia do kraju , na Wawel...
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W Ś R Ó D  K S I Ą Ż E K

Z  dawnej i nowszej historii

Dawna historiografia jednoznacznie 
(pozytywnie) określała m ilitarną in 
terw encję Sobieskiego pod W iedniem 
w  1683 roku. Ocenę tę można ująć 
w jednym  zdaniu: odsiecz w iedeń
ska była udanym  i chlubnym  u- 
działem Polski w obronie europej
skiej, chrześcijańskiej cywilizacji 
przed naw ałą ze Wschodu. Dzisiaj 
opinie na ten tem at są, mówiąc de
likatnie, podzielone. I nie chodzi na
w et o to, że cywilizacja zachodnia 
(z k tórą Polska zawsze — także o- 
becnie — identyfikow ała się) nie 
okazała nam  wdzięczności. Coraz 
częściej dostrzega się, że bitw a pod 
W iedniem  była jednym  z ważnych 
elem entów dziejów siedem nasto
wiecznej Europy, które w konsek
w encji doprowadziły do określonego 
układu sił we wschodniej części na
szego kontynentu na długie wieki. 
Początek upadku Turcji był przecież 
początkiem  wzrostu siły jej głównej 
ryw alki: Rosji. Kto wie, może w łaś
nie dlatego T urcja była jedynym 
krajem , który nie uznał nigdy roz
biorów Lechistanu? Nie sądzę jed
nak, by niewielka liczba publikacji 
na tem at odsieczy w trzechsetną 
rocznicę w iktorii w iedeńskiej była 
spowodowana rozterkam i współczes
nych historyków. „Ossolineum” (jed
na z najlepszych oficyn w ydaw ni
czych w naszym kraju) przypom nia
ło nam  panegiryczny poem at Wes- 
pazjana Kochowskiego Dzieło bos
kie albo pieśni W iednia w ybaw io
nego...1. Jest to sta ranna reprodukcja 
oryginału, wydanego po raz p ierw 
szy w K rakow ie w 1684 roku, do 
której dołączono współczesną tran s
krypcję tekstu i posłowie (pióra M a
riana Kaczm arka). Na uwagę zasłu
guje popraw na szata edytorska, k tó
ra  jest już, niestety, rzadkością na 
rynku księgarskim .

W latach 1980—1981 wprowadzono 
do planów wydawniczych wiele 
książek o tem atyce powstaniowej. 
Książki te ukazują się obecnie i 
w ypełniają żałosną, narosłą przez 
dziesięciolecia, lukę w naszym p iś
m iennictw ie. Ciekawe jest to, że nie 
zabrakło w tym procesie udziału 
również małych, lokalnych w ydaw 
nictw, których działalność ograni
czała się przedtem  do literatu ry  m a
sowej lub skryptów  uczelnianych. W 
telegraficznym  skrócie zasygnalizuję

czytelnikom kilka takich w artościo
wych publikacji. P raca zbiorowa 
pod redakcją profesora Lecha 
Trzeciakowskiego Powstanie listopa
dowe a problem  świadomości histo
rycznej została w ydana przez W y
dawnictwo Naukowe U niw ersytetu 
im. Adama Mickiewicza w  Pozna
niu1 2. Ta w artościw a pozycja in for
m uje o w ielu nie znanych dotąd re 
m iniscencjach pow stania w  różnych 
dziedzinach życia Polaków w  k ra ju  
i na em igracji. W ydawnictwo Po
znańskie udostępniło czytelnikom  
obszerny wybór źródeł do pow stania 
w Wielkopolsce 1918—19193. P rofe
sor Kieniewicz przygotował do d ru 
ku zeznania śledcze i w spom nienia 
Rom ana Rogińskiego, uczestnika po
w stania styczniowego4.

Po drugiej w ojnie św iatow ej skw ap
liw ie unikano w naszych pub lika
cjach tem atyki żydowskiej. W yjąt
kiem były tu  zagadnienia związane 
z m artyrologią Żydów. K rąg m ilcze
nia został przerw any, bodajże w po
łowie lat siedem dziesiątych, przez 
czasopisma katolickie („Znak”, 
„Więź”, „Tygodnik Powszechny”). Z 
okazji ostatniej rocznicy wybuchu 
pow stania w getcie w arszaw skim  
„zaroiło się” od w ydaw nictw  o h i
storii, kulturze i zabytkach żydow
skich w Polsce. Już po obchodach 
rocznicowych ukazał się w ielo ję
zyczny przewodnik po cm entarzu ży
dowskim w W arszawie (w językach: 
polskim, angielskim  i żydowskim)5 6.

Książka zaw iera wiele biogram ów 
ludzi zasłużonych dla ku ltu ry  pol
skiej, jest ilustrow ana najciekaw szy
mi zabytkam i tego najm niej znanego 
współczesnym w arszaw iakom  cm en
tarza.

Udział ewangelików w życiu 
ku ltu ra lnym  Polski był zawsze 
większy od „wym aganego” przez 
ilościowy skład wyznaniowy nasze
go społeczeństwa. Polecam y uw a
dze czytelników książkę o bibliolo- 
gach polskich0, w śród których rolę 
p rekurso ra odegrał profesor Jerzy  
Sam uel Bandtkie, archiw ista w roc
ławski i krakow ski (1768—1835). 
B andtkie zgromadził m.in. obszerny 
zbiór silesianów  ewangelickich. Cie
kaw ostką jest to, że B andtkie był 
szykanowany przez środowisko uczo
nych krakow skich za to, że jako 
dyrektor biblioteki pierwszeństwo 
w zakupach daw ał książkom  pol
skim.

W.Z.

1 Wespazjan K ochowski: Dzieło boskie  
albo pleśni Wiednia w ybaw ionego  i in
nych transakcyje j  w o jn y  tureckie j  w  ro 
ku 1683 szczęśliwie rozpoczętej,  „Ossoli
neum “, Wrocław 1983, cena 200 zł.

2 Powstanie listopadowe a problem  
świadomości  h istorycznej,  W ydawnictwo  
N aukow e U AM, Poznań 1983, cena 147 zł.

3 Powstanie W ielkopolskie  1918—1919. 
W ybór źródeł,  W ydawnictwo Poznańskie, 
1983, cena 160 zł.

4 Roman Rogiński: Powstaniec 1863 r. 
Zeznania i wspomnienia ,  PWN, W arsza
wa 1983, cena 80 zł.

* Henryk Kroszczor, Henryk Zimler: 
Cmentarz ży d o w sk i  w  Warszawie,  PWN, 
W arszawa 1933, cena 120 zł.

6 Stanisław Kubów: S y lw etk i  polskich  
bibliologów,  „O ssolineum “, W rocław 1983, 
cena 120 zł.

O F I A R Y  N A  W Y D A W N I C T W O

Ks. Edw ard O rłowski — zł 2186, A ntonina M rozowska — 200, W anda F al
kowska — zł 2826, R ichard Bischoff — zł 6000, Anna Gdryng — zł 2980, 
H alina Koziołek — zł 140, Rudolf Dominik — zł 640, W aldem ar Ziem ski — 
zł 500, H enryk Dom inik — zł 1000, ks. Paw eł Bocek — zł 80, Ryszard 
K w iatkow ski — zł 400, ks. G erard Kusz ■— zł 440, ks. Franciszek A ugustyń- 
ski — zł 140, A ndrzej Gorcewicz — zł 9200, W CJ A m ena Kóniig — zł 2400, 
B arbara i M aria W achowskie — zł 500, Kazim ierz Sosulski — zł 140, 
ks. H erbert Simon — zł 140, Michał Czajkowski — zł 140, J. i H. Krzywo- 
niowie — z podziękowaniem  za leki — zł 1000, ks. H enryk Szreder — 
zł 280, red. Ja n  T urnau  — zł 410, N. N. — zł 500, Jadw iga Sobańska — 
zl 300, H. i T. Pośpiechowie — zł 140, Zofia W róblewska — zł 500.

W szystkim Ofiarodawcom  serdecznie dziękujemy. Przypom inam y, że ofia
ry na w ydaw nictw o „Jednota” przekazyw ać można na konto: PKO VIII 
OM Warszawa, Nr 1586-3854-136 bądź przesyłać przekazem  pieniężnym pod 
adresem : Administracja miesięcznika „Jednota”, al, Świerczewskiego 76a, 
00-145 Warszawa.
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E K U M E N I C Z N YP R Z E G L Ą D

Z Z A G R A N I C Y

#  Od 5 do 9 września 1983 r. ob ra
dowała w D ulliken k. O lten (Szwaj
caria) X X III M iędzynarodowa K on
ferencja Teologów Starokatolickich, 
w której uczestniczył prym as W spól
noty Kościołów Starokatolickich, 
arcybiskup U trechtu Antonius Jan  
Glazem aker. Z Polski byli obecni 
dwaj biskupi Kościoła Polskokato- 
lickiego — M aksym ilian Rode i 
W iktor W ysoczański. Przedm iotem  
obrad ibył dokum ent „Chrzest, Eu
charystia,, Posługa”, uchwalony pod
czas- posiedzenia K om isji „W iara i 
U stró j” Światowej Rady Kościołów 
w Limie w styczniu 1982 r.

#  Papież Jan  Paweł II podczas w i
zyty w A ustrii w dniach od 11 do 
14 września 1983 r. spotkał się rów 
nież z przedstaw icielam i Kościołów 
nierzym skokatolickich tego kraju. W 
imieniu tych Kościołów przem ów ie
nia wygłosili: greckopraw osław ny 
m etropolita Chrysostomos (Tsiter) 
o raz biskup Kościoła Ewangelicko- 
-Augsburskiego i He-lweckiego W y
znania, D ieter K nall. W ystąpienie 
tego ostatniego zaw ierało pew ne 
uwagi krytyczne pod adresem  Koś
cioła Rzymskokatolickiego; dotyczy
ły one negatywnego stosunku W a
tykanu  do pełnego członkostwa w 
Światowej Radzie Kościołów, in ter- 
komunii z p ro testantam i i o rdyna
cji kobiet.

#  Akadem ia Ewangelicka Kościoła 
Ewangelickiego w Nadrenii (RFN) 
zorganizowała od 5 do 7 paździer
nika br. w M ülheim sympozjum pol- 
sko-zachodnioniem ieekie poświęcone 
sytuacji społecznej, politycznej i 
kościelnej po' drugiej wizycie papie
ża w Polsce oraz znaczeniu dw u
stronnej współpracy gospodarczej 
dla stosunków polsko-zachodnionie- 
mieckich. Sympozjum zgromadziło 
ok. 40 duchownych, pedagogów i 
ekspertów  gospodarczych i było 
trzecim  tego typu spotkaniem  zorga
nizowanym przez Akademię w M ül
heim.

O  Teolodzy luterańscy i rzym sko
katoliccy w USA przedstaw ili w ro 
ku jubileuszu L utra w yniki 5-le-t- 
nich rozmów na tem at uspraw iedli
wienia. W przedstaw ionym  dokum en
cie, a także w dołączonej do niego 
„Ogólnej dek laracji” stw ierdza się, 
że w okresie minionych 20 lat —

choć nie osiągnięto jeszcze pełnego 
porozum ienia w te j spraw ie — sta 
now iska obu Kościołów stale się do 
siebie zbliżały. L uteranie pojm ują 
uspraw iedliw ienie przez w iarę jako 
fundam ent, bez którego nie mógłby 
istnieć Kościół, natom iast dla kato
lików nie jest ono jedynym  k ry te
rium  autentyczności Kościoła. Obec
ny dokum ent o uspraw iedliw ieniu 
jest siódmym dokum entem  opraco
w anym  przez oficjalnych przedsta
wicieli Kościołów od 1965 r. Po
przednie dotyczyły m in . następu ją
cych zagadnień: nieomylności pa
pieskiej., au to ry te tu  nauczającego 
Kościoła, p rym atu  papieskiego, eu
charystii i służby. Następna tu ra 
rozmów, która rozpocznie się w lu 
tym  1984 r., podejm ie problem  M a
rii i świętych.

#  (Przewodniczący w atykańskiego 
S ek re ta ria tu  do Spraw  Jedności 
Chrześcijan, kard. Jan  W illebrands, 
przem aw iając podczas Światowego 
Synodu Biskupów w Rzymie pod
kreślił, że ruch ekum eniczny rozpo
czął się od „aktów  konkretnego po
jednan ia”. P o jednanie było, jest i 
zawsze pozostanie jądrem  i celem 
dążeń do jedności. Kościół katolicki 
w ielokrotnie wyznał publicznie, że 
m a swój udział w winie, k tó ra  sta ła 
się przyczyną rozłamu, i prosił braci 
rozdzielonych o przebaczenie. Grzech 
podziału, który  odbija się negatyw 
nie na w ypełnianiu przez Kościół 
zadania misyjnego, ma jednak nie 
tylko charak te r zbiorowy, lecz wy
n ika też z winy osobistej. K ardynał 
dom agał się „jeszcze więcej dialogu 
i miłości b ra te rsk ie j”. Arcybiskup 
Sao Paulo, kard. Paulo Evaristo 
A rns, również określił ruch ekum e
niczny jako dzieło pojednania, n a 
wrócenia i wzajemnego przebacze
nia. Ruch ten jest św iadectw em  ob
rony życia, spraw iedliw ości, miłości 
i wspólnoty b ratersk iej wszystkich 
ludzi na ziemi.

#  13 października 1983 r. odbyło 
się otw arcie 32 sem estru Insty tu tu  
Ekumenicznego Światowej Rady 
Kościołów w Bossey k. Genewy. 
60 uczestników z ok. 30 krajów  prze
studiuje tem at „W idzialna jedność 
Kościoła w podzielonym św iecie”.

Z K R A J U

#  W miesiącach letnich 1983 roku 
Polskę odwiedziły liczne grupy 
Niemców, którym  patronow ała a k 

cja „Żnak P okuty” oraz środowiska 
ewangelickie w RFN i Berlinie Za
chodnim. Głównym celem tych w i
zyt była chęć uzyskania inform acji 
o sytuacji polityczno-społecznej i ko- 
ścielno-ekum enicznej w naszym  
kraju . Polska R ada Ekum eniczna 
od wielu lat w spółpracuje z akcją 
„Znak Pokuty” w przygotow yw aniu 
program u pobytu grup zachodnio- 
niemieckich w Polsce, w którym  u- 
względnia się również ich pracę 
przy porządkow aniu terenów  byłych 
obozów zagłady — w Oświęcimiu, 
M ajdanku i Sztutowie.

#  Od 24 września 1982 r., tj. od 
daty śmierci bp. Aleksego, praw o
sławna diecezja wrocławsko-szcze
cińska pozbawiona była zw ierzchni
ka. O bradujący 29 i 30 sierpnia 
1983 r. Sobór Biskupów Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła P raw o
sławnego powołał na w akujące sta 
nowisko nowego ordynariusza w o- 
sobie ks. bp. Jerem iasza, dotychcza
sowego sufragana m etropolity w ar
szawskiego i całej Polski — Bazy
lego. Uroczysty ingres do praw o
sław nej ka ted ry  we W rocławiu miał 
miejsce 21 września. W uroczystoś
ciach wzięli udział przedstaw iciele 
kilku Kościołów chrześcijańskich — 
także Rzymskokatolickiego — oraz 
w ładz państwowych. Nowy ordyna
riusz jest wykładowcą w Chrześci
jańskiej A kadem ii Teologicznej w 
W arszawie. Specjalizuje się w teolo
gii praw osław nej oraz biblistyce. 
Znany jest także ze swego zaangażo
w ania chrześcijańskiego. Podczas o- 
statniego Zgrom adzenia Ogólnego 
ŚRK w Vancouver został ponownie 
w ybrany do K om itetu Naczelnego 
ŚRK.

Na mccy uchwały Synodu Bisku
pów Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosław nego z dnia 
6 września 1983 r. została resty tuo
w ana po 300-letniej przerw ie p ra 
w osławna diecezja przem ysko-no- 
wosądecka z siedzibą w Sanoku. Na 
stanowisko ordynariusza Synod po
w ołał ks. bp. Adama.

#  W dniach 22—25 w rześnia br. w 
K larysew ie i W arszawie obradow ała 
62 K onferencja Doroczna Kościoła 
Metodystycznego, będąca najw yż
szym zgromadzeniem synodalnym  
Kościoła. G rem ium  to dokonało wy
boru nowych w ładz kościelnych na 
lat sześć. Przewodniczącym  K onfe
rencji (superintendentem  naczelnym) 
w ybrany został ks. Adam Kuczma, 
jego zastępcą — ks. Adam Klesz-
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ćzyński. dotychczasow em u wielolet
niem u zwierzchnikowi Kościoła ks. 
prof. W itoldowi Benedyktowiczowi 
w uznaniu jego zasług na polu k ra 
jowej i m iędzynarodowej działalno
ści kościelnej przyznano ty tu ł hono
rowego superintendenta. W Konfe
rencji uczestniczył jako reprezen
ta n t światowego metodyzmu bp 
F ranz Schaefer z Genewy, obecni 
też byli przedstaw iciele metodyzmu 
szwedzkiego. K onferencja dyskuto
w ała nad spraw am i istotnym i dla 
działalności Kościoła, ze szczególnym 
uwzględnieniem  ewangelizacji i w y
chowania. N akreślono program  p ra
cy na najbliższy rok.

#  K apitu ła G eneralna Kapłanów 
Kościoła Starokatolickiego M ariaw i
tów  na posiedzeniu w dniu 27 
w rześnia br. w Płocku dokonała 
w yboru dwóch nowych biskupów. 
Zostali nimi: ks. Zdzisław M. Wło
dzim ierz Jaw orski i ks. Antoni M. 
Rom an Nowak. Obaj nowo w ybrani 
biskupi pełnili dotychczas funkcje 
duszpasterzy parafialnych.
0  Na zaproszenie Komisji C haryta
tyw nej Episkopatu Kościoła Rzym
skokatolickiego w Polsce i przy 
współudziale Polskiej Rady Ekum e
nicznej odbyło się w październiku 
w Laskach k. W arszawy trzydniowe 
sympozjum z udziałem  przedstaw i
cieli środowisk ewangelickich i ka
tolickich ze Szw ajcarii, Kościoła 
Rzymskokatolickiego w Polsce oraz 
Kościołów członkowskich Polskiej 
Rady Ekum enicznej. Główny tem at 
sympozjum brzm iał: „Etyczne aspek
ty pomocy hum an ita rne j”. Celem

spotkania było kontynuow anie dys
kusji zapoczątkowanej w grudniu 
1982 r. w Zurychu podczas poprzed
niego sympozjum. N arada w L as
kach była trzecim z kolei spotka
niem polsko-szwajcarskim . Term in 
czwartego wyznaczono na wiosnę 
1985 r.

#  W W arszawie obradow ało 12 
października br. P rezydium  Polskiej 
P^ady Ekum enicznej. Głównym te 
m atem  spotkania było omówienie 
przebiegu i wyników VI Zgrom adze
nia Ogólnego SRK w Vancouver. 
Referentem  był ks. bp Jerem iasz 
(prawosł.). Prezydium  podjęło uch
wałę o upowszechnieniu wśród Koś
ciołów członkowskich PRE, jak też 
wśród innych Kościołów chrześci
jańskich i organizacji społecznych 
dokum entów przyjętych przez VI 
Zgromadzenie. Polska Rada Ekum e
niczna w raz z Chrześcijańską A ka
demią Teologiczną zorganizuje jesz
cze w tym roku sesję naukow ą po
święconą Zgrom adzeniu w Vancou
ver.
Prezydium  PRE w ybrało nowego 
przewodniczącego Polskiego Oddzia
łu Chrześcijańskiej K onferencji Po
kojowej w osobie ks. prof. W itolda 
Benedyktowicza (met.) i powołało 
nowych przewodniczących komisji. 
I tak, przewodniczącym  Komisji 
Teologicznej został bp W iktor Wyso- 
czański {poi. kat.), Ewangelizacyjnej 
— bp Zdzisław T randa (ref.), K ate
chetycznej — ks. W łodzimierz Nast 
(augsb.), ds. Stosunków z Kościołem 
Rzymskokatolickim — bp Jerem iasz 
(prawosł.), ds. Młodzieży — ks. Je 

rzy Tofiluk (prawosD, Pomocy 
Międzykościelnej — ks. Jan  Szarek 
(augsb.).

#  W dniach od 8 do 16 październi
ka br. przebywała w naszym  k ra ju  
trzyosobowa delegacja Związku Koś
ciołów Ewangelickich Szwajcarii, w 
skład k tórej wchodzili: ks. Jean  
P ierre  Jornod, prezydent Związku, 
pan Bruno W alker, członek zarządu, 
oraz pani Hedwig Schneider, prezy
dent Kościoła Ew angelicko-Refor
mowanego Fryburga.
P rzedstaw iciele Kościołów Ew ange
lickich Szw ajcarii gościli w Polsce 
na zaproszenie zwierzchnika A uto
kefalicznego Kościoła P raw osław ne
go, m etropolity Bazylego. Odwiedzi
li parafie praw osław ne na Białostoe- 
czyźnie i zapoznali się z pracą tego 
Kościoła w naszym kraju.
Przez dwa dni delegację podejm o
wał Kościół Ewangelicko-Reform o
wany. W niedzielę, 9 września goś
cie udali się do Zelowa, gdzie u- 
czestniczyli w nabożeństwie, a p rze
wodniczący delegacji, ks. Jean  P ie r
re Jornod  wygłosili kazanie. W 
czw artek, 13 września, przed połud
niem odbyło się zebranie Konsysto* 
rza z udziałem  szwajcarskich gości. 
Om awiano na nim  w zajem ne sto 
sunki między Kościołem polskim  a 
szwajcarskim  oraz poinform owano 
się w zajem nie o życiu i działalności 
Kościołów.
Delegacja przyjęta została również 
w Polskiej Radzie Ekum enicznej 
przez prezesa Rady, biskupa Ja n u 
sza Narzyńskiego, i dyrek tora B iu
ra, A ndrzeja Wojtowicza.

Dzieje Biblii Brzeskiej

Dokończenie ze s. 14

ży, a także m emorialia  synodów prowincjonalnych. 
Sytuacja taka trw ała aż do rozbiorów Polski, kiedy to 
liczba parafii bardzo zmalała. Jeszcze bibliografia 
Estreichera z 1893 roku wym ienia 25 egzemplarzy 
dzieła, chociaż daleko jej do kompletności.
Księga była przedm iotem  wym iany i uroczystych da
rów w życiu kościelnym przez 400 lat (w 1963 roku 
Kościół nasz ofiarował egzem plarz ewangelicko-augs
burskiej parafii św. Trójcy w Warszawie). Biblia 
brzeska zapuściła głęboko korzenie w tradycji ew an
gelików polskich (z w yjątkiem  zwolenników nauki 
L utra i, w pewnym  sensie, członków reform owanej 
Jednoty W ielkopolskiej).

W alory Biblii Radziw.iłłowskiej fascynowały uczonych 
i pisarzy od A leksandra B rucknera do Czesława M iło

sza. M aria Kossowska0 pisze: Biblia brzeska dzięki 
licznym  walorom (m .in . m etodzie tłum aczenia zdań , 
myśli, nie słów, w ielorakim  funkcjom  licznych ko 
m entarzy, p ięknej polszczyźnie) stała się szczególną 
własnością kalw inów  litewskich. Na pew no nie jest 
ona (...) ty lko  (...) w utartej opinii społecznej (...) prze
kładem  kalw ińskim . Biblii brzeskiej nigdy nie wzno
wiono. Reedycję postulowało wielu w ybitnych bada
czy. Jako pierwszy zabrał głos w tej spraw ie Jakub  
Glass w 1918 roku7. Spraw ą tą planowało się zająć 
Towarzystwo do Badań Dziejów Reformacji w Polsce. 
P adł również głos w tej m aterii ze strony redakcji 
„Znak”8. A może położą sobie tę spraw ę na sercu dość 
liczne ostatnio redakcje reprintów  poważnych w y
dawnictw'?

8 Maria K ossow ska: Biblia w  ję z yk u  polskim,  t. II, Wy
dawnictw o św. W ojciecha, Poznań 1969, s. 86

7 Jakub Glass: W czterech setną rocznicę reformacji w Pol
sce, „Przegląd H istoryczny■*, Warszawa 1918

• Nota redakcyjna do artykułu Andrzeja K em pfiego: Prawo  
kró lew sk ie  Sceptrum,  „Znak14 1983, nr 333, s. 103
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Roczny spis treści

TEOLOGIA

K a z a n i a

Słowo żywota istnieje od początku (Kol. 1 :ll»5i—>17) — 
ks. Paw eł Anweiler, n r 1
U schyłku pam iętnego roku (Gal. 6:2) — ks. Bogdan 
Tranda, nr 1
Pójdźmy do Jezusa (Łu'k. 14:15b) — ks. Jan  Niewie- 
czerzał (t), nr 2
Zadanie konieczne a niemożliwe (Flp. 3:10—14) — ks. 
Bogdan Tranda, nr 3
Powrót do początku (I Moj-ż. 1:1—2; 2:4b—7; Jn  1:1—4) 
— o. Jacek Salij, nr 3
Panie, do kogo pójdziem y (Jn 6:67.—68) — B arbara 
Stahlowa, n r 4
Pełnia mocy w słabości (II Kor. 12:7*—110) — ks. bp 
Zdzisław Tranda, n r 5— 6
Rozmyślania o Duchu Świętym  (Gal. 4:4—6) — ks. 
Mieczysław Cieślar, nr 7
Przestroga i nadzieja (I Kor. 10:1—/13) — ks. Jerzy  
Stahl, nr 8
Gdzie są ci, którzy oskarżają (Jn 8:1—10) — Paw eł 
Kuciński, nr 9
Z nadzieją (I Tes. 4:13*—-14) — ks. Bogdan T randa, 
nr 10—11
Wcielenie (Łuk. 2:1—14) — ks. Tadeusz W ojak, n r 12 

M o d l i t w y

Naucz nas staw iać opór czynom poczętym w m ro
ku, nr 1
Modlitwa zaproszonych na Wieczerzę, nr 2
Zmieniłeś naszą codzienność, n r 3
W tunelu naszej codzienności, nr 4
Za udręczonych, n r 5—6
Zwróceni ku św iatłu, n r 7
Modlitwa o właściwą drogę, n r 8
Już rzuciłem., nr 9
Proszę Cię o odwagę, n r 10—11
Betlejem  to my, n r 12

S t u d i a  b i b l i j n e  „ O b r a z y  ż y c i a ” (tłum. 
I. N.)

Droga życia, nr 2
Narodziny, nr 3
Dom z żywych kam ieni, n r 3
Chleb życia, n r 4
Skarb życia, nr 5—6
K orona życia, n r 5—6
Woda żyoia, nr 7

Wybór tekstów biblijnych na tem at śmierci, nr 10-—11

Z ŻYCIA NASZEGO KOŚCIOŁA

Jubileusz 90 urodzin ks. W ładysław a Paschalisa, nr 1 
Zbór żychliński — Zofia i Janusz Sękowscy, nr 2 
Synod 1983 — B. S t ,  nr 7

Z naszego Kościoła (w: „Przegląd ekum eniczny”) nr: 
1, 3, 8, 10— 11

KOŚCIÓŁ REFORMOWANY NA ŚWIECIE

Reform owani w Szwecji — rozmowa z ks. prof. Olle 
Engströmem, nr 2
Kościół reform owany w M ozambiku — B arbara Stahl, 
nr 2
Reformowani w Szw ajcarii — tłum . W anda Mlicka, 
nr 5—6:

Drogi i cele Kościoła — ks. E rnst Meili 
Synod wczoraj i dziś — B ernard Rahn 
Zadania i organizacja Rady Kościoła 
Z ludźmi i dla ludzi 
Naród — Kościół — Państw o 
Związki z innym i chrześcijanam i 
Tradycja i nowe drogi 
Zuryski „K irchenbote” — W alter W eder 
Dzień wiejskiego pastora — Colette von Gradw ohl 

Dwie konferencje: Feketić — ks. Jerzy  Stahl, nr 9 
Nasi bracia w Szw ajcarii — rozmowa z ks. Jean  P ier
re  Jornod, nr 12 
John A lexander Mackay (t), n r 9

EKUMENIA

U schyłku pam iętnego roku (kazanie) — ks. Bogdan 
Tranda, nr 1
K alendarz nabożeństw  radiow ych Kościołów człon
kowskich PRE na rok 1983., n r 1 
Rada a Kościoły (w: „,Co Wy na to?”),, n r 2 
Powrót do początku (kazanie) — o. Jacek  Salij, n r 3 
Tydzień M odlitwy o Jedność Chrześcijan — K. K., 
nr 3
Przed zgromadzeniem w Vancouver — K arol Karski, 
nr 3
Pomoc Kościołów — trochę danych, n r 3 
Torowanie dróg — wywiad z red. nacz. m iesięcznika 
„Więź”, W ojciechem W ieczorkiem, nr 4 
Czy chodzi o tolerancję? (w: „Co Wy na to?”), n r 5—6 
Czy ekum enia zagraża naszej tożsamości — Y. K„ n r 7 
Mój miesiąc na KUL — Grażyna K ubica-Kłys zez, n r 7 
>apieskie przesłanie do wszystkich Polaków  — ks. 

Bogdan Tranda, n r 8 
Spotkanie ekum eniczne, n r 8
Nie ma odrodzenia bez pokuty — ks. W itold Bene- 
dyktowicz, nr 8
W ierzymy inaczej, ale nie w Innego — Jan  Paw eł II, 
nr 8
Gorzkie myśli (w: „Co Wy na to?”), n r  8
Droga do zm artw ychw stania — Tomasz Strzembosz,
nr 9
W spaniała młodzież. Kongres kościelny w H annow e-
rze — ks. Bogdan Tranda, n r 9
Dwie konferencje: Bossey — ks. Jerzy Stahl, n r 9
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K alendarium  życia i działalności M arcina Lutra, n r 12 
E rfu rt ■— m iasto młodości M arcina L u tra  — ks. Bog
dan T randa, n r  12
Inne spojrzenie na L u tra  — ks. Jerzy  Stahl, nr 12 
Przegląd ekum eniczny, n r 1—(12

„ D a w i d o w e  k o r z e ń  ie” — cykl rozmów s. Kingi 
Strzeleckiej nt. judaizm u

Manure, nr 1
Więcej znalazłam, niż zostawiłam, nr 2 
Sabat znakiem  Jedynego, n r 3
Nie do wyśledzenia są Jego drogi (cd. rozmowy 
z nr 3), n r 4 
M odlitwa yogi, n r 5—6
Jahw e będzie jedynym  i jedyne będzie Jego imię, 
nr 7

FILOZOFIA, ETYKA, PSYCHOLOGIA

Dwuznaczność śmierci — ks. W itold Benedyktowicz, 
nr 10—<11
Filozofia wobec śm ierci — M arek K. Mlicki, n r 10—11 
Śmierć w kultu rach  pierw otnych na przykładzie C zar
nej A fryki — Andrzej Zajączkowski, n r 10—<11 
M oralne aspekty niesienia pomocy człowiekowi um ie
rającem u przez personel medyczny — ks. Bogdan 
Wojtuś, n r  16—ill
Wobec um ierających — Halina Bortnow ska, n r 10'—11 
Jednostka wobec śm ierci — rozw ażania psychologicz
ne — K onstanty Gebert, n r 10—<11 
Dojrzewanie ku śmierci — W anda Mlicka, n r 10—11 
Odejście — Jarosław  Rudniański, n r  10—11

HISTORIA I KULTURA

Zbór żychliński — Zofia i Janusz Sękowscy, n r 2
G rottgerow ska lekcja historii. Pow stanie styczniowe —
Janusz Sękowski, nr 4
„Starom ow a” (w: „Co Wy na to?”), n r  7
Droga do zm artw ychw stania — Tomasz Strzembosz,
nr 9
Dzieje biblii brzeskiej — W łodzimierz Zuzga, nr 12 
Do końca w ierny (ks. Józef Poniatowski) — M arek 
Ruszczyć, n r 12

„ Z a p i s a l i  k a r t y  h i s t o r i i  — sylw etki zasłu
żonych dla narodu ewangelików reform ow anych — 
M arek Ruszczyć

Czyniła, jak  kazał P an  (gen. K atarzyna Sowińska), 
nr 5—16
G enerał-inżynier (igen. K arol Józef Sierakowski), n r 7 
P o rtre t w arszawskiego m ilionera (Leopold K ronen- 
berg), cz. I — n r  8, cz. II — nr 9

PROBLEMY SPOŁECZNO-OBYCZAJOWE

Jak i był tego cel (w: „Co Wy na to?”), n r  1 
Praw dziw a cnota kry tyk  się nie boi (w: „Co Wy na 
to?”), nr 3
Poszanowanie praw a (w: „Co Wy na to?”), n r 4 
B rutalizacja życia — W anda Falkow ska, n r 4 
W cieniu szubienicy — W anda Fałkowska, nr 7 
Nasze postawy wobec kary  śmierci — M arek K. Mlic
ki, nr 8
Żaden cel nie uświęca środków — H enryk Panusz, 
n r 9
Podcinanie gałęzi (w: „Co W y na to?”), nr 9 

RECENZJE

Pisać o protestantyzm ie — G rażyna Kubica-Klyszcz, 
n r 2
Ekum enia w Polsce — Krzysztof Gałecki, n r 3 
Jan  Chrystian, ewangelicki książę piastow ski — Jan  
Karczoch-Voellnagel, nr 3
O wierze jak  o kutiach idę, kuśtykam  — B arbara 
Stahlowa, n r 4
Umrzesz sam i nagi — E. P., n r  5—6 
Z naszej przeszłości — W. Z., n r 9 
Z dawnej i nowszej .historni — W.Z., n r 12

Z PRASY

Czy Jezus z N azarethu był cieślą? (Roman B rand 
staetter — „W Drodze” n r  11—12/8H), nr 1 
O człowieku, jego praw ach i społeczeństwie („Znak” 
nr 10/82), nr 3
O znaczeniu słowa „godność” (Janina Puzynina —■ 
„Więź”, nr 9/82), nr 4
Co to jest prawda? (Jerzy Grzybowski — „Więź”, n r 
11—'12/82), n r 5—6
Starożytni nestorianie i ich spadkobiercy (Leszek Dzię
giel — „Znak”, nr 1/33), n r  7
W alka bez gw ałtu (Rafał W ierzchosławski, M artin  
Luther King — „W Drodze” nr 1—2/83), n r 9

LISTY

W spraw ie kultu  m aryjnego, nr 1, 3, 4, 7 
W spraw ie małżeństw  mieszanych, nr 4 
W związku z kazaniem  „Zadanie konieczne a niemoż
liwe”, n r 3/83, nr 8

RÓŻNE

Rozmowy w pociągu — Stanisław  A. W erner, n r 1 
Teściowa — Bogdan Nowak, n r 2 
Córka — Bogdan Nowak, n r 3 
Sen — Jeszajahu Spiegel, nr 9
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