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CO WY NA TO?

Godzina próby, godzina świadectwa
W znanej książce Andre Frosarda, zatytułowanej „Nie lękajcie się. Roz
mowy z Janem Pawłem II”, zawarta została m.in. myśl następująca: 
„Nowe chmury gromadzące się nad światem, wszelkiego rodzaju zagro
żenia ciążące nad osobą ludzką, dążące do jej ubezwłasnowolnienia lub 
do jej rozłożenia, każą przeczuwać, że dla chrześcijan przychodzi godzina 
świadectwa”.
Od roku 1982, to znaczy od daty wydania tej książki, zdanie to stało się 
jeszcze bardziej aktualne. Bo któż zaprzeczy, że „zagrożenia ciążące nad 
osobą ludzką” i „próby ubezwłasnowolnienia jej • lub rozłożenia” — 
podejmowane zresztą od niepamiętnych czasów — teraz osiągnęły natęże
nie nigdy chyba nie notowane. Nie będziemy wyliczać tych zagrożeń, 
są one powszechnie znane, a ich bezustanne przypominanie jest niczym 
innym jak wywoływaniem psychozy strachu. Czynią to codziennie inne 
środki masowego przekazu, i to w sposób wyspecjalizowany. Nam zaś 
chodzi o coś zupełnie innego. Chcemy sobie i naszym Czytelnikom uświa
domić jedną podstawową prawdę, tę mianowicie, że to, co od pewnego 
czasu wokół nas się dzieje i w co usiłuje się nas uwikłać, jest natężoną 
wojną prowadzoną przeciwko człowieczeństwu przez moce zła, bezpardo
nową walką zmierzającą do zniszczenia osoby ludzkiej, jako istoty Bożej, 
po to, aby nad nią całkowicie zapanować i — omamiwszy — zdobyć nad 
nij* pełną władzę. Jest to zatem odwieczna walka Zła z Dobrem (jak 
określają to filozofowie) albo (jak uczy doświadczenie Kościoła) zmaganie 
się Księcia tego świata, Szatana, z Panem i Stwórcą wszechświata — 
Bogiem. Tyle że dziś walka ta przybiera już rozmiar kosmiczny.
Jednym z najskuteczniejszych, a zatem najgroźniejszych narzędzi w ręku 
Złego staje się nasz strach. Dlatego chce on wzbudzić go w nas za 
^wszelką cenę. Aby osiągnąć swój cel, posługuje się różnymi sposobami, 
stosuje rozmaite metody. Niech człowiek boi się człowieka, niech jedna 
grupa drży przed drugą, niech ludzie stają się sobie nienawistni, niech 
boją się samych siebie, a nawet własnych myśli. Wszak istota zastraszona, 
żyjąca w nieustannej obawie, karmiona lękiem jak chlebem powszednim, 
traci zwolna własną osobowość, uzdalnia się do reakcji i czynów, których 
nie popełniłaby w warunkach równowagi duchowej, i w konsekwencji 
staje się podatniejsza na manipulację, reaguje zwiększoną agresją i wy
zwala w sobie pokłady irracjonalnej nienawiści.
I właśnie o to chodzi w tej walce! 'Zło chce rozbudzić w nas strach, 
abyśmy czując się zewsząd zagrożeni zaczęli reagować po jego myśli, to 
znaczy — byśmy z nienawiści uczynili motor i treść naszych działań, 
byśmy nie my zwyciężali zło, ale ono nas. Na tym m.in. polega owo 
ubezwłasnowolnienie i rozłożenie jednostki ludzkiej.
I cóż my na to? Oto jak tyle innych pokoleń chrześcijan przed nami, sta
jemy i my przed kolejną godziną próby. I jak w każdej próbie, tak 
i w tej, oczekuje się od nas jednego: abyśmy jako jednostki i jako spo
łeczność Kościoła Chrystusowego dawali świadectwo Prawdzie, czyli mó
wiąc inaczej — dochowali wierności Dobru. W myślach, w mowie, w czy
nach. Tylko tyle i aż tyle. Prawda, o której mamy składać świadectwo, 
jest dziś, jak nigdy dotąd, potrzebna światu. Jest ona wyzfwaniem rzuco
nym złym mocom, które chcą zniewolić osobę ludzką, zabić w niej 
pierwiastek Boży. Jest to Prawda jednocześnie groźna, tak jak tylko może 
być groźna Ewangelia, która czyni ludzi wolnymi wtedy, gdy już wyda
wało aię, że są zniewoleni, napawa ich odwagą, gdy sądzono, że już 
poddali się wszechogarniającemu lękowi, wyzwala w nich miłość, gdy 
myślano, że już poddali się władzy nienawiści.
Ewangelia o niezmierzonej miłości Bożej do człowieka jest najlepszą 
Dobrą Nowiną dla skołatanych i udręczonych milionów ludzi i najbardziej 
nienawistną Nowiną dla książąt tego świata. Wytrąca im bowiem z ręki 
broń i uniemożliwia zapanowanie nad osobą ludzką. Pozostać wiernym 
Ewangelii Jezusa to znaczy nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem 
zwyciężać, nie lękać się, lecz ufać, bo choć ucisk na świecie mieć będziemy, 
Jezus już zwyciężył świat!

C O  W N U M E R Z E  ?
30 października ub.r. zostali wpro
wadzeni w urząd członkowie Kon- 
systorza wybranego na ostatnim 
Synodzie naszego Kościoła. Na s. 3 
drukujemy kazanie ks. bp. Zdzisła
wa Trandy Miejcie pieczę o Kościół, 
wygłoszone z tej okazji podczas na
bożeństwa w parafii warszawskiej, 
na s. 4 Modlitwę za starszych, a na 
s. 5 wywiad z panią prezes Konsy- 
storza, dr Dorotą Niewieczerzał, za
tytułowany Punkt widzenia.
W numerze zamieszczamy również, 
ze sporym opóźnieniem, za co prze
praszamy Czytelników, materiały z 
VI Zgromadzenia Ogólnego Świato
wej Rady Kościołów w Vancouver: 
Przebieg obrad w opracowaniu Ka
rola Karskiego (s. 9), referat Allana 
Boesaka, prezydenta Światowego 
Aliansu Kościołów Reformowanych, 
Jezus Chrystus — życiem świata (s. 
10) oraz orędzie V I Zgromadzenia 
Ogólnego Życie we wspólnocie (s. 14). 
Na s. '8 'drukujemy wieirsz 'słowac
kiego poety Milana Jurćo Nieustan
ny trud, przetłumaczony specjalnie 

dla „Jednoty” .
W cyklu Zapisali karty historii
Marka Ruszczyca — druga część 
artykułu o Szymonie Konarskim 
Emisariusz nadziei (s. 16).
Poza tym stałe rubryki;: Co wy na 
to?, w której publikujemy felieton 
zatytułowany Godzina próby, godzi
na świadectwa (s. 2), i Przegląd 
ekumeniczny (s. 22).

IS)PROSTOW1AiN1IE

W rur H/84 na. is. 9 wkradł się błąd; 
zdanie zaczynające się <w wierszu 6 
od 'gótry powinno brzmieć: Porządek 
ówczesnego świata opierał się na 
dwóch -potęgach, zdawałoby się, nie
wzruszonych.
Autorkę ,i Czytelników 
przepraszamy.

N A S Z A  O K Ł A D K A
Miejcie pieczę o samych siebie 
i o całą trzodę, wśród której 
was Duch Święty ustanowił bi
skupami... (Dz. Ap. 20:28)
Foto na okładce i .na s. 4: Elżbieta Ku
biak
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KS. BP ZDZISŁAW TRANDA

Miejcie pieczę o Kościół

30 października 1983 roku podczas nabożeństwa w świątyni warszawskiej 
miała miejsce uroczystość wprowadzenia w urząd członków Konsystorza wy
branego na ostatniej sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego 
w składzie: Dorota Nie wieczerzał (prezes), ks. Jerzy Stahl (radca duchowny), 
Jan Baum i Andrzej Skierski (radcy świeccy). Uroczystego aktu dokonał ks. 
bp Zdzisław Tranda. Poniżej zamieszczamy — z niewielkimi skrótami — tekst 
jego przemówienia wygłoszonego podczas tej uroczystości.

Redakcja

Drodzy — Siostry i Bracia,
Podczas tego nabożeństwa będziemy przeżywać 
szczególną chwilę, mianowicie uroczysty akt 
wprowadzenia Konsystorza Kościoła Ewange
licko-Reformowanego w urząd. Osobiście wolę 
zamiast „urząd” używać słowa „służba” , gdyż 
wszystko w Kościele ma być służbą, to znaczy 
takim wypełnianiem zadań, ażeby stawały się 
one wyrazem tego, do czego nas Bóg powołuje. 
Na tę uroczystość wybrałem tekst z Dziejów 
Apostolskich (20:28—30), fragment przemówie
nia Apostoła Pawła do starszych zboru w Efe
zie. Oto w czasie jednej ze swych podróży Pa
weł zatrzymał się w Milecie. Ponieważ brak 
czasu nie pozwoli mu udać się do Efezu, więc 
tutaj zaprosił starszyznę efeską i przekazał jej 
wiele ważnych uwag na temat służby w zborze. 
Wśród nich znalazło się następujące wezwanie: 
„Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, 
wśród której was Duch Święty ustanowił bis
kupami, abyście paśli zbór Pański, nabyty włas
ną Jego krwią” . Postaramy się teraz rozważyć 
te słowa w odniesieniu do naszej sytuacji.

☆

Ustrój Kościoła Ewangelicko-Reformowanego 
jest ustrojem synodalno-prezbiterialnym. Ozna
cza to, że najwyższą władzą w całym Kościele 
jest Synod — przedstawicielstwo wszystkich 
zborów, zgromadzenie świeckich i duchownych 
reprezentowane przez wybranych delegatów, 
a najwyższą władzą w parafii jest Ogólne Zgro
madzenie Członków Zboru. Te dwa gremia wy
łaniają spośród członków Kościoła tzw. rady 
starszych, czyli prezbiterów. Odpowiednio na 
poziomie Synodu wybierany jest Konsystorz, 
a na poziomie zgromadzeń parafialnych — Ko
legia Kościelne.
Jednakże nie tylko struktura Kościoła przesą
dza o takim jego ustroju, ale zadania stawiane 
osobom powołanym do służby prezbiterów. Jest 
okazja, by przypomnieć niektóre z tych zadań. 
I tak, do obowiązków Kolegiów Kościelnych na
leży: wspólne z proboszczem czuwanie nad po
głębianiem chrześcijańskiego życia w zborze,

nad czystością nauki i zewnętrznym porząd
kiem nabożeństw zgodnym z obowiązującą 
agendą, opieka nad wszelkimi działami pracy 
parafialnej, troska o religijne wychowanie dzie
ci. Do zadań Konsystorza należy: wykonywanie 
uchwał Synodu i nadzór nad ich przestrzega
niem, inicjowanie i prowadzenie akcji mających 
na celu rozwój Kościoła, zabezpieczanie jego 
dóbr moralnych i materialnych, przeprowadza
nie egzaminów kandydatów na duchownych 
i upoważnienie biskupa do dopełnienia ich or
dynacji.

Jak z tego pobieżnego przeglądu obowiązków 
wynika, do zadań prezbiterów należą nie tylko 
(pominięte w tym wyliczeniu) sprawy organiza
cyjno-administracyjne. Obciążenie świeckich 
tak wielką odpowiedzialnością za wielorakie 
działania Kościoła ma swe uzasadnienie w ro
zumieniu istoty Kościoła jako społeczności 
wszystkich wierzących, tak duchownych, jak 
świeckich. Dzisiaj, w przededniu Święta Refor
macji, jest szczególna okazja, by przypomnieć, 
że właśnie dziełem Reformacji Lutra, Zwinglie- 
go i Kalwina było powołanie świeckich do 
współzarządzania Kościołem i złożenie na ich 
barki tak odpowiedzialnych zadań.
Niezmiernie ważne znaczenie dla służby prez
biterów ma fakt, że nie są oni mianowani, lecz 
w y b i e r a n i  przez wspomniane już gremia 
— Synod i Ogólne Zgromadzenie Zboru. Są 
powołani do służby p r z e z  w y b ó r .  Jeżeli 
więc wybrany na tegorocznym Synodzie nowy 
Konsystorz wprowadzamy dziś uroczyście w 
urząd, czyli w jego służbę, to dajemy w ten 
sposób dowód pragnieniu, by ta jego służba w 
Kościele nie była tylko ludzką sprawą i ludz
kim dziełem, ale dziełem i wyborem Bożym. 
Dlatego temu uroczystemu aktowi towarzyszy 
modlitwa Kościoła, udzielenie błogosławieństwa 
oraz akt ślubowania, jaki złożą członkowie Kon
systorza. Świecki członek Kościoła, powołany 
przez wybór do rady prezbiterów, przyjmuje na 
siebie ogromny ciężar współodpowiedzialności 
za zarządzanie Kościołem, za rozwój Kościoła, 
za jego przyszłość, za jego losy, a więc za „dziś” 
i za „jutro” Kościoła. Właśnie w naszym, ewan
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gelicko-reformowanym, Kościele powierza się 
świeckim szczególnie odpowiedzialne zadania, 
a zatem i ich odpowiedzialność za Kościół jest 
szczególnie eksponowana. Do nich więc możemy 
odnieść słowa Apostoła Pawła skierowane do 
starszych zboru w Efezie: „Miejcie pieczę o sa
mych siebie i o całą trzodę, wśród której was 
Duch Święty ustanowił biskupami” . 
Znamienne, że Apostoł nazwał starszych zboru 
biskupami. Pojęcie „biskup” oznacza: strażnik, 
przewodnik, pasterz. A  zatem Paweł określił 
tym mianem ludzi, którzy w owym czasie przy
jęli na siebie zobowiązanie i zadanie czuwania 
i przewodzenia społeczności wierzących tak, 
aby Kościół mógł się rozwijać. Wybrałem ten 
tekst jako tekst przewodni dzisiejszego nabo
żeństwa, aby pokazać, jak pierwotny Kościół 
widział służbę wszystkich swoich członków, 
a w szczególności tych, którzy zostali powołani 
do przewodzenia. Jakkolwiek w tamtych cza
sach słowa „starszy” , „pasterz” , „biskup” stoso
wane były często wymiennie i nie odnosiły się 
wyłącznie do duchownych, to jednak Apostoł 
posłużył się słowem „biskup” , aby podkreślić 
wagę służby tych osób, które przyjęły na siebie 
współodpowiedzialność za losy Kościoła. Co

więcej, zwracając się do nich, powiedział: „Duch 
Święty ustanowił was” . I to jest właśnie istota 
wyboru! Synod wybierając radę starszych, czyli 
Konsystorz, czyni to po głębokiej rozwadze, za
stanowieniu i namyśle, w nadziei i pragnieniu, 
by dokonany wybór nie był tylko ludzkim wy
borem, ale dziełem Boga, aby osoby stojące na 
czele Kościoła odczuwały, że w swej służbie 
są narzędziem Bożym. Z kolei świadomość prez
bitera, że został wprawdzie wybrany przez lu
dzi, ale pragnie, by jego służba była wyrazem 
Bożego powołania — jeszcze bardziej pogłębia 
poczucie jego odpowiedzialności za Kościół.

Wezwanie: „miejcie pieczę o samych siebie 
i o całą trzodę” , jest skierowane do tych, któ
rzy wzięli na siebie takie wielkie i trudne zada
nie współodpowiedzialności za Kościół. Apostoł 
wyraźnie zwraca tu uwagę na dwie sprawy — 
na pieczę o własną postawę (ludzką i chrześci
jańską) oraz na pieczę o całą społeczność wie
rzących. Miejcie pieczę! Dbajcie, czuwajcie! 
Czyńcie to całym sercem, całą myślą, całą siłą. 
w najlepszym rozumieniu zadań, jakie na siebie 
wzięliście, czyńcie to w taki sposób, aby Kościół 
mógł żyć, działać i rozwijać się.

M o d l i t w a  
za  s t a r s z y c h

Wiekuisty Boże,
Stwórco świata widzialnego 
i wszystkiego, co niewidzialne, 
sławimy Cię za Twoją mądrość, 
za miłość, z jaką pochylasz się 
nad tą naszą nieszczęsną ziemią 
i chronisz nas, ludzi, przed samymi sobą.

Dziękujemy Ci za Twego Syna,
Jezusa Chrystusa, Głowę Kościoła. 
Pragniemy być Mu posłuszni, 
chodzić drogami Ewangelii 
i oczekiwać na spełnienie się 
obietnicy Królestwa Niebios.

Dziękujemy Ci za dar Ducha, 
ten blask światła z niebios, 
przenikający nasze serca i myśli, 
dodający sił, gdy jesteśmy słabi, 
odwagi w chwilach niepokoju, 
gorliwości w głoszeniu Ewangelii.

Dziękujemy Ci za Twój Kościół, 
oczyszczoną i uświęconą 
krwią niewinnego Baranka 
wspólnotę braci i sióstr, 
którą powołałeś do istnienia 
mocą Twego Ducha Świętego.

Boże Stwórco,
Boże Zbawco,
Boże Duchu,

Twojej opiece powierzamy starszych, 
których powołałeś do służby 
i odpowiedzialnych zadań w Kościele. 
Oświecaj ich światłem Twego Ducha, 
obdarzaj mądrością w kierowaniu 
wspólnotą Twojego ludu na ziemi.

Niech wypełniają to, co im powierzono, 
z gorliwością godną wielkiej Sprawy. 
Niech zawsze mają przed oczami cel, 
ku któremu stale dążymy:
Królestwo sprawiedliwości i pokoju. 
Tobie jedynie niech będzie chwała.
Amen.
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.Abyście paśli zbór Pański, nabyty własną 
Jego krwią” . Tak, jesteśmy Kościołem, zborem 
Bożym! Apostoł mówi tu o bardzo ważnej rze
czy: prawdziwy zbór Pański to coś więcej niż 
społeczność ochrzczonych, konfirmowanych, 
składających jedno wyznanie wiary; to społecz
ność ludzi pozyskanych krwią Jezusa Chrystu
sa i mocą Jego ofiary wyrwanych z grzechu. 
Luter w wykładzie drugiego artykułu Wyzna
nia Wiary pisze w swym Katechizmie* ,,Wierzę 
w Jezusa Chrystusa, który mnie, zgubionego 
i potępionego grzesznika, wybawił, odkupił i po
zyskał” . Tak bardzo chcemy, aby nasz Kościół 
był społecznością ludzi wyrwanych z mocy 
grzechu, uświęconych i prowadzących nowe 
życie na ziemi. Jest to zarazem i nasze wspólne 
zadanie: paść zbór Pański! W Starym i Nowym 
Testamencie pojawia się wiele obrazów zaczerp
niętych z pasterskiego życia. O pasterzu czu
wającym nad stadem mówił Jezus, apostołowie, 
prorocy i psalmiści. Podobnie jest w omawia
nym teraz tekście: „...abyście paśli zbór Pański” . 
„Paść” — to nie znaczy troszczyć się wyłącznie 
o pokarm dla stada, ale czuwać nad jego bez
pieczeństwem i całością tak, by nie rozproszyło 
się lub nie zginęło.

I wreszcie: ,/feraz porticzam was Panu i słowu 
łaski Jego, które ma moc budować i dać wam 
dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi” . 
Siostry i Bracia, jakże ważnym zadaniem jest 
nasza wspólna i wzajemna modlitwa. Jako Koś
ciół musimy poruczać Panu naszych braci, wy
branych do odpowiedzialnej służby w Konsy- 
storzu, a oni z kolei mają sami siebie oddać w 
ręce Boże, powierzyć się całkowicie słowu Jego 
łaski, i w te same ręce złożyć los Kościoła. Pa
miętajcie, by osobistym modlitwom waszym to
warzyszyła świadomość, że Bóg chce widzieć 
w was wiernych swych szafarzy, którzy w służ
bie nie będą polegać wyłącznie na własnym 
rozumie i mądrości, nie będą rozstrzygać i de
cydować „sami z siebie” , lecz mocy do podej
mowania decyzji i rady w rozwiązywaniu prob
lemów szukać będą w społeczności z Bogiem, 
w obcowaniu z Jego Słowem, w modlitwie. 
Ważnym zadaniem dla nas wszystkich jest pa
miętanie w modlitwie Kościoła o tych braciach, 
którzy. stają do odpowiedzialnych zadań. Ta 
modlitwa towarzyszy im już teraz: poruczamy 
ich Panu i słowu łaski Jego, które ma moc bu
dować i dać dziedzictwo między wszystkimi 
uświęconymi. Amen.

Punkt widzenia
rozmowa z dr Dorotq Niewieczerzał, 

prezesem Konsysłorza Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego

REDAKCJA — Czy mogłabyś na wstępie powiedzieć 
coś o Dorocie Niewieczerzał jako osobie prywatnej?

DOROTA NIEWIECZERZAŁ — Najpierw podam moje 
parametry rodzinne: jestem mężatką, mam dwóch sy
nów, 12- i 3-letniego. Pracuję na Uniwersytecie War
szawskim jako matematyk. Bardzo lubię moją pracę 
zawodową, daje mi ona dużo satysfakcji. Rzadko lu
dzie o tym słyszą i na ogół nie wiedzą, że ten przed
miot dostarcza wrażeń estetycznych. Ponadto uczy na 
co dzień jasności i lapidarności w myśleniu i formu
łowaniu sądów, uczy też dążenia do pewnej elegancji 
wypowiedzi. Wybór właściwego rozumowania często 
za kryteria przyjmuje estetykę. To ważne, bo nas, 
matematyków, powszechnie uważa się raczej za rach
mistrzów.

RED. — Czy poza dostarczaniem wzruszeń estetycz
nych matematyka wpływa także w jakiejś mierze na 
sposób życia człowieka?

D. N. — W dużym stopniu tak. Każdy zawód jakoś 
modeluje człowieka, jego sposób myślenia i stosunek 
do świata. Matematyka wymaga koncentracji i stałej 
intelektualnej sprawności. Żeby zrobić najmniejszy 
krok naprzód w tym przedmiocie, trzeba wiele wysił
ku. Na sto prób udaje się jedna, drobna pomyłka — 
i całe rozumowanie na nic. To uczy konieczności stałej

kontroli, uczy też powściągliwości w wypowiadaniu 
sądu aż do uzyskania całkowitej pewności. Matema
tyka uczy jeszcze jednej niezmiernie ważnej rzeczy — 
szacunku dla słowa. Celem matematycznego dowodu 
jest wykazanie prawdziwości tezy w sposób poprawny 
i możliwie najprostszy. Każdy wyraz, każdy symbol 
pojawia się w nim z jakiegoś powodu i dla jakiegoś
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celu. Wszystko, co niezasadne, co mąci obraz, musi 
zniknąć. Ludzie uprawiający tein zawód są szczególnie 
wrażliwi na wszelkiego rodzaju nadużycia słowa.
Ta adoracja myślenia poprzez matematyką odbywa 
się na pewnym poziomie abstrakcji. I chociaż jest 
źródłem niepowtarzalnych przeżyć, to jednak czasami 
rodzi tęsknotę do zajmowania sią czymś, co do życia 
przybliży.

RED. — Czy także Twoja służba w Kościele jest wy
razem takiej tęsknoty?

D. N. — W pewnym sensie za interesowanie sprawami, 
które dzieją się w Kościele, sprawami naszej społecz
ności wyznaniowej i -religijnymi w ogóle wziąło sią 
zapewne i stąd, ale przede wszystkim zadecydowała
0 nim atmosfera rodzinnego domu. Taką samą tąsikno- 
tę .i zainteresowania przejawia także mój brat, on też 
ku tej problematyce ciąży w stopniu nie mniejszym 
niż ja. Sądzą, że pierwszorzędną rolą odgrywa tu na
sza Mama, która od dziecka rozbudzała w nas zainte
resowanie tymi sprawami, ponieważ sama żyła nimi 
przez wiele lat pracy w Kościele. Tak wiąc żywy kon
takt z Kościołem mamy oboje z bratem od wczesnego 
dzieciństwa, a wybranie mnie na prezesa jest jakby 
tego konsekwencją.

RED. — A jak przyjęłaś propozycję kandydowania na 
to odpowiedzialne i zarazem tak absorbujące stano
wisko w Kościele?

D. N. — Propozycja kandydowania w  wyborach do 
Konsyistorza padła w okresie, gdy moja mama, ciężko 
chora, leżała w szpitalu. Siłą rzeczy wszystko inne 
schodziło wtedy na drugi plan. W związku z tym mo
je przejęcie sią tą propozycją, tak sądzą, było mniej
sze, niż gdyby sytuacja rodzinna układała sią normal
nie. Oczywiście, sama propozycja była dila mnie wiel
kim zaszczytem. Dominowało jednak uczucie ogrom
nego zaskoczenia, tym większe, że wśród członków 
byłego Konsyistorza widziałam kandydatów odpowied
niejszych, którzy tą pracą mogliby wykonać lepiej, bo 
przeszli już określoną drogą w Konsystorzu i są do 
takiego działania dobrze przygotowani. Powoli oswa
jałam sią jednak z tą myśłą — choć nie bez oporów
1 znaków zapytania'. Sama siebie pytam, czy pora
dzę sobie z organizacją własnego czasu. To przecież 
bardzo ważne. Ale o wiele ważniejsze było pytanie, 
czy podołam merytorycznie. Wszak ta praca wymaga 
własnej wizji Kościoła, perspektywy...

RED. — Uprzedzasz moje następne pytanie: czy masz 
taką wizję drogi na najbliższe trzy lata?

D. N. — Nie jestem pewna, czy potrafię gładko na to 
pytanie odpowiedzieć. Mam za sobą pół roku pracy 
w Konsystorzu* i przez cały ten czas jesteśmy pod na
parem różnych spraw. Ludzie, przede wszystkim, ocze
kują od nowej ekipy zmian. Może to i naturalne, może 
psychologicznie uzasadnione, ale chcą zmian rzucają
cych się w oczy, efektów od razu widocznych. Nie 
twierdzę, że zmian dokonywać nie należy, nawet widzę 
obszary, w których trzeba je przeprowadzić, ale — po 
pierwsze — nikt nie jest w stanie zrobić tego od razu, 
wszelkie zmiany wymagają przemyśleń. Nie można też 
wszystkiego robić naraz, bo to wcale nie byłoby dobre

w skutkach. Ńiemmiej jednak cały czas ciąży na mnie 
ten napór... to oczekiwanie... te uwagi z różnych 
stron... To bardzo stresuje. Pod wpływem takiego na
cisku człowiek nie jest w stanie o niczym innym myś
leć, jak tylko o tym, żeby to oczekiwanie spełnić, żeby 
zmienić i „zrewolucjonizować” wszystko tak, by zaczę
ło funkcjonować w sposób idealny...

RED. — Przez jedną kadencję urzeczywistnienie Kró
lestwa Bożego na skrawku ziemi?

D. N. — Właśnie! Królestwo Boże w realizacji! Widzą 
potrzebą zmian, ale może trochę czym innym kierowa
łabym sią przy ich przeprowadzaniu niż niektórzy 
ludzie domagający sią reform. Otóż dila mnie jedy
nym kryterium zmian w Kościele jest „bycie” możli
wie blisko tych spraw, które są pryncypialne, tych 
idei i tych myśli, jakie powinny regulować życie Koś
cioła. To jest jedyne kryterium i inne nie wchodzą 
w rachubą. Tylko z tego punktu widzenia można oce
niać prawidłowość zjawisk czy ich nieprawidłowość, 
tylko z tego punktu widzenia można oceniać działania 
ludzkie. Przyjmowanie innych kryteriów w naszym 
środowisku jest nieporozumieniem, jest po prostu 
szkodliwe dla sprawy najważniejszej. Życie Kościoła 
powinno być pełną ilustracją — choć wiem, że to ma
rzenie — Ewangelii. Kościół ma nauką Chrystusa 
urzeczywistniać, przybliżać jej wcielenie. Tutaj, w 
Kościele, nie może dziać sią tak, jak często dzieje 
się w świecie, że pada argument: „gdzie drwa rąbią, 
tam wiÓTy lecą” . Tu nie ma wiórów, tu nie ma kan
dydatów na wióry, tu wszyscy są jednakowo ważni, 
tu obowiązuje szacunek dla wszystkich ludzi — i jako 
zbiorowości, i jatko jednostek. W Kościele nie ma 
miejsca na manipulacje ludźmi, nie ma miejsca na 
jakąkolwiek grę, nie mówiąc już o grze nieczystej, 
niezgodnej z tym, co stanowi sens naszego istnienia 
jako społeczności chrześcijańskiej. Nasze decyzje mu
szą być odpowiedzialne, przemyślane, rozpatrzone w ie
lostronnie i nieśpieszne. Może to wyjaśnia, dlaczego 
nie spełnimy od razu niektórych oczekiwań i dlaczego 
będziemy działali powoli, z rozwagą.
Nowi ludzie w Konsystorzu (myślę o panu Andrzeju 
Skierskim i o sobie) są teraz w zupełnie innej sytua
cji niż wtedy, gdy obserwowali pracę Konsyistorza 
z zewnątrz, nawet jeśli — jak w przypadku pana 
Skierskiego — patrzyli na nią z pozycji prezesa Ko
legium Warszawskiego. To jednak nie to samo co być 
członkiem uczestniczącym w decyzjach Konsystorza. 
Tu jest zupełnie inna perspektywa. Moje widzenie 
spraw Kościoła, też bardzo się zmieniło...

RED. — ...od czasu, gdy objęłaś wysoki urząd koś
cielny?

D. N. — Tak, oczywiście. Moja optyka bardzo sią 
zmieniła.

RED. — Czy nie sądzisz, że kryje się w tym niebez
pieczeństwo? No, bo skoro zmienia sią człowiekowi 
optyka w momencie, gdy zaczyna on sprawować wła
dzę, to czy nie może zaistnieć rozbieżność między wi
dzeniem „oddolnym” a widzeniem „odgórnym”?

D. N. — No... cały mój wysiłek kieruję na to, żeby nie, 
tzn. żeby była to różnica tylko w wielkości pola wi

* Rozmowa miała miejsce 21 listopada ub.r.
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dzenia. i£ażdy członek naszej społeczności ma własne 
zdanie i opinię o tym., co dzieje się w Kościele...

RED. — ...i w dodatku ma prawo publicznie je wypo
wiadać...

D. N. — ...i co więcej — robi to! Ja również miałam 
opinię ,na temat różnych spraw, ale teraz widzę je głę
biej i szerzej. Nie każdy członek Kościoła posiada do
stateczną ilość informacji i wiedzę, aby wydawać sąd
0 wszystkim i wyciągać akurat takie wnioski, jakie 
wyciąga. Może dlatego zdarza się niekiedy, że niektóre 
opinie są pochopne, powierzchowne. Z tego miejsca 
(tzn. z Konsystorza) widzi się lepiej. Nie dlatego, że 
ten stołek stoi wysoko, ale dlatego, że ma się na co 
dzień do czynienia z ca-łym wachlarzem spraw, z całym 
ich ciężarem, także ze wszystkimi aspektami jednej 
sprawy. Natomiast obserwator — a nawet uczestnik 
dość aktywny, ale nie posiadający dostępu do wszyst
kich informacji — nie może mieć pełnego obrazu. Per
spektywa zależy też od miejsca, z którego się patrzy. 
To prawda obiektywna. Nie ma rady. Nic dziwnego, 
że i mnie się ona zmieniła, co nie znaczy, że nagie 
uzyskałam prawo sądzenia i generalnego opiniowania. 
Nie uzurpuję sobie takiego prawa. Przeciwnie. Jeszcze 
bardziej boję się wypowiadania sądów teraz niż daw
niej, ponieważ wiem, że opinia, którą wypowiem, ma 
obecnie inną wagę, gdyż uczestniczę w podejmo
waniu decyzji.

RED. — Wróćmy jednak do Twojej wizji pracy i do 
spraw zasadniczych. Wiadomo, że Konsystorz jest 
przeładowany pracą administracyjną, co wynika, oczy
wiście, z odpowiedzialności, jaką wzięliście na siebie 
za współzarządzanie Kościołem. Czy mimo to znajdu
jecie czas, żeby zająć się także innymi sprawami w 
Kościele?

D. N. — Wystarczy zajrzeć do aktów prawnych nasze
go Kościoła, aby przekonać się, że w okresie intersy- 
nodałnym Konsystorz zawiaduje wszystkimi obszarami 
życia Kościoła. Bardzo absorbują sprawy administra
cyjne. Wiele czasu i, energii pochłaniają kontakty za
graniczne i ekumeniczne, wynikające z naszego miej
sca w życiu wspólnoty chrześcijańskiej w kraju i na 
święcie. Nowy Konsystorz musiał podjąć pracę i jed
nocześnie uczyć się tej pracy. Osobiście bardzo dużo 
zawdzięczam w tej edukacji panu Janowi Baumowi, 
obecnemu radcy, a przedtem wieloletniemu prezesowi 
Konsystorza. Niemniej jednak, mimo pomocy i życz
liwości, z jaką się spotykałam, to „doganianie” biegu 
wydarzeń jeszcze teraz jest dla mnie trudne. 
Dotychczas odbyły się cztery posiedzenia Konsystorza
1 wszystkie przeładowane były sprawami, które nale
żało załatwić pilnie. We wszystkich też uczestniczyły 
zapraszane przez nas osoby spoza Konsystorza. Roz
mowy z nimi zajęły dużo czasu. Nie chodzi o to, że 
mi tego czasu żal, bo on był potrzebny, ale że tak 
właśnie ten czais spożytkowaliśmy. Nowy zespół Kon
systorza odnawia swoje stosunki ze wszystkimi pra
cownikami Kościoła. To konieczne. Musimy się po
znać i powiedzieć, czego od siebie oczekujemy. Tak 
więc posiedzenia Konsystorza były wypełnione oma
wianiem spraw konkretnych. Jednak u podstaw na
szych wszystkich rozmów leży świadomość, że pełnimy 
służbę w Kościele, że mamy czuwać, aby wszystko,

co tu się dzieje, działo się w duchu prawdziwie chrześ
cijańskim. Wszystkie prace, które teraz wykonujemy, 
choć noszą pozornie zupełnie inny charakter, mają na 
celu to jedno: realizację głównego zadania Kościoła. 
Jeżeli chcemy być przekonujący jako zbiorowość, jeśli 
mamy stanowić wzorzec dla kogokolwiek, kto na nas 
patrzy, jeśli między nami ma się dziać lepiej, to wszy- 
skie działania, które podejmujemy, powinny temu 
właśnie służyć. Gdy pastor wchodzi na kazalnicę i wy
powiada określone słowa, to i ludzie muszą wiedzieć, 
i on musi mieć świadomość, że jest wiarygodny w tym, 
co mówi, prawda? Najgorsza rzecz, jaka się może 
przydarzyć, to rozbieżność między postawą a słowem, 
które się głosi. Ludzie świeccy zaangażowani w pracę 
Kościoła też biorą na siebie ogromną odpowiedzial
ność, bo oni — tak jak duchowny — reprezentują Koś
ciół. To są udziałowcy tej samej Sprawy. P r a c a  w 
K o ś c i e l e  nakłada na człowieka wyjątkowe obo
wiązki, bo reprezentuje on — powiedziałabym — wy
jątkową „firmę” . Uważam, że prace konsystorskie, 
nawet te administracyjne, są bardzo ważne, gdyż mają 
na celu uregulowanie naszego życia tak, aby było ono 
właściwe z punktu widzenia chrześcijańskiego. Te za
jęcia, bardzo zresztą absorbujące, nie stanowią — 
moim zdaniem .— pobocza, ale tkwią w głównym nur
cie pracy Kościoła.

RED. — Porozmawiajmy teraz o kobietach w Kościele. 
Czy widzisz dla nas jakieś szczególne zadania?

D. N. — Wróćmy najpierw do ostatniego Synodu, 
który zachował się, powiedziałabym, absurdalnie. 
Z jednej strony na tej samej sesji odrzucił myśl — 
przynajmniej na najbliższy czas — o ordynacji kobiet, 
a z drugiej strony (abstrahuję tu od jakichkolwiek 
personalnych uniesień) przytłaczającą większością gło
sów wybrał kobietę na prezesa Konsystorza. Cały 
czas się zastanawiam, czy stało się tak dlatego, że 
Konsystorz traktowany jest w Kościele jako ciało aż 
tak nieważne, że niegodna kobieta może pełnić funk
cję jego prezesa, czy też mamy tu do czynienia z in
nym zjawiskiem. Może ten opór dotyczy wyłącznie 
powoływania kobiety do służby duchownego i wcale 
nie wynika z braku szacunku i zaufania do jej możli
wości? Duchowny traktowany jest na trochę innych 
prawach, w wyjątkowy sposób, jak to się mówi — 
jest to „osobna sprawa” w Kościele, bo przecież we 
wszystkich innych akceptuje się kobiety i ufa im. 
W naszym Kościele jest dużo kobiet, które bardzo 
dobrze wypełniają swoje zadania. „Równolegli pano
wie” przyznają im częstokroć przewagę...

RED. — ...zwłaszcza w kontaktach z ludźmi...

D. N. — Kobiety bardziej dbają o właściwy ład w sto
sunkach międzyludzkich. Mężczyźni, jak mi się wy
daje, w swej przyrodzonej szorstkości zapominają nie
kiedy o pewnych „drobiazgach” . Jak we wszystkich 
innych sprawach, tak i w Kościele kobieta i mężczyz
na uzupełniają się. Różnice w spojrzeniu na sprawy 
religii wynikają z różnic biologicznych, struktury psy
chicznej, a także z ustawienia życiowego. Kobiety 
przede wszystkim oddziałują na rozwój małego czło
wieka, one kształtują jego sferę uczuć. Od nich zależy 
bardzo wiele. To one przyprowadzają tych malutkich 
do kościoła, to one na co dzień wpajają im zasady 
wiary. Na ogól nie robią tego ojcowie, ale matki.
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Sądzę, że dobrze się stało, iż zdóbyiiśmy się na wy
dzielenie sprawy wychowania chrześcijańskiego jako 
osobnego zadania i powierzenie pieczy nad nim jedne
mu człowiekowi, właśnie kobiecie. W tej dziedzinie są 
w naszym Kościele niedopatrzenia. Myślę, że pani Inka 
Nie wieczerzał odda się w pełni temu zadaniu i wykona 
je jak należy.

Przy eksploatowaniu kobiet w pracy kościelnej wyła
nia się trudność, która wynika z trudności powszech
nych, jakie mają wszystkie kobiety w Polsce, z tych 
obciążeń, które na nas spadają z racji prowadzenia 
domu, stania w kolejkach, wychowywania dzieci. To 
bardzo absorbuje i nieraz nie pozwala kobietom zająć 
się czymkoilwiek innym. Jeśli dochodzi do tego praca 
zawodowa — to aż ' nadto dla jednego człowieka. 
A mimo to, kobiety w naszym Kościele są bardzo ak
tywne, nie ma takie-go zakresu działania, w  którym 
nie brałyby udziału. Olbrzymia rola przypada także 
paniom, które są żonami pastorów. To osobny i nie 
bez znaczenia obszar działania. Nie jest się — a przy
najmniej nie powinno się być — niejako automatycz
nie żoną pastora. Najlepiej wiesz o tym sama, że być 
pastorową to bardzo szczególne zadanie do spełnie
nia...

RED. — Jakże czasem trudne...

D. N. — Tak, niekiedy nawet bardzo tnudne, ale waż
ne. Podsumowując: nie widzę w naszym Kościele żad
nych oporów, jeżeli chodzi o pracę kobiet, z wyjąt
kiem... powoływania ich na urząd duchownego.

RED. — Przejdźmy do ostatniego tematu. Czy — i w  
czym — upatrujesz ekumeniczne zadanie Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego w Polsce?

D. N. — Mnie się wyda*je, że wbrew pozorom znaj
dujemy się w bardzo dobrej sytuacji, chociaż stano
wimy niewielką społeczność. Nasz atut polega na tym, 
że niewiele dzieli nas od innych. W jakim sensie? 
Otóż mamy najmniejszy próg do przekroczenia, po
nieważ wszystko podporządkowujemy Bilbilii i ona sta
nowi jedyną normę w Kościele. A  Biblia jest wspólna 
wiszystkim wyznaniom chrześcijańskim. Wobec tego 
nasza sytuacja jest wyjątkowa: nie musimy niczego 
się wyrzekać, gdy wyciągamy rękę do innych. W 
związku z tym mamy szczególną łatwość, tak sądzę, 
korespondowania z innymi wyznaniami. I chyba w 
istocie tak jest, co potwierdza nasza praktyka eku
meniczna.

RED. — Ale to samo mają prawo powiedzieć o sobie 
i baptyści, i metodyści, i luteranie, i inni. Oni też 
powiedzą: mamy jedną Biblię. A jednak jesteśmy po
dzieleni, różnimy się...

D. N. — Dla mnie ekumenia nie polega na ujednoli
ceniu, na wyeliminowaniu tradycji, na wyrzuceniu 
wszystkiego, co specyficzne dla danego wyznania. To 
co każde z wyznań ma własnego, specyficznego, nawet 
jeśli to są Sfpecyficzne, odmienne, obrosłe tradycją wy
kładnie — w moim rozumieniu nie jest przeszkodą 
w ekumenii, ale wzajemnym wzbogacaniem się. Chyba 
cała rzecz polega na tym, by wszyscy chrześcijanie 
zdali sobie sprawę, jaik ważne i pierwszoplanowe jest 
to, co nas łączy.

Nasz kościół ma dobre stosunki z wieloma społecznoś
ciami, także z Kościołem Rzymskokatolickim, co obser
wowałam choćby w Zelowie, gdy uczestniczyłam w 
święcie zboru z okazji jego 180-lec i a.

RED. — To prawda, ale wiadomo, że nie zawsze kon
takty mniejszości wyznaniowych w Polsce z Kościołem 
katolickim układają się tak harmonijnie. Nie wydaje 
mi się, aby nasze doświadczenia były spowodowane 
wyłącznie niewielkimi rozmiarami Koścoła, wobec 
którego wielki partner katolicki może sobie pozwolić 
na gest życzliwego tolerowania. Może o podejściu eku
menicznym decyduje nie tylko stosunek do Słowa za
pisanego w Piśmie, ale także do tradycji? Uczono nas, 
że Kościół reformowany zarówno wnosi swój własny 
wkład do tradycji Kościoła powszechnego, jak i czer
pie z bogactwa i dorobku całego chrześcijaństwa. To 
prawda, że selektywnie, gdyż o tym, co z tej tradycji 
przyjmuje, decyduje sito biblijne. Reformowani — że

Dokończenie na s. 24

MILAN JURCO

Nieustanny trud
(I Kor.10:12)

Was
ze świętych zgromadzeń, 
was,
którzy mówicie: 
jesteśmy nowo narodzeni, 
kochamy Pana Jezusa, 
was,
którzy śpiewacie pochwalne psalmy, 
którzy wieczorami szepczecie pacierze, 
was,
którzy jeden, drugi,
dziesiąty rok i dłużej powtarzacie,
że dla Pana Jezusa żyjecie,
że dla Niego umieracie,
was wszystkich proszę,
aby to, co mówicie,
było prawdą.
Gdyż
jeśli nawet wy
nie rozsławicie Bożego Imienia, 
któż inny je rozsławi?

tłum. ks. Wacław Oszajca

Autor tego wiersza jest Słowakiem, wyznawcą Brat- 
skiej Cirkvi. Pisze w języku słowackim, czerpiąc te
mat i inspirację z Biblii. Temat biblijny aktualizuje 
się w jego poezji przez odczytanie zbawczego sensu 
dziejących się wydarzeń. Bardzo to nietypowa poezja 
— na wskroś biblijna nie tylko w treści, ale i w for
mie przez swą skromność i szacunek dla Słowa. Do
tychczas nie była ona tłumaczona na język polski, nie 
jest więc u nas znana. Publikowany wiersz pochodzi 
ze zbioru „Jazyk spieva o tvojom slove”, pierwszego 
tomu poetyckiego autora, wydanego w 1975 r. w 
Bratysławie. Przetłumaczył go dla naszych Czytelni
ków — oraz kilka innych, które postaramy się opu
blikować w następnych numerach — ks. Wacław 
Oszajca.
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VANCOUVER 1983

Przebieg obrad
P 0!d hasłem „Jezus Chrystus życiem 
świata” obradowało w Vancouver 
VI Zgromadzenie Ogólne Światowej 
Rady Kościołów (24 VIL—10 VIII). W 
posiedzeniu tego najwyższego forum 
SRK wzięło udział 835 delegatów re
prezentujących 301 Kościołów człon
kowskich z około 100 krajów. Pozo
stałe 3000 05ób uczestniczyło w ob
radach w charakterze doradców, ob
serwatorów i .gości. Liczną grupę 
stanowili i dziennikarze i służby itech
niczne.

Obrady rozpoczęły się uroczystym 
nabożeństwem, po którym dwaj re
ferenci — ks. Allan Boesak, prezy
dent Światowego Aliansu Kościołów 
Reformowanych, oraz prof. Theodo
re Stylianopoulos, grecki teolog pra
wosławny nauczający w USA — 
wygłosili referaty rozwijające głów
ny temat obrad. W dyskusji nad te
matem uwzględniono cztery punkty 
widzenia: 1) życie jako dar Boga,

2) życie pośród śmierci, 3) pełnia 
życia, 4) życie w jedności.
W pierwszej fazie obrad wysłucha
no różnych sprawozdań, m.in. sekre
tarza generalnego dr. Filipa Pottera 
oraz przewodniczącego Komitetu Na
czelnego abp. Edwarda Scotta.
W drugiej fazie obrady toczyły się 
w różnych grupach i zespołach. Mię
dzy innymi pracowało osiem grup 
problemowych, które omawiały na
stępujące sprawy: I — Składanie 
świadectwa w podzielonym świecie; 
II — Działania zmierzające do jed
ności; I I I  — O większy współudział 
w podejmowaniu decyzji; IV  — U- 
zdrawiamie współżycia społecznego; 
V — W obronie pokoju i przetrwa
nia; V I — Wałka o sprawiedliwość i 
godność człowieka; V II — Nauka i 
wychowanie we wspólnocie; V III — 
Przepływ wiarygodnej informacji. 
Każda z wymienionych grup opra
cowała dokument, który przedsta
wiła plenum do zatwierdzenia. Po

raz pierwszy w dziejach zgromadzeń 
zdarzyło się, że dwa dokumenty 
(przygotowane przez grupę proble
mową I i VI) nie zostały przyjęte, 
lecz skierowane do Komitetu Na
czelnego w celu przerobienia. Waż
nym dokumentem wydanym przez 
Zgromadzenie jest „Deklaracja w 
sprawie pokoju i sprawiedliwości” , 
która potępia broń jądrową i doma
ga się od mocarstw rozwiązania 
problemu zbrojeń przy stole obrad. 
W wielu deklaracjach i rezolucjach 
Zgromadzenie Ogólne ustosunkowało 
się do aktualnych problemów poli
tycznych, np. do przestrzegania

Sześciu spośród siedmiu prezydentów Światowej Rady Kościołów wybranych na VI Zgromadzeniu Ogólnym 
w Vancouver (od lewej): Marga Buhrig, Walter Makhulu, Nita Barrow, Johannes Hempel, Lois Wilson i Paul

Gregorios
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praw człowieka, sytuacji w Repub
lice Afryki Południowej!, na Blis
kim Wschodzie, w Ameryce Środko
wej i Afganistanie.
W Vancouver odprawiono po raz 
pierwszy nabożeństwo według tzw. 
liturgii z Limy. Jest to liturgia „mo
delowa” , opracowana przez przedsta
wicieli głównych tradycji chrześci
jańskich. Nabożeństwo prowadził 
prymas Wspólnoty Kościołów An
glikańskich, arcybiskup Canterbury 
Robert Ruńcie. Udział katolików i 
prawosławnych w tym nabożeństwie 
oceniono jako duży postęp w sto
sunku do poprzedniego Zgromadze
nia w Nairobi, w 1975 r., jakkolwiek 
przedstawiciele tych wyznań nie 
przystąpili do sakramentu Komunii 
Świętej.
Wśród najważniejszych spraw w 
przyjętym programie pracy na naj
bliższe lata wymieniono na pierw
szym miejscu „poszukiwanie kon
kretnych dróg do widzialnej jednoś
ci”, następnie — wewnętrzne zobo
wiązanie chrześcijan do działań mo
gących zapewnić sprawiedliwość i 
pokój w świecie, i wreszcie — tros
kę o integrację wszystkich grup spo
łecznych i rozwój ekumeniczny.
W obradach wzięła udział 20-osobo
wa grupa obserwatorów katolickich. 
Papież Jan Paweł II przysłał spe
cjalny list, w  którym zapewniał 
uczestników o głębokim zaintereso
waniu pastoralnym obradami i o 
łączności w modlitwie. Tego rodzaju 
przedsięwzięcia ekumeniczne świad
czą o głębokiej tęsknocie współczes-

nych chrześcijan za spełnieniem się 
modlitwy Chrystusa, aby wszyscy 
byli jedno. Nadszedł także list od 
p r zewodn ic ząc ego wa t y k a ń sk i ego
Sekretariatu ds. Jedności Chrześci
jan. W liście czytamy, że Kościół 
Rzymskokatolicki czuje się związany 
ze Światową Radą Kościołów „soli
darnością braterską” , a to oznacza 
nie tylko współpracę, lecz także 
łączność duchową: wspólną refleksję 
•i modlitwę, .„nasze wspólne powoła
nie do pełnej wspólnoty i w wierze, 
i w  miłości” .
Końcowym akordem obrad był wy
bór Prezydium i Komitetu Naczel
nego, który kierować będzie pracą 
Rady przez najbliższe 7—8 lat. Licz
bę prezydentów zwiększono z 6 do 7. 
Po raz pierwszy w  tym gremium 
znalazły się aż trzy kobiety. Skład 
Prezydium przedstawia się następu
jąco: W. P. K. Makhulu arcybis
kup anglikański z Botswany, Paul 
Mar Gregorios 1— metropolita Sy
ryjskiego Kościoła Wschodniego w 
Indiach, pani Nita Barrow — meto- 
dystka z Barbados, Johannes Hem- 
pel — biskup luterański z NRD, pa
ni Marga Buhrig — ewangeliczka 
reformowana ze Szwajcarii, pani 
Lois Wilson — moderator Kościoła 
Zjednoczonego w Kanadzie, Igna- 
tios IV — prawosławny patriarcha 
Antiochii i całego Wschodu.
W nowym 145-osobowym Komitecie 
Naczelnym (tj. zwiększonym o 12 
osób) największą pod względem w y
znaniowym grupę tworzą prawo
sławni (32 przedstawicieli — wzrost

0 5 osób), reformowanych jest 29 (o 
3 osoby mniej), luteran — 22 (o 5 
osób więcej). Pod względem regio
nalnym liczba miejsc w Komitecie 
Naczelnym rozdzielona jest następu
jąco: Europa Zachodnia 29, Amery
ka Północna — 25, Europa Wschod
nia — 24, Afryka -— 23, Azja — 29, 
Bliski Wschód ■— 10, Pacyfik i Au
stralia — 7, Ameryka Południowa i 
Wyspy Karaibskie — 7. Udział ko
biet w nowym Komitecie Naczelnym 
jest rekordowy, wynosi 26,2% ogółu 
członków. Wzrosła również liczba 
ludzi młodych i osób świeckich. 
Przewodniczącym Komitetu Naczel
nego został ks. Heinz Joachim Held, 
prezydent Wydziału Zagranicznego 
Rady Kościołów Ewangelickich w 
RFN. Jego zastępcami zostali: me
tropolita Chrisostomos z Patriarcha
tu Ekumenicznego Konstantynopola
1 pani Sylvia Ross Talbot z A fry
kańskiego Episkopalnego Kościoła 
Metodystycznego w USA.
Na zakończenie obrad wydano orę
dzie „Życie we wspólnocie” , adreso
wane do chrześcijan na całym świe
cie (patrz s. 14).
Z Polski w V I Zgromadzeniu Ogól
nym Światowej Rady Kościołów u- 
czestniczyło 12 delegatów reprezen
tujących cztery Kościoły (prawo
sławny, ewangelicko-augsburski, 
mariawitów i polskokatolicki) i Pol
ską Radę Ekumeniczną. Bp Jere
miasz (Anchimiuk) z Kościoła pra
wosławnego został ponownie wybra
ny do Komitetu Naczelnego.

Oprać. K. Karski

VANCOUVER 1983

ALLAN BOESAK

Jezus Chrystus
Jezus Chrystus — życiem świata! Te słowa obiecują 
radość i tchną nadzieją. Zdaniem niektórych zwiastują 
nawet triumf i zwycięstwo. Niosą z sobą poczucie 
bezpieczeństwa. Ale jak się te słowa mają do świata, 
w którym żyjemy, pełnego niepewności, cierpienia, 
ucisku i śmierci? Rzeczywistość dzisiejszego świata 
daje nad odczuć raczej chłód śmierci niż wolność ży
cia.
Siły demoniczne — przemoc i chciwość deformują 
świat ludzkich wartości, niszczą (lud Boży i całą zie
mię. Wyzysk gospodarczy raczej wzrasta niż maleje 
i pogłębia się niesprawiedliwa przepaść gospodarcza 
między krajami biednymi i bogatymi. Rasizm pleni

życiem świata
się jak dawniej — nie tylko w Afryce Południowej, 
lecz także w innych częściach świata. W połączeniu 
z ideologią bezpieczeństwa narodowego przywdział 
ostatnio szacowne szaty i jest jeszcze bardziej wszech
obecny. W Afryce Południowej apartheid i niespra
wiedliwość nadal sprawują nieograniczoną władzę. 
Prawo wciąż sankcjonuje, a teologia uzasadnia nie
równość rasową. Ciesząc się wyraźnym poparciem 
tak wielu rządów zachodnich, apartheid okazuje się 
dziś silniejszy, a marzenia południowoafrykańskich 
Czarnych o sprawiedliwości i godności ludzkiej są 
jeszcze bardziej odległe od rzeczywistości niż kiedym 
kol wiek przedtem.
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W naszym święcie nie słyszymy radosnego i pełnego 
nadziei słowa życia. Słowo to jest zagłuszane hukiem 
'dział, (płaczem naszych dzieci i nie ustającym woła
niem (bezsilnych: „Jak długo jeszcze, o Panie?”

W zbyt wielu miejscach zbyt wiele 'dzieci umiera 
z głodu i zbyt wiolu ludzi znika bez wieści — talk, 
po prostu znika — poniewalż odważyli się upomnieć
0 sprawiedliwość i prawa ludzkie. Zbyt wiele ofiar 
pochłaniają wojny i zbyt wiele istnień ginie w  celach 
śmierci. W zbyt wielu oczach lata nie kończącej się 
walki zgasiły światło nadziei ,i radości i zbyt wielu 
ludzi ugięło s’ię pod ciężarem -poczucia beznadziejności, 
które sprawia, że stają się martwi za życia. Zbyt wielu 
młodych sądzi, że ich młodość i przyszłość obróciły 
się -już w  proch pod groźbą zagłady atomowej. I mi
mo to wszystko 'zbyt wielu ludzi w  Kościele chrześci
jańskim zachowuje milczenie. Nie pojęliśmy jeszcze, 
że 'każdy nieludzki czyn, każda niesprawiedliwa usta
wa, każda przedwczesna śmierć, 'każdy wyraz wiary 
w środki masowej zagłady -jako gwarancję (pokoju, 
każde usprawiedliwienie przemocy i ucisku jest ofiarą 
składaną -na ołtarzu -bożka śmierci: jest wyparciem się 
Pana Iżycia.

Nie, 'do milionów ludzi przytłoczonych 'dziś ogromem 
śmiertelnego zła nie 'dociera słowo życia, 'dzięki któ
remu mogliby się ipodźwignąć i wyprostować.
A  przecież Ewangelia głoisi: Jezus Ohrystus jest życiem 
świata (Jn 6:36,48; 10:10; 11:25; 14:6; Obj. I:ll7y18; itd.). 
Oznacza to: On 'jest źródłem życia. O n jest dawcą 
świętego 'daru życia. O n chce dla nas iżycia pełnego 
obfitości, radości i sensu. O n jest /Mesjaszem ,̂ w któ
rego oczach nasze życie jest cenne.

Ale właśnie na tym polega problem: czy odważamy 
się w to wierzyć? Czy potra-fimy w to wierzyć tak, 
by nasza wiara nie stawała się ciasną uciecżką 'ducho
wą? Czy potrafimy uniknąć „cynizmu rzeczywistości” ? 
Jak możemy żyć z bolesnym -dramatem ultraty wiary 
(„Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu” — 'Mk 9:24). 
A co jeszcze boleśniejsze: czy potrafimy przyjąć rze
czy wi,st ość nadziei i wezwania do wallki, tkwiącą w 
tym świadectwie? Innymi słowy: czy to radosne świa
dectwo, to wyznanie, że Jezus Ch-rystuls jest życiem 
świata, rzeczywiście odnosi się 'do milionów, które 
cierpią i umierają, które są uciskane i żyją w dzisiej
szym świecie -bez żadnej nadziei? Kiedy dyskutowa
łem- na' ten temat -z grupą ludzi z mojej parafii:, pewna 
kobieta powiedziała prawie z rozpaczą: „Wydaje się, 
że trzeba być białym i bogatym, żeby w to wierzyć” ./

Kiedy o tym mówimy, powinniśmy zastanowić się 
'jednak nad dwiema sprawami. Po pierwsze: te -słowa 
Ewangelii nigdy nie 'są triumfalnym okrzykiem bojo
wym. Nigdy nie jest to hasło oparte na władzy i sile. 
Jest to wyznanie głoszone wśród słabości, Cierpienia
1 śmierci. To cicha, usilnie dążąca do zmiany poboż
ność, z której Kościół chrześcijański nie może zrezyg
nować. Po 'drugie: musimy .pamiętać o tym-, że te sło
wa- Biblii były skierowane do ludzi biednych, ucis
kanych i -słabych. Byli to -ludzie żyjący na marginesie 
historii. I to ci ludzie zostali wezwani, by dać świa

dectwo prawdzie: Jezus Chrystus jest życiem świata. 
Historia Jezusa i Samarytanki (Jn 4) jest dobrą ilu
stracją tej prawdy. Ta kobieta to typowy przykład 
ludzi pogardzanych, słabych i uciskanych — podobnie 
jak dzieci na innym miejscu Ewangelii. Staje -się ona 
wręcz symbolem wszystkich nędzarzy na telj ziemi. 
Po (pierwsze -— jest kobietą, a trzeba zidawać sobie 
sprawę z tego, co to oznaczało w społeczeństwie owych 
czasów (Zwróćcie uwagę na zdumienie Apostołów fak
tem, że Jezus rozmawia- z kobietą.) Następnie zaś jest 
Samarytanką, co oznacza, że Żydzi pogardzają nią 
i Odtrącają ją, ponieważ jej religię uważają za gorszą. 
A  w swojej wspólnocie religijnej ze względu na tryb 
życia traktowana jest jak trędowata. (Prawdopodob
nie dlatego przychodzi do studni sama i o tej nie
zwykłej- porze dnia). I to właśnie 'do niej mówi Jezus
0 tych niepojętych rzeczach: o wodzie żywej i wodzie 
życia.

Objawienie św. Jana tak samo było napisane dla sła
bego, rozproszonego Kościoła podziemnego, ciężko do
świadczanego i cierpiącego z powodu prześladowań 
niemiłosiernego -tyrana. Byli to ludzie bez -możliwości 
ucieczki, bez ochrony ze strony prawa, bez „powiązań” 
z wyższymi-, wpływowymi sferami, -bez władzy poli
tycznej czy gospodarczej. Ich życie nie było wiele 
warto.. Byli zdani na łaskę i niełaskę człowieka, któ-ry 
nie znał słowa „łaska” i któremu Jan nadaje charak
terystyczną nazwę „bestii” . Po ludzku mówiąc, nie 
mieli oni na świecie żadnej szansy; nie istniało pra
wie nic, na czym by mogli opierać swoje nadzieje na 
przyszłość. Ale to właśnie oni, jak Samarytanka, sły
szą wieść i to im -się głosi: „Jam jest Pierwszy i Ostat
ni, i Żywy...” . Wiedzieli z pewnością, która nie po
chodziła od żadnej władzy ziemskiej: Jezus Ohrystus, 
a nie cezar ((mi-mo całej swojej potęgi!) jest życiem 
świata. Twierdzenia o boskości cezara, o jego nie
śmiertelności, o wszechwiedzy i potędze to kłamstwa, 
półprawdy, propaganda, bez których tyran nie może 
przetrwać. Prawdą zaś pozostaje: Jezus Chrystus jest 
życiem świata, i to On jest prawdziwie P a n e m  
ż y c i a .

Kościół traktował to wyznanie nie tylko jako pociechę 
w czasach próby i  ciemności, lecz rozumiał je też jako 
część wyznania zasadniczego, będącego bodźcem do 
przemian: Jezus Chrystus jest Panem. Była to więc 
nie tylko pociecha dla prześladowanego 1 uciskanego 
Kościoła, lecz także dobitny protest przeciwko arogan
cji ziemskich władców, którzy tak rozpaczliwie starali 
się wywołać wrażenie, że to oni decydują o życiu
1 śmierci ludu »Bożego. I Kościół wiedział, że Jezus 
Chrystus jes-t Panem nie tylko w odniesieniu do życia 
na -tamtym świecie, lecz także w  odniesieniu do do
czesnego życia i doczesnego świata, na którym walczył 
o to, by wierzyć, by być wiernym i posłusznym. Zro
zumienie tej prawdy oznacza zrozumienie — a nawet 
więcej '— doznanie (potęgi Słowa, które ma życiodajną 
moc. Oznacza to picie wody żywej, dającej życie, także 
w obliczu- cierpienia, zniszczenia i śmierci. Oznacza to: 
rozumieć, co to znaczy modlić się i przeżywać modlit
wę, -kiedy nie ogranicza się ona tylko do określonych 
momentów. Jest to modlitwa ogarniająca całe nasze

11



życie, tuk że 'każda modlitwa o wyzwolenie, każda 
obrona godności człowieka, wszelkie zaangażowanie się 
w walkę o wolność luldzi, każdy protest przeciwko 
grzesznej rzeczywistości tego świata staje się ofiarą 
składaną Bogu Żywemu za Jego Królestwo.

Jezus powiada: „Ale przychodzi czas i już jest...” . Tu 
zbiegają się teraźniejszość i przyszłość. Moment odpo
wiedzi wahającego się, ale wierzącego człowieka i mo
ment łaski Pana stają się jednym,

Z tego zatem źródła czerpie Kościół chrześcijański 
swoją wielką odwagę, uwidoczniającą się niekiedy 
w jego świadectwie i jego życiu. Również 'dlatego Koś
ciół chrześcijański tak zaświadczył o męce św. Poli
karpa: „Błogosławiony Polikarp zmarł śmiercią mę
czeńską 23 lutego, w Wielki Szabat, o ósmej godzinie. 
Herod pojmał go, kiedy Filip z Tralles był najwyż
szym kapłanem, a Statius Quartus prókonsulem; jed
nak Jezus Chrystus jest Królem na wieki. Jego bo
wiem jest chwała i sława, i panowanie, i tron wiecz
ny, na wieki wieków. Amen” . i

Może się wydawać, że w tej chwili ziemię mają 
w swym ręku dyktatorzy tego świata, silni i potężni, 
że ich arogancja nie zna granic, a ich potęga jest 
nieograniczona. Ale Kościół wie: Jezus Chrystus jest 
Panem historii, jest Panem życia, i ostatnie słowo 
będzie należało do Jego prawdy.

Podobnie my, chrześcijanie w Afryce Południowej, 
zaczynamy pojmować, że dla nas czas Boży zbiega się 
z naszą obecną rzeczywistością; zaczynamy mianowicie 
dostrzegać, :że Kościół jest wezwany do złożenia w 
imię Ewangelii nadzwyczaj odważnego świadectwa. 
Słyszymy więc, jak biskup Desmond Tutu, sekretarz 
generalny Południowoafrykańskiej Rady Kościołów, 
mówi do ministra spraw wewnętrznych: „Panie mi
nistrze, musimy panu przypomnieć, że nie jest pan 
Bogiem. Jest pan tylko człowiekiem. I pewnego dnia 
pańskie nazwisko w księdze historii zblaknie, podczas 
gdy Imię Jezusa Chrystusa, Pana Kościoła', żyć będzie 
wiecznie...” .

Kościół chrześcijański uznaje, że Jezus Chrystus jest 
Panem świata, nie dlatego, że posiada władzę doczes
ną albo że panuje nad sytuacją. Wobec struktur wła
dzy politycznej, gospodarczej czy wojskowej, które dą
żą do rządów nad tym światem, Kościół jest słaby 
i w pewnym sensie bezbronny. A jednak głosi tę 
prawdę, ponieważ nie chce wierzyć, że ostatnie słowo 
będzie należało do sił ucisku, śmierci i zniszczenia. 
Nawet jeśli staje twarzą wT twarz z tymi siłami, wie
rzy nadal, że Jezus Chrystus jest Panem, a zatem 
życiem świata. I to właśnie owa ufność w Boga Ży
wego, ta odmowa kłaniania się bożkom śmierci sta
nowią o sile Kościoła.

Stwierdzenie to ma jednak jeszcze inny aspekt. Jezus 
Chrystus jest ż y c i e m  ś w i a t a .  Troszczy się nie 
tylko o Kościół, lecz także o świat. Od Jego życia, 
Jego śmierci i Jego zmartwychwstania zależy nie tylko 
przyszłość Kościoła, lecz także świata. W liście do Efe
zjan Paweł stale mówi o Jezusie Chrystusie jako 
o Panu Kościoła i wszechświata. Fakt, że jest On

naszym pokojem, ma zatem konsekwencje nie tylko 
dla Kościoła, lecz również dla świata. Dlatego Kościół 
musi ja.s-no i niedwuznacznie głosić, że Jezus Chrystus 
przyszedł, aby dać światu życie wypełnione sensem, 
tak by cała historia i działalność człowieka mogły 
zostać odnowione i uwolnione od śmierci i zniszcze
nia.

Życie czy zniszczenie tego świata, jego przyszłość są 
zatem sprawami Kościoła. Jesteśmy odpowiedzialni 
za ten świat, bo jest to świat Boga. A skoro ten świat 
jest zagrożony złem militaryzmu, materializmu, chci
wości i rasizmu, to są to sprawy bardzo mocno obcho
dzące Kościół. Kościół bowiem usłyszał te słowa: „Da
łem wam dziś do wyboru śmierć i życie, błogosławień
stwo i przekleństwo. Wybierajcie życie!” Kościół usły
szał też i te słowa: „Przyszedłem, abyście mieli życie 
i wszystko w obfitości” . I ponieważ słyszeliśmy to, 
i ponierważ wyznajemy, że Jezus Chrystus jest życiem 
świata, nie możemy zachować milczenia.

Obecne Zgromadzenie Ogólne też nie może milczeć. 
Musimy — z pokorą, ale bez wahania — wyznawać 
naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, życie świata. Musi
my — z pokorą, ale bez wahania — odnowić nasze 
oddanie się Jezusowi Chrystusowi, życiu świata. I ta 
wiara i to oddanie się muszą być podstawą naszego 
działania dla pokoju, sprawiedliwości i wyzwolenia 
człowieka. Nie wolno nam się wahać przed podejmo
waniem problemów pokoju i możliwości totalnej za
głady atomowej. Musi być jasne: atomowy wyścig 
zbrojeń, wykorzystywanie danych ludziom przez Boga 
talentów i zdolności do tworzenia coraz bardziej w y
rafinowanej broni ‘masowej zagłady, i apele, byśmy 
pokładali ufność w tej broni, bo przecież ma ona za
pewnić nam pokój — to nie jest tylko przejściowy 
obłęd, lecz zasadniczy grzech, i jest to sprzeczne 
z wolą Boga dotyczącą tego świata i ludu wybranego 
przez Jego serce.

Nie sądzę, by zajmowanie się problemem pokoju było 
po prostu modą, kaprysem, który szybko przeminie. 
Nie zgadzam się z tymi, którzy uważają, że jest to 
tylko przedmiot kalkulacji politycznych i militarnych, 
a więc Kościół powinien trzymać isię z dala od dys
kusji na ten temat i zostawić rozwiązanie tych proble
mów politykom i strategom. Nadal jestem przekonany, 
że problem pokoju, tak jak on dziś wygląda, znajduje 
się w centrum Ewangelii.

Muszę jednak jeszcze coś do tego dodać: kiedy w 
sierpniu ub,r. obradował w Ottawie Światowy Alians 
Kościołów Reformowanych, spędziliśmy wiele czasu na 
dyskusjach nad deklaracją (pokojową. W toku dys
kusji jeden z delegatów z Afryki zrobił uwagę, kińra 
w przejmujący sposób uwidoczniła niektóre z napięć, 
istniejących dziś w ruchu ekumenicznym w związku 
z tym problemem. Powiedział on: „W tym dokumencie 
słowo »atomowy« pojawia się wiele razy; nigdzie 
jednak nie widzę słowa »głód«. W mojej wsi ludzie 
nie rozumieją słowa »atomowy«, ale wiedzą wszystko 
o igłodzie i biedzie” .

To, o. czym mówił, niepokoiło wielu chrześcijan w 
Trzecim Świecie — że problematykę .pokoju oddziela
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się od problematyki sprawiedliwości i czy ni się z niej 
sprawę północnoatlantycką. Tak nie powinno być. 
Przede wszystkim dlatego, że ideologie militarystyczne 
i ślepo związane z myśleniem kategoriami bezpieczeń
stwa narodowego mają charakter międzynarodowy; 
na całym świecie, zwłaszcza zaś w tzw. Trzecim Świę
cie, ich następstwem jest nędza i utrzymująca się 
niesprawiedliwość. A po drugie — i to jest jeszcze 
ważniejsze — w Biblii nigdy nie oddziela się od sie
bie pokoju i sprawiedliwości. Pokój nigdy nie oznacza 
jedynie „braku wojny” , lecz implikuje czynną obec
ność sprawiedliwości. Chodzi o osiągnięcie pełni czło
wieczeństwa w każdym człowieku, o jego wyzwolenie, 
o wypełnione sensem życie i pomyślność nie tytko 
jednostek, lecz całej wspólnoty. Prorok Izajasz mówi 
zaś o pokoju jako owocu sprawiedliwości.

Jest więc, być może, prawdą, że problemy sprawied
liwości, rasizmu, głodu i nędzy nadal są przez ruch 
ekumeniczny nie rozwiązane. Może być prawdą, że te 
problemy postawiły Kościoły przed bolesnymi dylema
tami. Nigdy jednak nie może stać się tak, że prob
lem pokoju będzie nadużywany do tego, by uchylać 
się od rozwiązania tych dylematów. Nie wolno posłu
giwać się Ewangelią, aby schodzić z drogi wyznaczo
nej przez Ewangelię. Nie wolno więc też posługiwać 
się problemem pokoju, aby unikać problemów nie
sprawiedliwości, nędzy, głodu i rasizmu. Czyniąc tak, 
przekształcamy naszą troskę o pokój w ideologię 
ucisku, którą ostatecznie wykorzystuje się do uzasad
niania niesprawiedliwości.

Pozostał jeszcze jeden, ostatni punkt. Jezus Chrystus 
jest życiem świata, ponieważ głosi prawdę o samym 
sobie, o Kościele, o ludzkości i o świecie. Jest Mesja
szem, wybrańcem Boga, który głosi łaskę Boga. W Nim 
wypełniają się obietnice Jahwe. On jest sługą Bożym, 
który nie zaprzestanie walki, aż na ziemi zatriumfuje 
sprawedliwość (Iz. 42:1—3; Mat. 12:17.—21). W Nim 
będą mieć nadzieję narody.

Jezus sarn przez swoje życie, swoją śmierć i swoje 
zmartwychwstanie jest gwarancją życia, pokoju i god
ności człowieka. Jest Mesjaszem, który razem ze swym 
ludem walczy i cierpi. A  jednak jest zwycięzcą. Właś
nie, w swoim cierpieniu — a nie wbrew niemu — jest 
królem. Dlatego „Ecce homo!” i „Patrzcie, oto król 
wasz” Poncjusza Piłata (Jn 19:4—14) są nierozłącznie 
ze sobą związane. Dlatego w Objawieniu mówi się
0 Jezusie zarówno jako o zabitym Baranku, jak.
1 o jeźdźcu na białym koniu. Ten, który umarł, jest 
także Tym, który żyje wiecznie. Cierpiący sługa Słowa 
jest władcą królów ziemi. Ten, który był gotów ofia
rować swoje życie, jest Jezusem, Mesjaszem, życiem 
świata.

To jest prawda, która się objawia Kościołowi, kiedy 
mówi on: Jezus Chrystus jest życiem świata. Objawie
nie św. Jana przypomina nam o zwycięstwie świę
tych. Ale znów zwycięstwo to nie zostało uzyskane 
dzięki siłom ziemskim. „A  oni zwyciężyli go (szatana) 
dzięki krwi Baranka i dla słowa świadectwa swego 
i nie umiłowali życia swego aż do śmierci” (Obj. 12:11).

Ta praw*da to fundament, na którym opiera się Koś
ciół. Jest sednem świadectwa, które Kościół składa 
przed światem. Jest jądrem wyznania: Jezus Chrys
tus jest życiem świata. Kościół może to mówić tylko 
wówczas, kiedy jesteśmy gotowi ofiarować swoje życie 
za świat. My możemy to mówić tylko wtedy, kiedy 
prawdziwie wierzymy, iż są rzeczy tak drogie, tak 
cenne i tak wiecznie prawdziwe, że opłaca się umrzeć 
za nie. A za prawdę, że Jezus Chrystus jest życiem 
świata, opłaca się oddać życie.

Prawda, którą objawia Mesjasz, przeczy wszelkim 
kłamstwom, wszelkiej propagandzie, wszelkiemu bał
wochwalstwu i nieufności na świecie. Jego prawda 
podtrzymuje wolność i życie świata. My zaś jesteśmy 
wezwani, by to głosić. Teraz więc, kiedy rozpoczynamy 
to dwutygodniowe zgromadzenie Kościołów świata, po
twierdźmy tę prawdę i wierzmy, że:

Nieprawdą jest, że ten świat i ludzie na nim są w y
dani na śmierć i zagładę;

p r a w d ą  j e s t :  tak bowiem Bóg umiłował świat, że 
Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w 
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Nieprawdą jest, że musimy godzić się na nieludzkość 
i dyskryminację, głód i biedę, śmierć i zniszczenie;

p r a w d ą  j e s t :  przyszedłem, abyście mieli życie 
i wszystko w obfitości.

Nieprawdą jest, że ostatnie słowo musi należeć do 
przemccy i nienawiści, i że wojna i zniszczenie będą 
istnieć zawsze;

p r a w d ą  j e s t :  albowiem Dziecię nam się narodziło, 
Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła wła
dza. I nazwę Go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Oj
ciec Odwieczny, Książę Pokoju.

Nieprawdą jest, że jesteśmy wydani po prostu na łaskę 
sił zła, które próbują opanować świat;

p r a w d ą  j e s t :  dana jest mi wszelka władza w nie
bie i na ziemi; a oto jestem z wami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata.

Nieprawdą jest, że musimy czekać na szczególnie ob
darowanych przez Boga, na proroków Kościoła, zanim 
cokolwiek podejmiemy;

p r a w d ą  j e s t :  ześlę mego Ducha na wszelkie ciało, 
i wasi synowie i córki będą przepowiadać, a w*asi 
starcy będą śnić...

Nieprawdą jest, że nasze marzenia o wyzwoleniu ludz
kości, o sprawiedliwości., godności człowieka i o poko
ju są bez wartości w tych czasach i na tym świecie;

p r a w d ą  . jest:  przychodzi czas i jest już teraz, że 
prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w 
prawdzie...

Wykorzystajmy więc te dwa tygodnie, by marzyć; wy
korzystajmy te dwa tygodnie, by prorokować; wyko
rzystajmy te dwa tygodnie, by oglądać wizje miłości, 
pokoju i sprawiedliwości. Wykorzystajmy te dwa ty
godnie, by z pokorą, radością, wiarą i odwagą wyzna
wać: Jezus Chrystus — życiem świata.
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VANCOUVER 1983

Życie we wspólnocie
Orędzie VI Zgromadzenia Ogólnego 

Światowej Rady Kościołów

VI Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Ko
ściołów w Vancouver, w Kanadzie pozdrawia 
Was w imieniu Jezusa Chrystusa.

Reprezentujemy 400 milionów chrześcijan z 
300 Kościołów; więcej niż kiedykolwiek dotąd 
jest wśród nas kobiet, ludzi młodych i kalek. 
Dziękujemy Wam za modlitwy, którymi nas 
wspieraliście, a Bogu dziękujemy za łaskę, któ
rą nas obdarzał w okresie, jaki upłynął od na
szego ostatniego spotkania.  W tym czasie Ko
ścioły w wielu miejscach świata rozrosły się 
pod względem liczebnym i pogłębiły swe od
danie sprawie. Cieszymy się ich odwagą i wia
rą okazywaną w przeciwnościach. Z pokorą 
wspominamy tych, których powołaniem w na
szej epoce stało się męczeństwo. Duch Święty 
udzielił nam również wiele innych darów, tak 
że gromadzimy się tutaj przepełnieni wdzięcz
nością.

Jest to kolejne Zgromadzenie w całym ciągu, 
który rozpoczął się w 1948 r. w Amsterdamie, 
gdy zobowiązaliśmy się trwać z sobą w łącz
ności. Później posłyszeliśmy wezwanie do łą
czenia się i podejmowania wspólnej walki. Te
raz, zgodnie z tematem „Jezus Chrystus —  ży
ciem światay>, słyszymy wezwanie do zgodne
go współżycia. Przedsmak takiego współżycia 
mieliśmy podczas tego Zgromadzenia: Nasze 
nabożeństwa w wielkim namiocie, który przy
pomina o ludzie pielgrzymującym, obecność In
dian kanadyjskich, która zmusza do zastano
wienia się, modlitwy i pieśni w wielu języ
kach, lecz w tym samym duchu uwielbienia, 
nasze zmagania z dzielącymi nas problemami, 
śpiew dzieci —  z. tego wszystkiego składa się 
współżycie chrześcijańskiej rodziny. Godny u- 
wagi udział przedstawicieli innych religii i wie
lu tysięcy gości wskazuje nam na szerszą 
wspólnotę ludzką.

To wspólne zaangażowanie w Vancouver tym 
bardziej uwypukla krytyczną sytuację w świę
cie, którą można by porównać z odwróceniem 
karty historii. Słyszymy krzyk milionów lu
dzi, którzy codziennie walczą o przetrwanie, 
którzy są miażdżeni przez siłę militarną lub 
propagandę mocnych. Widzimy obozy uchodź
ców i łzy tych, których nieludzko pozbawiono

wszystkiego. Wyczuwamy obawy bogatych 
kręgów i krajów, a także poczucie beznadziej
ności wielu ludzi żyjących wprawdzie w świę
cie materialnego bogactwa, lecz zarazem w 
wielkiej pustce duchowej. Głęboka przepaść 
dzieli Północ i Południe, Wschód i Zachód. 
Nasz świat —  Boży świat —  musi wybierać 
między „życiem a śmiercią, błogosławieństwem 
a przekleństwem”.

Ten o wszystkim rozstrzygający wybór zmu
sza nas do zwiastowania na nowo, że życie 
jest darem Boga.  Zycie w całej swej pełni jest 
odbiciem miłującej jedności Boga-Ojca, Syna i 
Ducha Świętego. Taki jest wzorzec naszego ży
cia, cudownego i pełnego chwały, bezcennego i 
kruchego, niczym nie zastąpionego daru. Tylko 
wówczas, gdy odpowiemy na ten dar miłością 
do Boga, do siebie wzajemnie i do świata na
tury, będzie mogła zaistnieć pełnia życia. Nę
dza i chaos świata wynikają z odrzucenia przez 
nas zbawczych zamysłów Boga. Stale, w sfe
rze publicznej i prywatnej, wspólnota ulega 
rozpadowi, życie okaleczeniu, a my pozostaje
my osamotnieni. W życiu Jezusa spotykamy się 
twarzą w twarz z życiem Boga. On żył naszym 
życiem, jak my przeżywał narodziny i dzie
ciństwo, zmęczenie, śmiech i łzy. Dzielił chleb 
z głodnymi, miłość z odtrąconymi, uzdrowienie 
z chorymi, przebaczenie z pokutującymi, żył 
w solidarności z biednymi i uciskanymi, a na 
koniec oddał życie za innych. W tajemnicy Eu
charystii zmartwychwstały Pan czyni nas zdol
nymi do pójścia tą drogą —  dawania i przyj
mowania. „Jeśli ziarnko pszenicy, które wpa
dło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziar
nem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc 
wydaje” (Jn 12:24). Tylko odradzająca moc 
Ducha Świętego może sprawić, że ukształtuje 
się w nas taki sposób życia. Taka przemiana 
drogo kosztuje, oznacza bowiem nawet podję
cie ryzyka śmierci na drodze do Królestwa Bo
żego.

Przyznajemy się, że na tej drodze nie byliśmy 
wierni. Rozłam Kościoła obejmujący główne 
dziedziny jego życia, nasza niezdolność do skła
dania świadectwa z odwagą i wyobraźnią, na
sze przywiązanie do starych uprzedzeń, nasz 
udział w niesprawiedliwości świata —  wszy
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stko to świadczy o naszym nieposłuszeństwie. 
A jednak łaskawość Boża zadziwia nas —  na
dal mamy być Jego ludem, domem z żywych 
kamieni, zbudowanym na fundamencie, którym 
jest Chrystus. Jednym ze znaków Jego łaski 
jest ruch ekumeniczny, w którym żaden czło
wiek ani żaden Kościół nie jest osamotniony. 
Toteż Zgromadzenie Ogólne pragnie odnowić 
swoje zobowiązania wobec ekumenicznej wizji. 
Pan modli się o jedność swego ludu, która ma 
być znakiem mogącym sprowadzić świat na 
drogę wiary, odnowy i jedności. Bardzo powo
li, potykając się kroczymy po drodze do wi
dzialnej jedności Kościoła, lecz mamy pew
nośćże jest to kierunek niezbędny, jeśli chce
my zachować wierność dla Pana. Od Zgroma
dzenia Ogólnego w Nairobi nastąpił postęp w 
dziedzinie ekumenicznej —  w wielu ęmiejscach 
doszło do zjednoczenia między Kościołamiy 
składano wspólne świadectwo, na płaszczyźnie 
lokalnej zrealizowano projekty ekumeniczne. 
Zarysowały się też zbieżne tendencje teolo
giczne, które stwarzają możliwość podjęcia 
zdecydowanych kroków zmierzających do za
warcia wspólnoty eucharystycznej. Przede 
wszystkim dziękujemy Bogu za nadzieję, któ
rą wzbudził dokument yyChrzesty Eucharystia, 
Posługaspodziew am y się, że spotka się on z 
szerokim oddźwiękiem.

Odnawiamy naszą wolę poświęcenia się misji 
i ewangelizacji, przez co rozumiemy głębokie 
utożsamienie się z innymi, dzięki czemu może
my głosić dobrą nowinnę, że Jezus Chrystus, Bóg 
i Zbawiciel, jest życiem świata. Wiary nie da 
się wprawdzie narzucić słowami, ale można ją 
cierpliwie ochraniać i pielęgnować, tak aby 
Duch Święty, Bóg —  Ewangelista, obdarzył nas 
słowami właściwymi. Nasze zwiastowanie trze
ba przełożyć na każdy język i dostosować do 
każdej kultury. W każdym środowisku, wśród 
loyznawców różnych religii i wśród ludzi bez- 
religijnych, pamiętamy, że miłość Boga doty
czy wszystkich bez wyjątku. Wszyscy są za
proszeni na ucztę. Jezus Chrystus, Chleb Ży
wy, wzywa wszystkich głodnych, a pokarm, 
którego udziela, jest niewyczerpany.

Odnawiamy naszą wolę poświęcenia się spra
wiedliwości i pokojowi. Ponieważ Jezus Chry
stus uzdrawiał całego człowieka i rzucał wyz
wanie całemu życiu, przeto jesteśmy wezwani 
do służenia życiu wszystkich. Na naszych o- 
czach odbywa się niszczenie dobrych darów 
Boga przez moce śmierci. Niesprawiedliwość 
jest zaprzeczeniem Bożych darów jedności, 
wzajemności i odpowiedzialności. Narody, gru
py i systemy lubią posiadaną przez siebie wła
dzę, ponieważ mogą decydować o życiu innych 
ludzi. Bóg jednak pragnie, aby każdy człowiek 
miał udział we władzy. Niesprawiedliwość de
prawuje zarówno sprawujących władzę, jak i 
tych, którzy są władzy pozbawieni. Nieustan
ne, beznadziejne ubóstwo jest nieszczęsnym lo
sem milionów ludzi; zabrana ziemia staje się

przyczyną rozgoryczenia i wojny; różnorodność 
ras spowodowała, że uwikłaliśmy się w nie
szczęście rasizmu. Pilnie potrzebny jest nowy 
międzynarodowy ład ekonomiczny. Kiedyś we 
władzy będą uczestniczyć wszyscy i nikt nie 
będzie mógł jej sobie przywłaszczyć. Jesteśmy 
zobowiązani do działania w tym kierunku. 
Jednakże wraca do nas pytanie: a co z Kościo
łem? Czy mamy już nieskrępowany udział w 
sprawowaniu władzy? Czy jesteśmy przywią
zani do bogactwa Kościoła? Czy opowiadamy 
się po stronie rządzącychi pozostając głusi na 
głos pozbawionych władzy? Musimy zrobić po
rządek na własnym podwórku.

Skandaliczna niesprawiedliwość, bez przerwy 
gnębiąca ludzi, wywołuje przemoc. Wojny, co
raz większa liczba wszelkiego rodzaju broni, a 
przede wszystkim nuklearny wyścig zbrojeń 
zagrażają dzisiaj życiu. Nauka i technika, któ
re tak bardzo mogły się przyczynić do zapew
nienia wszystkim ludzim żywności, odzieży i 
mieszkań, mogą być wykorzystane do tego, aby 
położyć kres życiu na Ziemi, Wyścig zbrojeń 
pochłania wiele surowców, tak niezbędnych do 
utrzymania życia ludzkiego. Ci, którzy grożą 
siłą militarną, prowadzą politykę śmierci. Dla 
nas wszystkich nadszedł czas przełomu. Łączy
my się solidarnie na całym świecie, aby z upo
rem, na każdym miejscu, wzywać do wstrzy
mania wyścigu zbrojeń. Trzeba strzec życia, 
które jest darem Boga, wówczas gdy butny 
militaryzm pokrywa swe cele płaszczykiem na
rodowego bezpieczeństwa. Korzeniem drzewa 
pokoju jest sprawiedliwość.

Zycie zostało nam dane przez Boga. Przyjmu
jemy ten dar z nieustanną wdzięcznością. Pod
czas nabożeństwa inaugurującego Zgromadze
nie Ogólne jakaś matka uniosła w górę swe 
dziecko przy Stole Pańskim. Był to znak na
dziei i trwania życia. Poczucie słabości i zni- 
komości naszego życia niekiedy nas obezwład
nia. Czujemy się wówczas bezradni. Gdy jed
nak podczas nabożeństwa karmimy się Chle
bem Życia, doznajemy nieustannego zbawcze
go działania Boga w Chrystusie. Zdumiewa nas 
i zaskakuje fakt, że Bóg nieodmiennie objawia 
swą wolę zwyczajnym ludziom. Bóg podejmuje 
takie ryzyko. Moce śmierci są potężne, ale dar 
życia w Chrystusie jeszcze potężniejszy. Chce
my tak właśnie żyć, przyjmując każde ryzyko 
i każdą radość takiego życia. Dlatego gotowi je
steśmy rażeni z zastępami niebiańskimi wy
krzyknąć: ,,Gdzież jest, o Śmierci, zwycięstwo 
twoje?”. Chrystus zmartwychwstał. On zmar
twychwstał naprawdę,

Tłum. Karol Karski

* Tytuł tego dokumentu w oryginale brzmi: „Baptism, Eu- 
char.ist, Ministry” <w skrócie BEM). Jego trzeci człon jest 
różnie tłumaczony na język polski: jako „urząd duchow
ny”, ,,urząd kościelny” lub „kapłaństwo” ; my przyjmu
jemy jeszcze inny termin: „posługa”, który naszym zda
niem jest najbliższy znaczeniu oryginału.
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MAREK RUSZCZYĆ

Emisariusz nadziei
CZĘŚC d r u g a

Ja w tej izbie przeżyłem wszystkich serc katusze,
Stąd widziałem, jak Polskę zalało łez morze,
Tam nie dbałem o życie, tu nie dbam o duszę,
Ale Polskę zbaw, Panie! Polskę wybaw, Boże!

(z wiersza Szymona Konarskiego, napisanego na 24 
godziny przed rozstrzelaniem, zadedykowanego to
warzyszowi walk i niedoli, Jerzemu Brynkowi)

Lelewel dojrzał zapewne od razu w Konarskim czło
wieka czynu, gotowego do wszelkich poświęceń dla 
Ojczyzny, podnoszącego się ze zwątpienia z jeszcze 
większą nadzieją. Postanawia wyprawić go do Szwaj
carii, igdzie osiedliła się spora grupa jego zwolenni
ków. 12 grudnia 1833 r. dyliżans powiózł Konarskie
go przez Francję 'do Szwajcarii. Jechał z przyjacie
lem niedoli, Berensdorfem, mając 300 franków w 
kieszeni i listy rekomendacyjne do rodaków w Szwaj
carii. 22 grudnia stanęli w Bienne, głównym wówczas 
centrum działań Polaków. Znalazł wśrdd nich Konar- 
siki wielu starych przyjaciół i towarzyszy broni: daw
nego komendanta z Besancon, Ludwika Oborskiego, 
pułkowników Kazimierza Paszkowskiego i Jakuba 
Antoniniego, wreszcie najbliższego sobie — kapitana 
Franciszka Gordaszewskiego. Przyszłość kolonii pol
skiej w Szwajcarii nie rysowała się zbyt jasno: pań
stwa Świętego Przymierza stale domagały się ekstra
dycji „niebezpiecznych wichrzycieli” . Mimo to „szwaj- 
carzanie” , zwarci, zdyscyplinowani, o wysokom pozio
mie moralnym, mieli głębokie przekonanie o swej 
specjalnej przewodniej roli wśród emigracji, wierzy
li, że staną się hufcem wiodącym Polaków w bój za 
wolność Ojczyzny. „Wśród bolesnego szyderstwa, sro
gich więzień i haniebnych potwarzy... wśród całego 
brzemienia cierpień, jakim nas los zawistny ucisnął, 
nie był wszakże w mocy odjęcia reszty uroku piel- 
grzymskimu życiu, bo nam z serca wydrzeć nie zdo
łał ostatniej czułej duszy uczuć, bo w nas przeszłości 
wspomnienia zatrzeć nie umiał, ani nadziei i wiary 
w postęp wieku zatrzeć nie potrafił” — pisali w pięk
nym liście do Klaudyny Potockiej z lutego 1834 r. 
Karol Stolzman, Feliks Nowosielski i Józef Dybowski. 
Nawiązano bliskie kontakty z Giuseppe Mazzinim, 
twórcą tajnej organizacji niepodległościowej Młode 
Włochy, adwokatem z zawodu, marzycielem szlachet
nym i płomiennym, który widział w  Polakach, czyn
nych sojuszników w walce o wyzwolenie Włoch. Spo
dziewał się, że zbrojne uderzenie na Sabaudię wznieci 
powszechne powstanie we Włoszech, wywoła europej
ską wojnę ludów, w wyniku której Polacy spodziewali 
się ujrzeć swą ojczyznę wolną. Tak rodził się zwolna 
pomysł wyprawy sabaudzkiej, pomysł jeszcze fatalniej
szy niż wyprawa Zaliwskiego, ale marzyciele i kon
spiratorzy są niepoprawni... Jeszcze mniej fortunny 
był wybór wodza tej wyprawy — generała Ramorino,

0 którego zdradzie podczas powstania listopadowego 
głośno rozprawiano. „Szwajcar za nie” bardzo liczyli na 
Konarskiego, „ceniąc jego w sobie poświęcenie dla 
sprawy ojczystej, zważając na jego smutne i niepew
ne dzisiejsze położenie, będące jego miłości do kraju
1 sprawy wypływem” .

Na wzór Młodych Włoch zawiązują Polacy w Bienne 
Młodą Polskę, do której w końcu grudnia 1833 r. 
przystępuje i Konarski. Liczba stowarzyszonych wy
nosiła 213 osób, a Młoda Polska dzieliła się na trzy 
sekcje: imienia Artura Zawiszy, Sowińskiego-Woli i 
Kilińskiego. Konarski został członkiem sekcji Zawiszy. 
Młoda Polska opracowuje swą deklarację ideową, 
równie utopijną, co już konkretną w sformułowaniach. 
Wszystko wskazuje na to, że inteligentny i oczytany 
Konarski był jej współtwórcą. W kwestiach społecz
nych deklaracja idzie bardzo daleko: zapowiada „oba
lenie ciągnienia korzyści człowieka z człowieka, 
zniszczenie oburzającego przywileju małej liczby próż
niaków, którzy się nasycają zbytkiem bogactw wy
dartych licznej klasie biednych robotników, przywo
łanie wszystkich ludzi do ich godności, do wolności, 
do równości praw politycznych, a nade wszystko do 
sprawiedliwego rozdziału korzyści i ciężarów społe
czeństwa” . Mówiono o równości wychowania i rów
ności majątkowej, zniesieniu prawa dziedziczenia, o 
pracy jako „pierwszym obowiązku” . Dzieci, starcy, 
chorzy muszą mieć zagwarantowaną opiekę społeczną, 
a ludzie zasłużeni dla Ojczyzny powinni mieć na sta
rość większe uposażenie.

Tymczasem oczekiwano wciąż na gen. Ramorino, któ
ry zwlekał z przyjazdem, a agenci Świętego Przymie
rza bruździli i szerzyli popłoch. „Ambasadorzy sypią 
pieniądzem idącym z Szwajcarii — denerwował się 
Konarski — płacą szpiegów pomiędzy nami i wichrzy
cieli albo namawiaczy do opuszczenia sąsiedniej Wło
chom krainy” . Niemniej jednak kilkaset osób: Pola
ków, Włochów, Niemców i Francuzów było zdetermi
nowanych. Konarski znów wyznaczony zostaje dowód
cą, otrzymuje zapis marszruty i pieniądze. Od 21 sty
cznia Polacy małymi grupkami opuszczali Bienne, 
kierując się nie bez przeszkód do punktów zbornych 
w Nyon i Carouge pod Genewą. Konarski znalazł się 
w Nyon 24 stycznia.

Wreszcie nieszczęsna wyprawa rusza. 31 stycznia 
1834 r. gen. Ramorino staje w Genewie i wieczorem 
1 lutego daje hasło do wymarszu. Konarski szedł w 
szpicy kompanii dowodzonej przez Stanisława Mal- 
homma, zagorzałego republikanina, dzięki czemu mógł 
później napisać, iż „miał przyjemność postawienia no
gi na ziemi sabaudzkiej najipierwszy” . Wszystko zawa
liło się na początku po takich „sukcesach” , jak rozbro
jenie kilku strażników granicznych oraz zdobycie ja
kiegoś wielkiego domu, w którym nikogo nie było! 
Opanowano też puste koszary karabinierów. A  później 
Ramorino, tak jak przedtem długo kazał się prosić 
o objęcie dowództwa, teraz kazał złożyć broń i wyco
fać się wśród złorzeczeń na „szkodliwe postępowanie 
naczelnika” . „Naczelnik” umknął powozem do Fran
cji, a ochotnicy schronili się znów w Szwajcarii. Tam 
jednak przerażone władze pod naciskiem ambasad 
Świętego Przymierza zamknęły wszystkich w kosza
rach i postawiły szyldwachów. Konarski nie dał się 
złapać i po długiej wędrówce, podając się za wędro
wnego muzyka z Frankfurtu dotarł 22 lutego do
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miasteczka Ca h u x -<ie-Fonds, niedaleko granicy szwaj
carskiej. Pracował u miejscowego zegarmistrza. W 
kwietniu zaczynało być jeszcze gorzej, gdyż władze 
szwajcarskie postanowiły wydalić wszystkich Polaków 
za granicę. Emigranci polscy skwitowali to oświadcze
niem, że „przemoc brudna ma jeszcze tyle siły, że na
kazuje ludziom wolnym prześladowanie ludzi wol
nych” . Rozpoczęła się emigracja do Francji i Anglii. 
Tylko nielicznym udało się przez jakiś czas pozostać 
w Bernie czy, jak Konarski, w małych miasteczkach i 
utrzymać zawiązki Młodej Polski, wchodzącej w skład 
międzynarodowej organizacji Młoda Europa.

Tak oto pojawia się trzeci już program walki czyn
nej, pod którym podpisze się Konarski. Znów będzie 
to program radykalny. Celem Młodej Polski jest wol
na Ojczyzna ludzi wolnych i równych. Podstawą życia 
społecznego miało być wszechwładztwo ludu, republi
ka ludowa, gminna: w gminach dokonywano by wy
boru reprezentantów do „zboru narodowego” (autorzy 
deklaracji zrywali z nazwą sejmu jako synonimem 
szlachetczyzny). Z wolności powszechnej wypływać 
miały wszystkie inne wolności obywatelskie, m.in. 
wolność wyznań, słowa, druku, zrzeszania się itd.

Szymon Konarski, nauczony smutnymi doświadczenia
mi wyprawy Zaliwskiego, rozumiał Młodą Polskę ja
ko „,kuźnię emisariuszy” , którzy jak najszybciej wy
jechaliby do kraju, dobrze się konspirowali i rozpo
czynali pracę wśród otoczenia. Po roku wychowaliby 
dziesięciu nowych emisariuszy, po trzech latach stu. 
Przedtem trzeba było jednak rozpocząć agitację wśród 
emigracji. Jako jeden z pierwszych dotarł do Paryża 
Konarski. Początkowo zatrzymał się u Czyńskiego, 
następnie w  Hotelu de Deux Ponts na wyspie Świę
tego Ludwika. Czyński, choć do Młodej Polski nie na
leżał, w pełni popierał poglądy Szymona. W krótkim 
czasie pozyskał on do „szkoły emisariuszy” Faustyna 
i Waleriana Breańskich, Aleksandra Wasilewskiego, 
Teodora Zaleskiego i Andrzeja Radlińskiego. 15 grud
nia 1834 r. policja francuska przeprowadziła rewizję 
w mieszkaniu Konarskiego. Obyło się bez przykrych 
skutków, skoro Szymon nadal przebywał w Paryżu i 
1 stycznia 1835 r. zaanonsował wydawanie nowego pis
ma „Północ” . Z „Północą” wiązali emisariusze wiele 
nadziei, jako trybuną docierającą do szerszych krę
gów czytelniczych w różnych skupiskach emigracyj
nych, a potem w kraju. Charakterystyczne, że redak
torzy zwracali uwagę nie tylko na Polskę, ale i na 
wszystkie ludy północno-wschodnie. W artykule 
wstępnym wydawcy tak formułowali swe cele: „Bra
cia nasi jęczą w niewoli, w ciemnocie, w nędzy. Knut 
króluje nad brzegami Newy i Wisły; krew, łzy, pot 
użyźniają ziemię, gdzie powinna panować swoboda. 
Ten stan rzeczy musi być zniesiony albo przez we
wnętrzną rewolucję, albo przez wojnę z zewnątrz. Za
równo w jednym, jak i drugim przypadku najlepszej 
części polskiej emigracji przypada rola ogromna. 
Oswobodzenie Polski przez wojnę lub rewolucję, 
oswobodzenie ludów północno-wschodnich, oswobodze
nie ludzkości jest naszym celem. Polska i ludzkość 
naszym hasłem” .

„Północ” atakowana była przez wielu: emigracyjni 
demokraci uważali hasła pisma za zbyt skrajne, kon
serwatyści za obrazoburcze. Swoje stanowisko sfor
mułował Konarski w kilku artykułach. Wyraźnie roz
różniał stan przygotowania walki i samą walkę. Na

oswobodzenie ludów Północy i Wschodu trzeba ogrom
nych środków. Wszystkie ustępstwa szlachty, nawet 
zniesienie pańszczyzny, to półśrodki. Szlachtę oceniał 
bezlitośnie: jest to kasta tak egoistyczna, tak pełna 
przesądów przeszłości, że nie ma na nią co liczyć. Rola 
przewodnia należy do żarliwej, ofiarnej młodej in
teligencji. Sprzysiężeni, co „życie i usposobienie umy
słowe poświęcili ludowi, powinni uchwycić władzę i 
dotąd jaj nie wypuścić, dokąd nie pokonają wewnętrz
nych i zewnętrznych nieprzyjaciół” . W swych artyku
łach Konarski okazuje się praktykiem przygotowań 
powstańczych. Z potępionej szlachty wyłania grupę 
„właściwą” , od której zależy przygotowanie ludu do 
akcji. Osobny artykuł poświęca demoralizacji wsi, 
przypisując winę za nią nieludzkim stosunkom spo
łecznym. Pisze też o roli duchowieństwa w przyszłej 
rewolucji: rachować można tylko na kler niższy, na 
„kapłanów porozrzucanych po wsiach, co są świad
kami nędzy i niewoli włościan” . W ogóle „Północ” 
zwalczała antagonizmy narodowościowe i wyznanio
we. Piętnowano antysemityzm, nazywając Żydów 
„Polakami wyznania mojżeszowego” dla zaznaczenia 
solidarności Żydów z polskim ruchem narodowowy
zwoleńczym. Mimo różnych zarzutów „Północ” była 
doskonałym materiałem propagandowym, zwłaszcza 
na Litwie i Rusi, dobrze służyła „kuźni emisariuszy” . 
Ale właśnie współudział w redagowaniu „Północy” 
ściągnął na Konarskiego kłopoty. W połowie maja 
1835 r. zrobiono u niego nową rewizję. Następnego 
dnia otrzymał nakaz opuszczenia Francji w ciągu 8 
dni. Odstawiono go pod nadzorem policyjnym do Ca
lais. Tak wylądował w Londynie, który traktował ja
ko miejsce przymusowego postoju w drodze do kra
ju. Działał szybko: w cztery dni po przybyciu do Lon
dynu pisał do Lelewela, aby przygotowano dlań pie
niądze, materiały propagandowe i instrukcje. W dzie
sięć dni potem zjawił się w Brukseli. Wkrótce pod 
przybranym nazwiskiem zegarmistrza Sieversa rusza 
do kraju. Będzie to jego podróż ostatnia...

Rozpoczyna się dramatyczna, najwspanialsza „przy
goda Konarskiego z Ojczyzną” . W parę lat dokona 
rzeczy niezwykłych — pogodzi ogień z wodą, wykrze- 
sze zapał z obojętnych, a żarliwych rozpali jeszcze 
większym ogniem. Zabłysną pełnym blaskiem wszyst
kie jego talenty i przymioty duszy. Pokryje Ukrainę, 
Wołyń i Litwę siecią sprzysiężeń, które następnie sca
li w jedno — w Stowarzyszenie Ludu Polskiego. W 
tyglu krajowych konspiracyjnych doświadczeń zrewi
duje Konarski niejeden utopijny emigrancki pogląd, 
odrzuci niejedno piękne złudzenie. Okaże się urodzo
nym przywódcą podziemia, typem tak w Polsce rzad
kim, umiejącym planować swą robotę na lata. Ale 
i jego powali plaga najlepszej nawet konspiracji — 
zdrada...

Pierwszym etapem podróży Konarskiego miała być 
Galicja i Kraków, gdzie duch względnej swobody 
pozwalał rozejrzeć się w sytuacji. Zabierał z sobą ca
łą masę odezw i proklamacji, wiele numerów „Pół
nocy” , niektóre pisma Towarzystwa Demokratyczne
go Polskiego, a także utwory Mickiewicza. W połowie 
lipca 1835 r. stanął Konarski w Krakowie i po na
wiązaniu kontaktów z tamtejszymi stowarzyszeniami 
zastanawiał się nad szansami ich zjednoczenia. Po 
odrzuceniu niektórych i złagodzeniu innych sformu
łowań Młodej Polski organizacje galicyjskie podpo
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rządkowały się Stowarzyszeniu Ludu Polskiego. W y
odrębniono 5 obszarów działania spiskowego: Rzecz
pospolitą Krakowską, Galicję, Królestwo Polskie, Po
znańskie i ziemie zaboru rosyjskiego, czyli Litwę i 
ziemie ruskie. Zgodnie z instrukcjami Lelewela i emi
gracji, zgodnie z własnym popędem chęci obejmował 
Konarski „naczelnictwo” robót spiskowych na owych 
ziemiach zabranych. Przez Królestwo przemknął szyb
ko i pewnej grudniowej nocy 1835 r.. przeprawił się 
potajemnie przez Styr, by udać się do majątku Wo- 
jutyn koło Łucka, dzierżawionego przez towarzysza 
walk powstańczych 1831 r., Walerego Rzążewskiego. 
Pod pseudonimem Janusza Hejbowicza przebywał czas 
jakiś w jego domu, ale właścicielka drugiej części 
Wojutyna, niebawem jedna z najbliższych współpra
cowniczek Konarskiego, Ewa Felińska, późniejsza pi
sarka, matka arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Fe
lińskiego; zaniepokojona gadulstwem i lekkomyślnoś
cią sąsiada przeniosła Szymona do Ołyki, pod opiekę 
Jerzego Brynka, głównego rachmistrza skarbu Radzi- 
wiłłowskiego. Brynk był w stałym kontakcie z innym 
przybyłym już emisariuszem, Napoleonem Nowickim, 
który kwaterował w Kareliczach w powiecie nowo
gródzkim, w cukrowni brata. Nowicki miał już koło 
kilkunastu spiskowych, którzy stają się pierwszym 
oparciem Szymona, nadto cukrownia stwarzała do
bre możliwości pracy propagandowej wśród okolicz
nych chłopów, przechowywania i transportowania 
„bibuły” emigracyjnej.

Pod wpływem warunków krajowych rewiduje Ko
narski in plus swe poglądy na szlachtę: znajduje, że 
spora jej część, szczególnie młodzieży, nie jest obo
jętna na hasła czynu, choć, oczywiście, nie wszystkich 
pozyskać się zdoła dla haseł „władztwa ludu” . Za 
pośrednictwem ks. Juliana Zielińskiego dociera Konar
ski do Ignacego Rodziewicza, który dzierżawił mają
tek Lissowo w powiecie łuckim, leżący daleko od 
ludnych szlaków, a więc wymarzony na „stolicę kon
spiracji” . Rodziewicz okaże się najbardziej wypróbo
wanym współpracownikiem Konarskiego aż do jego 
tragicznego końca.

Osobowość Szymona fascynowała ludzi, zadziwiały 
jego talenty krasomówcę, żelazna logika i siła argu
mentacji Biła zeń niezachwiana "wiara w słuszność 
sprawy. Tomasz Bułhak zezna w śledztwie, że „nie 
spotkał jeszcze w życiu człowieka o podobnym da
rze przekonywania tak żarliwymi słowami 1 słuszną 
argumentacją” . Toteż przy wydatnym udziale Rodzie
wicza siatka konspiracyjna rozszerzała się. Pod przy
branymi nazwiskami zapuszczał się Konarski coraz 
dalej na Pińszczyznę i Litwę. Na terenie Podola 
głównym oparciem dla spisku była kalwińska rodzi
na Michalskich, mająca szerokie kontakty rodzinne, 
towarzyskie i polityczne. Emilia Michalska, osiem
nastoletnia panna, nie tylko blisko współpracowała 
ze sprzysiężeniem, ale była przedmiotem męskiej ado
racji Szymona. Poza Rodziewiczem do najbliższych 
mu należeli też: Antoni Szaszkiewicz, właściciel Bi
czownika pod Żytomierzem, dotąd kryjący swe pa
triotyczne oblicze pod pozorami „złotego młodzieńca” , 
Antoni Orzeszko, właściciel Pieszkowa w powiecie 
pińskim i były uczestnik powstania listopadowego, 
Michał Podhorodeński, właściciel ziemski z Wołynia, 
Filip Olizar z Wołynia oraz Jan Juszkiewicz, stary 
powstaniec litewski, który pod fałszywym nazwiskiem

pełnił obowiązki gumiennego w Lissowie. Rodziewicz, 
aby umożliwić w Lissowie szersze zjazdy, założył 
wytwórnię popularnych bryczek, co dodatkowo przy
sporzyło jemu i sprzysiężeniu funduszów.

Momentem przełomowym było nawiązanie przez Ko
narskiego kontaktów z patriotycznymi komitetami 
szlacheckimi, zwanymi ruskim i kijowskim, oraz z 
kołami młodzieży w Kijowie, Wilnie i Dorpacie. Ko
mitetowi ruskiemu przewodniczyli Kasper Maszko- 
wski i Leonard Łepkowski, centrum dyspozycyjne 
znajdowało się w powiecie starokonstantynowskim 
na Wołyniu. Sprzysiężenie to podzielało pogląd, że 
Polska moiże odzyskać niepodległość władnymi siłami, 
jeśli lud otrzyma wolność i własność i wraz ze szla
chtą gotów będzie walczyć za Ojczyznę. Koło postu
lowało szczerą pobożność i miłość bliźniego, skromne 
i pracowite życie, zwalczanie nałogów, odrzucenie 
wszelkich przesądów. Patriotyczne cele stawiał sobie 
też komitet litewski, ale opanowany był przez zwo
lenników Czartoryskiego, tak że dostarczył sprzysię- 
żenLu niewielu ludzi. Natomiast stowarzyszenie M a j 
kowskiego zasiliło konspirację Konarskiego na jesie
ni 1836 r. Wręcz entuzjastycznie przygarnęły się do 
sieci koła młodzieżowe. W Wilnie założył takie koło 
Franciszek Sawicz, młody poeta białoruski, i Jan Za
górski z Akademii Medyczno-Chirurgicznej. Toczono 
dyskusje nad przyczynami upadku powstania w 1831 
r., możliwościami nowej walki zbrojnej. Do sprzysię- 
żenia należała głównie uboga młodzież szlachecka i 
młodzież z pospólstwa, a więc element, na który naj
bardziej Konarski liczył. W programie koła wiele 
było z tradycji filomackiej i dekabrystowskiej: cnoty 
miłości i braterstwa, życia wolnego od nałogów, 
kształcenie się. Wśród młodych byli katolicy, prawo
sławni, unici i protestanci, Rosjanie, Polacy, Biało
rusini i Ukraińcy. W okresie późniejszym do spisku 
należeli rzemieślnicy, kupcy, lekarze i aptekarze w i
leńscy.

Po pozyskaniu Sawicza nawiązuje Konarski kontakt 
ze studentami z Dorpatu oraz z kijowskim kołem 
„Wiara, Nadzieja, Miłość” . Miały one charakter sa
mokształceniowy, czytano zakazne książki, organizo
wano dyskusje. Wszystkie te sprzysiężenia, koła i 
kółka znajdą w Konarskim przywódcę, złożą się na 
parutysięczną organizację. Akcję zjednoczeniową 
podjął Konarski na wiosnę 1837 r. Podczas tzw. kon
traktów kijowskich, które gromadziły tłumy szlach
ty, odbył rozmowy sondażowe z aktywniejszymi po
litycznie ludźmi. Zebranie organizacyjne odbyło się 
3 czerwca 1837 r. w Berdyczowie. Ogólnokresowe 
Stowarzyszenie Ludu Polskiego staje się faktem. Jak 
zobaczymy, demokratyzm tego Stowarzyszenia będzie 
znacznie bardziej umiarkowany niż projekty emi- 
granckie. Dowodzi to dużego realizmu politycznego 
Konarskiego. Podstawowe komórki Stowarzyszenia 
działały w powiatach. Naczelnikiem związku został 
Szymon Konarski, a tzw. inspektorem Kasper Masz- 
kowski (ten ostatni mianował sekretarzy gubernial- 
nych i powiatowych, zarządzał kolportażem pism i 
dokumentów, powoływał ncwe komitety w terenie). 
Sekretarze powiatowi byli „solą” sprzysiężenia: wer
bowali nowych członków, odbierali od nich przysięgi, 
zbierali składki, przygotowywali spotkania i zjazdy, 
rozpowszechniali literaturę, byli łącznikami z komi
tetami gubernialnymi i centralą związku, a nade
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wszystko propagowali zasady demokratyczne sprzy
siężenia. Sekretarzami powiatowymi byli: na powiat 
łucki — Jan Bielawski i Karol Olizar, na powiat ko- 
welski — Walerian Kossakowski^ włodzimierski — 
ks. Leopold Jarzyna, piński — Antoni Orzeszko, ko- 
bryński — Ludwik Orda, mozyrski — Jan Jeleński, 
nowogródzki — Tomasz Bułhak i na powiat słucki — 
Jerzy Brynik. iNa zjeździe berdyczowskLm wyzna
czono też pełnomocników Konarskiego, czyli sekre
tarzy okręgowych. Wspomniany, zaprzyjaźniony z Ko
narskim kalwin, Fryderyk Michalski działał na Po
dolu, 'doktor medycyny Józef Antoni Beaupre, re
komendowany przez Ewę Felińską — na Wołyniu, 
Piotr Borowski na Ukrainie.

Jesienią 1837 r. na zjeździe stowarzyszonych w Ży
tomierzu w mieszkaniu Maszkowskiego przystąpiono 
do układania statutu i programu. Uwzględniając re
alia sytuacji opracował Konarski „Program działań 
narodowych” z mottem „Przez lud dla ludu” , który 
— choć ostatecznie przyjęty — wywołał burzliwą 
dyskusję i wyłonił z miejsca na razie ukrytą opozy
cję. We wstępie kładziono nacisk na kształtowanie 
charakteru, zwłaszcza strony moralnej człowieka, 
podkreślano szczególną rolę kobiet w wychowywaniu 
młodzieży, kultywowaniu zwyczajów i tradycji naro
dowych, języka ojczystego. Można przemienić swoje 
otoczenie i swój naród tylko poprzez przemianę siebie: 
„Ducha poświęceń obudzić” . Gdy (przyjdzie chwila, 
wszystko trzeba poświęcić na ołtarzu Ojczyzny. Głów
ną siłą narodu są chłopi, których należy przekonywać 
siłą i uczynkiem, że „widzimy w nich równych sobie 
ludzi” . Po odzyskaniu Ojczyzny chłopi mają otrzymać 
ziemię i wszystkie prawa. Póki co właściciele powin
ni zmniejszyć powinności włościan, udzielać im po
mocy, zakładać kasy pożyczkowe itd. Ogólnie pro
gram głosił: „Najwyższa władza narodu przy nim 
samym zostaje” . Na zjeździe zobowiązał się Konarski 
przygotować krótkie odezwy do narodu rosyjskiego, 
do Żydów, do kobiet i młodzieży. Ustalono szyfr ko
respondencyjny, opracowano instrukcje dla sekretarzy, 
przygotowano rotę przysięgi i zestaw pseudonimów, 
Korespondencję prowadzono atramentem sympatycz
nym. W kontaktach z zagranicą posługiwano się spe
cjalnym szyfrem alfabetycznym, znanym tylko Ko
narskiemu, Felińskiej, Rodziewiczowi i Maszkowskie- 
mu. Wprowadzono znaki rozpoznawcze: miano skrzy
żować nogi i patrzeć prosto w oczy. Na pytanie, kim 
się jest i skąd — miała być tylko jedna odpowiedź: 
„Witold” , dopiero potem można było odbyć właściwą 
rozmowę.

Rok 1837 był rokiem najbujniejszego rozkwitu sto
warzyszenia Konarskiego: według tajnych danych 
liczyło ono 3 tys. zaprzysiężonych członków. Z tego 
okresu zachowała się świetna charakterystyka Ko
narskiego autorstwa jednego ze studentów wileńskich: 
„Postać jego od razu mnie zajęła, wzrostu dość w y
sokiego, blondyn, oko jasne, błękitne, nacechowane 
tęskną melancholią, czoło wzniosłe, twarz szlachetna 
i pełna wyrazu” . Ten sam student wspomina, że Ko
narski rysował mu daleką i trudną drogę do w y
walczenia Ojczyzny, mówił o morzu cierpień, knutach, 
prześladowaniach i Syberii, o tym, że oni tylko za
czynają walkę, a skończą ją inni.

Nie rysujmy sobie obrazu sprzysiężenia zbyt idyllicznie. 
Część sprzysiężonych wystąpiła wkrótce z kontrakcją

przeciw zbyt — ich zdaniem — daleko idęcym po
glądom Konarskiego w kwestii chłopskiej. Byli to 
szczerzy patrioci, którzy złożą później dowody hartu 
i odwagi, wiele poświęcą na ołtarzu ojczyzny, ale — 
jak z gorzką ironią napisze Kasper Maszkowski po 
powrocie z Syberii — „Konarski był demokratą i 
chciał tę walkę na nasz grunt przenieść, a nam to 
było zupełnie niepotrzebne: byliśmy Polakami i to 
dosyć” . Zarzucano Konarskiemu, że w codziennej 
praktyce jako naczelnik związku wciąż wykracza poza 
przyjęty w Żytomierzu program, „bałamuci i ogłupia 
lud” . Gorszono się przyjmowaniem kobiet do spisku, 
które „zgubią wszystkich gadulstwem” . Wreszcie ugo
dzono Szymona najboleśniej twierdząc, że jego obec
ność nie jest już potrzebna i ofiarowano mu 1100 duka
tów na wyjazd za granicę. Konarski odmówił i wysłał 
skargę do Lelewela. Niebawem konflikty te zostaną 
pozornie zażegnane: patriotyzm i przygotowania pow
stańcze zwyciężą, ale w istocie było to stałe zarzewie 
konfliktów. Szlachetny Konarski śle jednak zaraz 
optymistyczny raport Lelewelowi, że „kraj własną 
chęcią zaczyna działać i organizuje się w ten moment 
do silniejszego działania jeszcze” .

W tym czasie Konarski-konspirator uległ wielkiej 
miłości swego życia do Emilii Michalskiej. Na wiosnę 
1837 r. odbyły się w majątku Michalskich zaręczyny. 
Zawarcie związku małżeńskiego nastąpić miało za rok. 
Małżeństwo nie dojdzie jednak do skutku, gdyż za 
rok nastąpi pogrom sprzysiężenia, Emilia utraci na
rzeczonego i przyrodnich braci, czas jakiś przesiedzi 
w więzieniu, za mąż nie wyjdzie nigdy, umrze w 
wieku lat 80 w warszawskim przytułku i pochowana 
zostanie na Cmentarzu Powązkowskim. Tymczasem 
jednak to właśnie Emilia i Felińska przysparzają 
sprzysiężeniu ofiarnych emisariuszek i kolporterek 
bibuły: Annę Holsner, Alinę Platerównę, Annę Gel- 
snerową, Zofię Romer, Paulinę Kończą, Antoninę 
Sniadecką, Marię Balińską, Teresę Rodziewiczównę 
i kilka innych. „Panie i panny nie dały się w tym 
wyprzedzić mężom i braciom swoim: brały się pilnie 
i gorąco do najpospolitszych robót wraz z chłopian- 
kami, aby je sobie ująć — pisze pamiętnikarz Henryk 
Bogdański. Najaktywniejsze z nich przypłacą to wie- 
lotetnim zesłaniem na Syberię (Felińska np. wróci 
z Syberii dopiero w 1844 r.).

Prace sprzysiężenia toczyły się nadal. Utrzymywano 
stałe, choć niezbyt rozległe kontakty z Królestwem 
Polskim. Sam Konarski nie stronił w tym okresie od 
pióra, napisał „Pielgrzymstwo narodu polskiego, czyli 
głos wołającego na puszczy” , gdzie w namiętnym 
tonie nawoływał do odrzucenia „starego świata” , 
pójścia drogą Kościuszki i Mickiewicza. Odsłaniał 
kulisy zmowy monarchów przeciw Polsce, krytyko
wał poprzednie powstania za niedocenianie roli chło
pów. Z najżywszym oddźwiękiem spotykała się ta 
propaganda wśród drobnej zdeklasowanej szlachty, 
duchowieństwa, ekonomów i rzemieślników.

Równolegle biegły przygotowania powstańcze. Myśla
no o powstaniu jako przedsięwzięciu pewnym, choć 
jeszcze odległym: planowano jego wybuch gdzieś na 
1840 r. Na razie stowarzyszeni gromadzili broń, zbie
rali dane strategiczne i topograficzne, prowadzili 
akcje wywiadowcze o rozlokowaniu poszczególnych 
garnizonów rosyjskich i ich siłach. Kontakty z po
tencjalnymi sojusznikami w armii rosyjskiej zawaro-
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wał Konarski dla siebie. Każdy z członków zaprzy
siężonych zobowiązał się dostarczyć w chwili wybuchu 
walki oddział co najmniej 10 ludzi, co dawałoby licz
bę około 40 tysięcy ochotników. Powstanie miało 
objąć jednocześnie Ukrainę, Wołyń, Podole i Litwę. 
Konarski liczył, że z tych ochotników da się sformo
wać strzelców, kosynierów i kawalerię. Przygotowy
wano się do produkcji prochu i odlewania kul. 
Ośrodkiem wybuchu i głównym oparciem dla po
wstania miało być Polesie, a następnie puszcza Biało
wieska. Polesie ze swymi bagnami, moczarami i la
sami było terenem niezwykle dogodnym do działań 
zaczepno-odpornych. W planach Konarskiego leżało 
porozumienie się z demokratycznie usposobionymi 
oficerami z garnizonów w Wilnie, Warszawie, Brześciu 
Litewskim i Borujsku. Wiózł im artykuły z „Północy” 
i „Odezwę do Rosjan” . Wierzył w międzynarodowy 
autorytet Lelewela. Dopiero ostatnio odkryto nieco 
szczegółów o tych wyjątkowo tajnych kontaktach 
Konarskiego. W 1837 r. wykryto w Petersburgu jakąś 
polsko-rosyjską organizację, założoną z inicjatywy 
Konarskiego. Aresztowano kilka osób. Spotykał się 
też Konarski z Janem Jastrzębskim, wykładowcą 
statystyki i ekonomii w korpusie kadetów w Peter
sburgu. Za jego pośrednictwem porozumiał się z pe
wną liczbą studentów, literatów i wojskowych. W 
początkach kwietnia 1837 r. donosił Konarski Lelewe
lowi: „Jestem w stosunkach z armią moskiewską, 
za trzy tygodnie zbliżymy się z nią lepiej” . Pewne 
jest, iż w garnizonie wileńskim zbliżył się Konarski 
bardzo do dwóch oficerów: Agłaja Kuźmina Karawa- 
jewa i Karola de Lucigne, Francuza w służbie ro
syjskiej. Karawajew okazał się przyjacielem nieza
wodnym. bo aż do końca...

Szymon Konarski (w kajdanach) i porucznik Kuźmin 
Karawajew na dziedzińcu więziennym (rysunek An- 
driollego z roku 1866)

„Uwięzienie Konarskiego nastąpiło przez zdradę” — 
napisał w swym pamiętniku Robert Nabielak. Wielu 
współczesnych i niektórzy zbyt pochopni historycy 
oskarżali o tę zdradę Henryka Golejewskiego, wysłan
nika stronnictwa Czartoryskich. Owszem, są dowody, 
że wszedł on w stosunki z wielu sprzysiężonymi, usi
łował rozbić sprzysiężente od wewnątrz, po egzeku
cji Konarskiego doznawał powszechnej wzgardy, ale 
nie był on denuncjatorem. Nie był też nim nikt ze 
sprzysiężonych do momentu uwięzienia. Rysopis Ko
narskiego znany był dobrze policji austriackiej, która 
przesłała te dane Paskiewiczowi. Pierwsze listy gończe 
za Konarskim zostały opublikowane we wrześniu 
1835 r. Namiestnik Królestwa powiadomił cara Miko
łaja I o pobycie niebezpiecznego emisariusza na 
Litwie i Rusi, a na wiosnę 1837 r. portrecik Konar
skiego krążył wśród urzędników carskich na kresach. 
Ale do lata tego roku władze rosyjskie nie wiązały 
z osobą Konarskiego żadnego stowarzyszenia, o któ
rym nic nie wiedziały. Wileński generał-gubernator 
Dołgorukow odbierał raporty, że szlachta nadal go
spodaruje, bawi się i poluje. Ten błogi spokój pod
starzałego gubernatora przerwał podczas swej wizyty 
w Wilnie sam car, który, gdy Dołgorukow chwalił 
się, że w kraju spokój, powiedział groźnie: „A  Ko
narski? Ja wiem, że on tutaj. Cudza policja służy mi 
lepiej niż własna”... Od tego czasu postawiono na 
nogi całą policję i żandarmerię na Litwie i Ukrainie. 
Konarski i sprzysiężeni nie mieli o tym wszystkim 
pojęcia. W maju 1838 r. przyjechał Szymon z Rodzie
wiczem do Wilna, aby sfinalizować sprawę drukarni. 
Spotkał się z zegarmistrzem Duchnowskim w winiar
ni Nitla Rosentała przy ul. Niemieckiej. Winiarz cie
szył się opinią dobrego patrioty, toteż 26 maja otrzy
mał propozycję pomocy w pracy drukarni, wyraził 
zgodę, wziął 50 rubli i... zdradził. Kiedy następnego 
dnia Konarski zjawił się w winiarni, zastał tam 
agenta policji. Mimo alarmu i aresztowania zegar
mistrza Konarski z Rodziewiczem w przebraniu lo- 
kai, przy pomocy akademików wileńskich wydostali 
się końmi z Wilna i udali w kierunku Mińska. Nie
stety, na stacji pocztowej Krzyżówka Konarski zo
stał rozpoznany i odstawiony pod eskortą do Wilna. 
Tymczasem Rodziewicz zdołał zniszczyć część kom
promitujących papierów, ale te pozostałe wystarczyły, 
aby powędrował śladem Szymona. Dnia 28 maja 
stanął Konarski przed obliczem słynnego z okrucień
stwa wicegubernatora Trubeckiego. Zeznał, że nazy
wa się Czułańczyk i jest lokajem Rodziewicza. Ko
narskiego zakuto w jedenastofuntowe (!) kajdany 
i osadzono na drugim piętrze klasztoru bazylianów, 
pamiętającego takich więźniów, jak uwielbiany przez 
Szymona Mickiewicz.

Dnia 30 maja uformowano komisję śledczą pod prze
wodnictwem Trubeckiego złożoną z ludzi bezwzglę
dnych i okrutnych. W ślad za Konarskim i Rodzie
wiczem aresztowano Sawicza i Zagórskiego. Zaczęły 
się straszliwe indagacje. 4 czerwca Konarski przy
znał się do swej tożsamości, ale twierdził, że przybył 
na Litwę tylko w celu zobaczenia rodziny i zoriento
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wania się w możliwościach zostania. W połowie czer
wca zakuty w kajdany, morzony głodem i zagrożony 
torturami Rodziewicz załamał się. Uwierzył nadto, że 
załamał się i Konarski (dostarczono mu tzw. fal- 
szywkę, czyli sfingowane zeznania Konarskiego). Zło
żył obszerne zeznania, wyjawił sporo nazwisk i ta
jemnic związku, opowiedział o Konarskim.

Dało to początek masowym represjom na Litwie, 
Podolu, Wołyniu i Ukrainie. Zapełniły się więzienia 
wileńskie, kijowskie, warszawskie, ilwowskie i odeskie. 
Załamał się też, a niebawem zdradził Orzeszko. 
Zamknięci w więzieniu wszyscy ważniejsi konspira
torzy zachowywali się różnie. Konarski trwał w opo
rze mimo tortur (bicie kijami, krajanie skóry na ple
cach, wyciąganie palców w stawach, odrywanie pa
znokci). Wyrzucił ukrytą truciznę. Komisji odpowia
dał: „Łotry, nikogo nie oskarżę, jak chcecie męczcie 
mnie”. Całą odpowiedzialność brał na siebie. Oburzo
ny Trubecki mówił, że „ten zatwardziały zbrodniarz 
nic nie wyznał, nikogo nie wydał”. Wskutek zdrady 
SzasizJkiewiczai uijęito starego Juszkiewicza, który miał 
listę związkowców, ale jej nie odnaleziono.

W tym właśnie momencie Karawajew podejmuje 
próbę uwolnienia Konarskiego. Wystarawszy się o 
przeniesienie do straży bazylianów szlachetny Ro
sjanin odwiedził Konarskiego parokrotnie i przed
stawił mu plan ucieczki. Konarski zgodził się pod 
warunkiem, że zostaną uwolnieni wszyscy. To go 
zgubiło, gdyż gdy Karawajew z podpisaną przez Szy
mona kartką obchodził cele, zdrajca Orzeszko po
chwycił ją i oddał strażnikom. Karawajewa uwięziono 
— wyszedł po wielu latach, aresztowano też bardzo 
wielu innych oficerów rosyjskich podejrzanych o 
sprzyjanie Polakom.

2(5 lutego sąd wydał wyroki. Na śmierć skazano tylko 
Konarskiego. Maszkowskiego, Michalskiego, Beaupre- 
go, Borowskiego, Januszewskiego, Olizara, ks. Leopol
da Jarzynę i kilkunastu innych skazano na dwa
dzieścia lat katorgi, utratę wszystkich praw obywa
telskich i majątkowych. Setki osób otrzymało wyroki 
katorgi od pięciu do piętnastu lat.

Konarski opanował lęk i słabość, postanowił zacho
wać, jak Artur Zawisza w 1833 r., godność do końca, 
aby zasłużyć na miano bohatera. Na 24 godziny przed 
egzekucją napisał wierszowaną spowiedź, w której 
dawał wyraz całej swej wierze i nadziei w Ojczyznę. 
Pisał do matki i brata, że „lepiej jest raz skonać,

raz mieć życie przez kata odjęte, aniżeli konać przez 
lat kilkadziesiąt w lochu albo w minach Narczyńska”. 
Boga prosił o opiekę nad matką i Emilią. Od straży 
zażądał kupienia płaszcza, nie chciał na oczach ludzi 
drżeć z zimna. 27 lutego pożegnał się z uwięzionymi 
towarzyszami. Wybaczył nawet słabym, załamanym 
Odtrącił tylko Orzeszkę: „Tobie, rozmyślny zdrajco, 
ani ja, ani potomność, ani Bóg nawet, zapewne, 
nie wybaczy” .

Przez pomyłkę przysłano mu do celi księdza ber
nardyna. Przyjął go miło, mówiąc: „lubo jestem 
kalwinem... pobłogosław mnie jak syna, jak wyznaw
cę Krzyża” . Wzruszony do łez ksiądz powiadomił o 
tym pastora Lipińskiego, który po dłuższej rozmowie 
z Szymonem odczytał psalmy pokutne.

O godzinie 11.00 rano wraz z pastorem wsiadł Ko
narski do sanek i został odwieziony na miejsce stra
ceń na Pohulance. Na wzgórzu za bramą Trocką 
zgromadziła się grupa czarno ubranych kobiet, które 
na widok skazańca kreśliły w powietrzu znak krzyża. 
Nieprzebrane tłumy zalegały ulice, jęcząc i szlocha
jąc, aż Konarski wzruszony do głębi uniósł się na 
sankach i potrząsając kajdanami zawołał do żandar
mów: „Rozstąpcie się! Przecież widzicie, że lud chce 
mnie zobaczyć i pożegnać”. Ten widok płaczących 
tłumów był chyba dla „emisariusza nadziei” naj
lepszą nagrodą za śmierć męczeńską...

Na placu czekał pluton egzekucyjny pod wodzą gen. 
Kwietnickiego. Odczytano wyrok, Konarski w śmier
telnej koszuli stanął nad dołem, koło słupa. Mimo 
jego prośby zawiązano mu oczy. Rozległ się łoskot 
bębnów, dwunastu żołnierzy oddało salwę. I stało się 
coś niebywałego: tłum obalając żołnierzy rzucił się 
ku rozstrzelanemu: wyrywano sobie na relikwie 
strzępy ubrania, unoszono garstki skrwawionej ziemi 
(w wiele dziesiątków lat potem w niektórych domach 
przechowywano je jak świętość). Mimo straży całą 
noc składano na miejscu egzekucji wieńce i kwiaty. 
Wiele miesięcy ciągnęły tam pielgrzymki z całej 
Litwy.

Tak żył i umarł Szymon Konarski. A  we wrześniu 
1839 r. Antonina Sniadecka, jedna z aktywniejszych 
kobiet sprzysiężenia, przy pomocy kilku oficerów 
przeniosła potajemnie zwłoki Konarskiego na cmen
tarz kalwiński w Wilnie. Z kajdan kazała sporządzić 
kilkadziesiąt obrączek i obdarowała nimi osoby za
służone dla sprawy narodowej.
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
Z Z A G R A N I C Y

#  Przez tereny Centrum Ekumeni
cznego w Genewie przebiega obecnie 
wyraźna granica. Otóż w skrzydle 
budynku zajmowanym przez Świa
tową Federację Luterańską panuje 
wzmożony ruch. Niewiele czasu po
zostało bowiem do rozpoczęcia o- 
brad V II Zgromadzenia Ogólnego 
Federacji w Budapeszcie. Trwają 
więc prace nad przygotowaniem 
dokumentów, dyskutuje się nad pro
pozycjami zmian personalnych oraz 
odbywa się wiele podróży. W in
nym skrzydle, zajmowanym przez 
Światową Radę Kościołów, panuje 
nastrój spokoju. Wiele się tu czyta 
i studiuje. Członkowie sztabu przy
swajają sobie powoli uchwały VI 
Zgromadzenia Ogólnego w Vancou
ver. Poza tym wielu współpraco
wników SRK opuszcza Genewę, a 
na lich miejsce iprzyChodzą inni. 
Konrad Raiser, dotychczasowy zastę. 
pca sekretarza generalnego, już wy
jechał do Bochum w RFN, aby ob
jąć tam profesurę w dziedzinie za
gadnień ekumenicznych. William 
Lazareth, dyrektor Sekretariatu Ko
misji „Wiara i Ustrój” , przekazał 
1 stycznia swoje stanowinko teolo
gowi zachodnioniemieckiemu Giin- 
terowi Gassmannowi. Pod koniec 
maja odejdzie John Bluck, dyrektor 
Wydziału Łączności SRK, by w swej 
ojczyźnie, Nowej Zelandii, objąć 
profesurę w dziedzinie teologii pra
ktycznej, Swoje odejście Bluck 
chciał połączyć z odejściem sekre
tarza generalnego Filipa Pottera, 
którego jest bliskim i zaufanym 
rzecznikiem. Najpóźniej do końca 
tego roku odejdzie także Filip Pot
ter, co stwarza konieczność wyboru 
nowego sekretarza generalnego na 
posiedzeniu Komitetu Naczelnego w 
lipcu br. Najczęściej wymienia się 
jako najpoważniejszego kandydata 
ks. Emilio Castro, aktualnego dy
rektora Wydziału do Spraw Misji 
Światowej i Ewangelizacji. Ks. Cas
tro ma 56 lat, pochodzi z Monte
video (Urugwaj), jest duchownym 
metodystycznym, teologię studiował 
m.in. u Karola Bartha w Bazylei. 
W Centrum Ekumenicznym cieszy 
się dużym zaufaniem i sympatią. 
Za jego kandydaturą przemawia nad
zwyczaj bogate doświadczenie eku
meniczne i fakt, że pochodzi on z 
kontynentu, z którego nie rekruto
wał się dotąd żaden sekretarz ge
neralny. Jako drugi liczący się kan

dydat wymieniany jest czarny te
olog południowoafrykański Allan 
Boesak, prezydent Światowego A l
iansu Kościołów Reformowanych. 
WygoŁszony przezeń w  Vancouver re
ferat przysporzył mu wielkiej po
pularności w środowiskach ekume
nicznych. Jednakże słyszy się głosy, 
że tak odważny przywódca kościel
ny i demokrata jest przede wszy
stkim potrzebny Afryce Południo
wej w jej tak trudnej i skompliko
wanej sytuacji. Jeszcze przed obra
dami w Vancouver wśród ewentu
alnych następców Filipa Pottera 
wymieniano nazwisko Konrada 
Raisera. Wydaje się jednak, że po 
niedawnym powierzeniu teologom 
zachodnioniemieckim dwóch bardzo 
ważnych funkcji w ŚRK (Heinz-Jo
achim Held został wybrany prze
wodniczącym Komitetu Naczelnego, 
a wspomniany G. Gassmann objął 
kierownictwo sekretariatu najważ
niejszej bodaj komisji w ŚRK — 
„Wiara i Ustrój” ) szanse Raisera 
poważnie się zmniejszyły.

#  Zdaniem sekretarza generalnego 
Światowej Federacji Luterańskiej, 
Carla Maua, najbliższe Zgromadze
nie Ogólne Federacji (lipiec, Buda
peszt) skupi się na trzech ważnych 
sprawach: na zaangażowaniu eku
menicznym, na współczesnym zwia
stowaniu i ewangelizacji oraz na 
problemie pokoju i sprawiedliwości. 
Dla dyskusji nad pokojem nieobo
jętny będzie fakt, że zgromadzenie 
luterańskie obradować będzie po 
raz pierwszy w kraju socjalisty
cznym.

£  Międzynarodowa Komisja Kato- 
licko-Metodystyczna podczas spot
kania w Mediolanie (listopad 1983) 
doszła do wniosku, że nie istnieją 
żadne powody, które usprawiedli
wiałyby podział Kościoła. Komisja 
stwierdziła zarazem, że pewien plu
ralizm w teologii, nabożeństwie, du
chowości i dyscyplinie kościelnej 
jest do pogodzenia z jednością wia
ry i podstawowymi strukturami.

6  W tym roku ma się rozpocząć 
druga tura dialogu luterańsko-me- 
todystycznego w USA poświęcona 
urzędowi biskupiemu. Pierwsze roz- 
mowy, prowadzone w latach 
1977— 1979, zakończyły się wyda
niem wspólnego oświadczenia na 
temat chrztu.

#  W październiku 1983 r. zakończo
ne zostały trwające od dwóch lat 
rozmowy między teologami luterań- 
skimi i reformowanymi w USA. 
Uczestnicy rozmów zaproponowali 
wspólnotę Stołu Pańskiego i ambo
ny oraz przeprowadzanie wspól
nych projektów misyjnych. Partne
rzy dialogu reprezentowali cztery 
Kościoły luterańskie z 5,4 min. czło
nków oraz cztery Kościoły refor
mowane z 5,3 min członków.

#  Anglikański arcybiskup Canter
bury Robert Ruńcie opowiedział się 
za dalszym zbliżeniem między an- 
glikanami i luteranami. Przema
wiając 8 listopada 1983 do obradu
jącego w Londynie Synodu Gene
ralnego Kościoła powołał się na 
sprawozdanie z rozmów anglikań- 
sko-luterańskich (Helsinki, 1982). 
Jego zdaniem, dokument ten wy
raża przekonanie, że między obu 
Kościołami nie istnieją już poważ
niejsze przeszkody uniemożliwiające 
zawarcie pełnej wspólnoty komunij
nej. Arcybiskup z uznaniem wyra
ził się o historycznych i współczes
nych zasługach luteranizmu oraz 
wezwał do skorygowania zniekształ
ceń i uproszczeń nauki Lutra. Bez
pośrednio po tym wystąpieniu abp 
Ruńcie udał się do NRD na uroczy
stości z okazji 500 rocznicy urodzin 
Marcina Lutra, a następnie prze
mawiał do Rady Luterańskiej W iel
kiej Brytanii,, przed którą powtó
rzył w ogólnych zarysach to samo, 
co stwierdził wobec Synodu Gene
ralnego własnego Kościoła.

#  W lipcu odbędzie się w Stras
burgu (Francja) X I Światowa Kon
ferencja Mennonitów (poprzednia 
— w 1967 r. w  Amsterdamie). Spo
łeczność mennonitów liczy zaledwie 
675 000 członków rozproszonych w 
52 krajach. Swe źródła ma w ruchu 
nowochrzcżeńców w  XV w. a na- 
zwę wywodzi od Holendra Menno 
Simonsa. Mennonici są ludźmi po
koju. Dużą wagę przywiązują rów
nież do odpowiedzialnego obchodze
nia się człowieka z wszystkimi su
rowcami ziemi i z dobrami mate
rialnymi. W USA i Ameryce Po
łudniowej dość często żyją w zam
kniętych, izolujących się społecz
nościach.

0  Koptyjski Kościół Prawosławny, 
Koptyjski Kościół Ewangelicki i Ko
ściół Katolicki w Egipcie utworzyły 
ekumeniczny komitet do spraw roz
woju. Komitet powoła biuro, które 
służyć będzie wszystkim trzem Ko
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ściołom w ich pracy w dziedzinie 
rozwoju. W skład Komitetu wchodzi 
9 osób, po 3 z każdego Kościoła. 
Kościoły oświadczyły, że czują się 
odpowiedzialne za całą ludność 
Egiptu.

0 Synod Kościoła Anglikańskiego 
w Anglii podczas zeszłorocznej sesji 
jesiennej w Londynie dużą przewa
gą głosów przyjął wniosek, aby u- 
możliwić kobietom, ordynowanym 
za granicą, sprawowanie Wieczerzy 
Pańskiej podczas ich wizyty w An
glii i Walii.

0  Pod koniec minionego roku pani 
Ester Vidal Rosello jako pierwsza 
kobieta została ordynowana w Hi
szpańskim Kościele Ewangelickim. 
Już wcześniej wiele kobiet studio
wało teologię w seminarium w Ma
drycie, ale żadna nie ubiegała się 
o ordynację. Z tą chwilą ordynacja 
kobiet przestaje być problemem 
teoretycznym w Hiszpańskim Ko
ściele Ewangelickim i staje się rze
czywistością. W uroczystości ordy
nacji pani Rosello wzięli udział 
członkowie innych Kościołów pro
testanckich oraz przedstawiciele o- 
środków teologicznych Kościoła 
Rzymskokatolickiego.

0 Władze radzieckie zwróciły Ro
syjskiemu Kościołowi Prawosławne
mu najstarszy klasztor moskiewski 
pod wezwaniem św. Daniela, poło
żony na prawym brzegu rzeki Mo
skwy. Urządzona zostanie w nim 
nowa rezydencja patriarchy mos
kiewskiego, centrum prawosławne, 
wydział zagraniczny Patriarchatu i 
— po raz pierwszy od roku 1917 — 
klasztor męski. Patriarcha Pimen 
określił zwrócenie ipierwszego spo
śród 20 z górą moskiewskich kla
sztorów jako przejaw „życzliwości 
państwa wobec Kościoła” .

Z K R A J U

0 W ramach Wydziału Teologicz
nego KUL został powołany do ży
cia z początkiem roku akademic
kiego 1983/84 pierwszy w kraju In
stytut Ekumeniczny. Pracami In
stytutu, które będą kontynuacją i 
rozwinięciem działalności dotych
czasowej Sekcji Teologii Porównaw
czej i Ekumenicznej, kieruje ks. bp 
prof. Alfons Nossol. Zadaniem In
stytutu jest podejmowanie prac ba
dawczych nad aktualnymi zagad
nieniami ekumenicznymi i publiko
wanie ich wyników, organizowanie 
sesji naukowych, gromadzenie do

kumentacji i specjalistycznego księ
gozbioru ekumenicznego, współpra
ca z ośrodkami teologicznymi w 
kraju i za granicą. Instytut stawia 
sobie także cele dydaktyczne i wy
chowawcze, będzie prowadził kurs 
magisterski, wyższy kurs dwuletni, 
który umożliwi uzyskanie licencjatu, 
oraz kurs doktorancki w dziedzinie 
teologii ekumenicznej, prawosław
nej i protestanckiej.
Studia w Instytucie Ekumenicznym 
są dostępne dla studentów wszy
stkich wyznań chrześcijańskich.

0 3 stycznia w Klubie Inteligen
cji Katolickiej w Warszawie odby
ło się spotkanie ekumeniczne, na 
którym ks. Bogdan Tranda z Ko
ścioła Ewangelicko-Reformowanego 
wygłosił prelekcję pt. „Ulryk Zwin
gli — w 500-lecie urodzin” (będzie 
drukowana w następnym numerze). 
Obecny był również biskup Kościo
ła' — ks. Zdzisław Tranda. Dyskusja', 
jaka się wywiązała, wykraczała po
za temat referatu. Padało wiele py
tań na temat Kościoła Ewangelicko.

Ksiqiki nadesłane

-Reformowanego, jego doktryny, 
tradycji,, źródeł jego otwartej, eku
menicznej postawy, różnic i podo
bieństw między Kościołami refor
mowanymi na świecie. Duże zain
teresowanie wzbudziło pojmowa
nie przez reformowanych istoty Eu
charystii. Spotkanie zostało zakoń
czone wspólną modlitwą.

Z N A S Z E G O  K O Ś C I O Ł A

0 20 listopada 1983 r. parafia ewan
gelicko-reformowana w Zelowie 
obchodziła 180 rocznicę swego za
łożenia. Uroczystości jubileuszowe 
rozpoczęte zostały nabożeństwem, w 
którym uczestniczyli członkowie 
miejscowego zboru i innych parafii 
reformowanych, władz kościelnych 
oraz goście z kraju i z zagranicy. 
Kazanie wygłosił ks. bp Zdzisław 
Tranda. Prez,es Synodu — dr Jan 
Zaunar i prezes Konsystorza — dr 
Dorota Niewieczerzał przekazali w 
imieniu władz Kościoła życzenia 
wszelkiej pomyślności i błogosła
wieństwa Bożego w życiu i pracy
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Zofia Kossak: Król trędowaty. Biblioteka dzieł wyborowych, Warszawa 
1983, s. 180, egz. 20 000+330, cena zł 170.

Zofia Kossak: Bez oręża. Biblioteka dzieł wyborowych, Warszawa 1983, 
t. 1/2 s. 308, egz. 20 000+330, cena zł 350.

Perspektywy i problemy teologii moralnej, praca zbiorowa. Przedmowa 
Tullo Goffi, tłum. Tadeusz Mieszkowski, Warszawa 1983, s. 236, egz. 3 000 
+330, cena zł 350.

Święty naszych czasów. Beatyfikacja i kanonizacja ojca Maksymiliana 
Kolbego. Wybór, układ i opracowanie Amelia Szafrańska, Warszawa 1983, 
s. 208, egz. 30 000+330, cena zł 600.

Paweł Trzebuchowski: Praca jako znak człowieczeństwa, Warszawa 1982, 
s. 156, egz. 5 000+300, cena zł 120.

Teresa Weyssenhoff: Na początku drogi (opowieść o Arnoldzie Janssenie). 
Posłowie ks. Bronisław Skóra SVD, Warszawa 1983, s. 232, egz. 10 000+330, 
cena zł 120.

Jan Wilson: Całun turyński. Przekład i posłowie Andrzej Polkowski, 
Warszawa 1983, s. 350, egz. 20 000+330, cena zł 400.

Zygmunt Zieliński: Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wiekóio 
1775— 1978. Warszawa 1983, s. 672, egz. 20 000+330, cena zł 550.
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zboru. Podobne życzenia złożyli: 
p. M. Wayerstall — członek zarządu 
Związku Kościołów Reformowanych 
w RFN i p. Ari Booman — gość z 
Holandii. Oprawę muzyczną i wo
kalną nadali nabożeństwu zespół 
młodzieżowy i chór parafialny oraz 
solistka p. Ana Vranowa — arty
stka operowa pochodzenia czeskiego. 
Po południu odbyło się uroczyste 
zgromadzenie jubileuszowe zboru z

udziałem zaproszonych gości. Ks. bp 
Zdzisław Tranda wygłosił referat o 
dziejach parafii w Zelowie, założo
nej w 1803 roku przez emigrantów 
czeskich, którzy przybyli na zie
mie polskie uchodząc przed prze
śladowcami religijnymi w cesar
stwie austriackim (będzie on wy
drukowany w następnym numerze 
„Jednoty” ). Głos zabierali także nie
którzy z zaproszonych gości: p. Irma

Koterowa — w imieniu reformowa
nej parafii warszawskiej, ks. Toma
szewski — w imieniu miejscowej 
parafii katolickiej, ks. Elkowicz — 
miejscowego zboru baptystów, na
czelnik miasta i gminy Zelów — 
lokalnych władz państwowych oraz 
ks. Rolf Nauman z Gorlitz. Uroczy
stość uświetniła p. Ana Vranowa, 
która odśpiewała dziesięć pieśni bi
blijnych Antoniego Dworzaka.

Pun kł  w i d z e n i a
Dokończenie ze s. 8

tak powiem — tę tradycję w świetle Słowa Bożego 
kontrolują. Postępują tak również wobec reformato
rów swojego Kościoła. Tym niemniej, mogą przyzna
wać się i do Augustyna, i do Tomasza, i Franciszka, 
i Piotra Waldusa, czy wreszcie Lutra, Zwingliego 
i Kalwina. Może ten rys właśnie wzbogaca nas 
i uzdalnia do poczucia wspólnoty z innymi?

D. N. — Tak., mamy świadomość, że nasze korzenie 
sięgają szeroko i głęboko. Dobrze się stało, że w tym 
kierunku katolicy zrobili ostatnio kolejny krok. Myślę, 
że w jakiś sposób „  zrehabilitowali” Lutra uznając 
w nim kogoś, kto może być nauczycielem Kościoła 
także z puntku widzenia katolickiego. Na pewno taki 
gest byłby wskazany i wielce pożyteczny w stosunku 
do innych reformatorów. Czasem zastanawiam się, 
w jakim stopniu Kościół Rzymskokatolicki zdaje sobie 
sprawę, ile w nim samym zmieniło się pod wpływem 
Reformacji? I odwrotnie: ile w nas zmieniło się od 
tamtych czasów?

Siła naszego Kościoła w dialogu ekumenicznym polega, 
jak sądzę, na tym, że każdą rozmowę możemy spro
wadzić do pryncypiów, świadomi, że nic nas w tym 
nie krępuje. Rozumienie ekumenii wśród chrześcijan 
jest jeszcze bardzo niedojrzałe. Ekumenia nie polega 
przecież na wyrzekaniu się własnej historii i tradycji. 
Niekiedy pojawia się jednak nieporozumienie, że do
robek naszych ojców i dziadów mielibyśmy zrzucić jak 
bagaż, by — czyści i nie zapisani — połączyć się...

RED. — A inni mieliby postąpić podobnie. Jedność, 
czyli ujednolicona organizacja kościelna.

D. N. — I od razu powstanie problem ważności, hie
rarchii itd. Niestety, takie rozumienie idei ekumenicz
nej jest jeszcze dość częste, podczas gdy naprawdę jest 
ono nieporozumieniem. Myślę jednak, że w miarę 
upływu czasu właściwa wizja jedności Kościoła będzie 
obejmowała coraz szersze kręgi chrześcijan, a naszym 
zadaniem jako reformowanych jest upowszechniać tę

prostą myśil, że nie należy wyrzekać się siebie, ale 
w tych obok — uznać braci.

RED. — I chyba jeszcze to, że dzięki pogłębianiu ro
zumienia własnej tożsamości chrześcijańskiej docho
dzimy do akceptowania czyjejś inności.
D. N. — Masz rację. To jest zresztą nie tylko problem 
grup wyznaniowych, ale prywatny problem każdego 
człowieka. Im mniej nad sobą pracujemy, im mniej 
rozmyślamy, im bardziej powierzchownie rzeczy trak
tujemy, tym jesteśmy szybsi w sądach, bardziej lekce
ważący zdanie drugiego człowieka. Dopiero namysł, 
refleksja pozwala nam znaleźć w wypowiedzi interlo
kutora elemenlty prawdy. Także w naszym Kościele 
część ludzi płytko pojmuje niektóre sprawy. Nie mam 
śmiałości oceniać stanu wiedzy biblijnej czy też prze
ciętnej świadomości wyznaniowej,, ale niektóre obja
wy — według mnie — są niepokojące. Nie krytykuj
my więc innych, ale zacznijmy od siebie.
Ekumenia to wielkie słowo, ale trzeba ją zaczynać na 
miejscu, we własnym Kościele. W działaniu ekume
nicznym nie jest obojętne, jak się zaprezentujemy in
nym ludziom. Przecież na sprawy wielkie patrzy się 
przez pryzmat małych. Człowiek nie widzi „nagiej 
iidei” , ale ludzi, którzy ją realizują, i wedle nich oce
nia samą ideę. Dlatego tak ważne jest, aby nasza spo
łeczność funkcjonowała w sposób czysty — od środka 
i na zewnątrz, żeby nasza rodzina wyznaniowa roz
wijała się w dobrym kierunku. Wszelkie prace gre
miów kościelnych, i te o charakterze ustawodaw
czymi, i te o charakterze wykonawczym muszą mieć 
na uwadze ten cel. Cokolwiek się będzie w tym kie
runku robić i jakkolwiek to się będzie naizywać — 
chodzi o jedno: abyśmy byli bliżsi tego, co w Kościele 
najważniejsze, i abyśmy swoje powołanie prezento
wali postawą na co dzień.
RED. — Dziękuję Ci za tę rozmowę i za czas, który 
poświęciłaś Czytelnikom.

Rozmawiała
Barbara Stahlowa
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