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C O W Y N A ТО?
W czyim imieniu?
Ostatnio dużego rozgłosu w jPolsce {większego niż w USA) nabrała sprawa
ks. Douglasa Rotha, pastora amerykańskiego Kościoła luterańskiego. Na fali
tego „szumu informacyjnego” pojawił się list wystosowany przez Polską
Radę Ekumeniczną w imieniu Kościołów członkowskich do Amerykańskiej
Rady Kościołów, solidaryzujący się z pastorem cierpiącym za swą „huma
nitarną akcję” i potępiający zastosowane wobec niego „represje”.
W liście tym jest wiele pięknych, pobożnych, szlachetnie brzmiących
słów, obliczonych na wzruszenie czytelnika dolą prześladowanego duchow
nego. Ma on jednak dwie wady: merytoryczną i formalną. Od strony mery
torycznej szkopuł polega na tym, że list został napisany bez sprawdzenia
rzeczywistego przebiegu wydarzeń i tła całej sprawy. Zwrócił na to uwa
gę m.in. biuletyn Światowej Federacji Luterańskiej w numerze stycznio
wym: „list PRE zawiera kilka błędów faktycznych, z których najbardziej
jaskrawy jest ten, że Roth został aresztowTany w czasie »-odprawiania na
bożeństwa-«. Otóż był on aresztowany w kościele, ale nie w wyżej poda
nych okolicznościach”. Inne reakcje były również krytyczne.
Warto więc przyjrzeć się, jak rzecz wyglądała naprawdę. Tło całej sprawy
zrelacjonował poinformowany i wiarygodny zazwyczaj tygodnik „Time”
z dnia 14 stycznia 1985 i na tej relacji tu się opieramy. Otóż pastor Roth
jest, nazwijmy to delikatnie, duchownym kontrowersyjnym. Dla parafii w
Clairton został skierowany w roku 1978. Jednakże parafianie rzadko w i
dzieli go w roli duszpasterza parafialnego. Zamiast tego angażował się on
aktywnie w działalność tzw. Kościelnej Strategii Misyjnej, organizacji po
zostającej w ścisłej łączności z bojowo nastawioną grupą lokalnych działa
czy związkowych, oskarżających banki i przedsiębiorstwa o podważanie
racji bytu lokalnej gospodarki przez inwestowanie kapitałów i przesuwanie
siły roboczej za granicę. Sam spór leży w granicach tematów, co do któ
rych nawet ludzie dobrej woli mogą się różnić w swych poglądach. Można
przecież dyskutować nad zasadnością pewnych decyzji ekonomicznych. 1
nie samo stanowisko pastora w tej sprawie, jakkolwiek nie
należała ona do jego bezpośrednich obowiązków w parafii, było tym, co
spowodowało jego aresztowanie. Powodem były dość niekonwencjonalne
metody działania, stojące na granicy miniterroryzmu, jakie pastor podjął
wraz ze swą grupą, takie jak przerywanie nabożeństw w okolicznych koś
ciołach, do których uczęszczali przedstawiciele oskarżonych korporacji, a
także wpuszczanie do kościoła balonów z farbą i cuchnącym sprayem.
71 ze 145 parafian Rotha wniosło do synodu regionalnego petycję o rozpa
trzenie tej sprawy. W październiku komitet wykonawczy synodu i biskup
Pittsburga, Kenneth May, stosując prawo wewnętrzne Kościoła luterańskie
go w Ameryce, zdecydowali odwołać pastora, czemu Roth się nie podpo
rządkował, barykadując się w kościele w Clairton. W tej sytuacji biskup
zwrócił się o sądowy nakaz opuszczenia własności parafialnej. Pastor nie
poddał się dobrowolnie, za co skazano go na 90 dni aresztu pod zarzutem
lekceważenia sądu.
Tak się mają fakty, których PRE nie wzięła pod uwagę w swym liście.
W ich świetle patetycznie pobożny komentarz brzmi dość osobliwie. W efek
cie PRE niepotrzebnie naraziła się na śmieszność, czego wyżej cytowana
notatka w biuletynie SFL daje dobitny dowód.
A na czym polega wada formalna listu? Jest on pisany w imieniu wszyst
kich „wyznawców Kościołów członkowskich PRE”. Nic nam nie wiadomo,
aby osoby list podpisujące konsultowały się w jakikolwiek sposób z Koś
ciołami członkowskimi, a z naszym na pewno nie. Wiadomość o liście do
tarła do nas niejako per procura — za pośrednictwem prasy codziennej.
Nie jest to chyba najwłaściwszy sposób konsultowania się władz PRE z jej
członkami.
Uważamy, że decyzje w PRE powinny być podejmowane bądź przez gloso
wanie, bądź przy ogólnej zgodzie, ale nie może to być nigdy samowolna
decyzja dwóch osób, szczególnie jeśli sprawa dotyka międzynarodowych
stosunków ekumenicznych. A przynajmniej wypada, aby Kościoły człon
kowskie były poinformowane wcześniej niż Polska Agencja Prasowa.
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CO W N U M E R Z E ?
Ostatnia niedziela marca to Nie
dziela Palmowa, która rozpoczyna
Wielki Tydzień, zakończony śmier
cią i zmartwychwstaniem Jezusa.
0 tym szczególnym tygodniu pisze
ks. Bogdan Tranda w kazaniu Go
dzina chwały (s. 3) nawiązującym
do Ewangelii Jana 12:20—24. Po
kazaniu następuje modlitwa Ziarno
1 plon (s. 4).
„Zmartwychwstał! Pan Jezus Chry
stus żyje!” — to słowa z wiersza
słowackiego poety, Milana Jurco,
pt. Żyje!, który zamieszczamy (na
str. 5) w tłumaczeniu ks. Wacława
Oszajcy.
W marcu mija 300 rocznica urodzin
wielkiego kompozytora ewangelic
kiego Jana Sebastiana Bacha. O je
go życiu i dziele pisze Jadwiga
Kłobukowska na str. 5.
Na s. 8 publikujemy artykuł Marka
Mlickiego pt. Nie sądźcie, zawiera
jący refleksje autora na temat tego
ważnego-, a nie docenionego przyka
zania Jezusa.
Kolejny artykuł Adama Paszkow
skiego w rubryce Zapiski znad Betezdy nosi tytuł...i wstyd z „takim”
wejść do kościoła... (s. 13).
Na s. 10 — artykuł Jerzego Slawika
zatytułowany Ekumenia a pokora,
który kończy Tryptyk o pokorze.
W numerze kończymy również roz
poczęty w 1983 r. cykl Marka Ruszczyca Zapisali karty historii. Ostat
nią prezentowaną postacią jest Pio
nier higieny, Leon Nencki, brat
słynnego
biochemika, Marcelego
(s. 15).
Na s. 17 — kontynuacja cyklu
Szalom. Kolejny odcinek nosi tytuł
Kiedy Żyd czyta Biblię.
Poza tym nasze stałe rubryki: Co
Wy na to?, a w niej redakcyjny fe
lieton W czyim imieniu?, który nu
mer otwiera (s. 2), Listy (s. 19),
Wśród książek (s. 19), Przegląd ekumeniczny (s. 20) i Z prasy, która
numer zamyka (s. 23).

NASZA

OKŁADKA

Widoczny na zdjęciu grób znaj
duje się niedaleko miejsca ukrzyżowania Jezusa. Jest to
grób podobny do tego, iw któ
rym zostało złożone Jego ciało
i z którego zmartwychwstał.

KS. BOGDAN TRANDA

G o d z in a ch w ały
Wśród pielgrzymów, którzy przyszli na świąteczne obrzędy, byli także
Grecy. To oni zwrócili się z prośbą do Filipa z Betsaidy Galilejskiej:
Panie, chcemy poznać Jezusa! Filip powiedział io 'tym Andrzejowi i obaj
poszli powiedzieć Jezusowi. Jezus zaś tak na to odpowiedział: Teraz
nadeszła godzina chwały dla (Syna ‘Człowieczego. Zapewniam was —
jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, pozostaje poje
dynczym ziarnem. (Jeśli obumrze, przynosi (wielki jplon*.
Jan 12:20—24

Niedzielą Palmową rozpoczyna się ostatni ty 
dzień okresu pasyjnego, zwany Wielkim, ty 
dzień męki Pana Jezusa, zakończony powsta
niem z grobu. Trzy kulminacyjne punkty cha
rakteryzują ten okres: Niedziela Palmowa —
triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, Wiel
ki Piątek — śmierć Jezusa na krzyżu, i Wielka
Niedziela — dzień pustego grobu. Nie bez po
wodu nazywamy go Wielkim Tygodniem. Kie
dy używamy tego przymiotnika w odniesieniu
do jakiejś osoby czy do jakichś wydarzeń,
chcemy podkreślić znaczenie tego, o czym mó
wimy i myślimy. Dlaczego wydarzenia ostat
niego tygodnia w życiu Jezusa mają takie wiel
kie znaczenie? Czy jesteśmy świadomi, że wy
darzyło się wtedy coś niepowtarzalnego? Że
wydarzyło się coś o wielkim znaczeniu dla na
szego osobistego życia, dla życia całej ludzkoś
ci? ,,Jezus Chrystus, który zawsze był w pos
taci Bożej, nie trzymał się uparcie tego, aby
być .równym Bogu, ale wyrzekł się tego
wszystkiego przyjmując postać niewolnika, sta
jąc się podobny do ludzi i jako człowiek dając
się poznać. Upokorzył się i okazał posłuszeń
stwo aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej”
(Flp 2:6—8).
Zaczyna się więc ten tydzień szczególnej re
fleksji, który powinniśmy poświęcić na prze
myślenie pytania, na czym polega wielkość
wydarzenia, o którym mówimy, na czym pole
ga jego znaczenie w naszym osobistym życiu.
W przytoczonym na wstępie tekście czytamy
zdanie wypowiedziane przez Jezusa, gdy do
wiedział się o chęci poznania Go przez ludzi
ze świata greckiego, pogańskiego: „Teraz na
deszła godzina chwały dla Syna Człowieczego”.
Nadszedł czas wielkiej chwały Tego, który zos
tał przez Boga posłany na świat, Syna Bożego.
Na czym polega Jego wielka chwała?
Zdawałoby się, że to, co według naszych, ludz
kich miar było chwałą, dokonało się, zanim te
słowa zostały wypowiedziane, to znaczy wtedy,
gdy Jezus odbywał wjazd do Jerozolimy, jak
wódz, który odbywa swój triumf. Tymczasem
Jezus wskazuje na coś zupełnie innego. „Za
pewniam was — jeśli ziarno pszenicy wrzuco
ne w ziemię nie obumrze, pozostaje pojedyn
czym ziarnem. Jeśli obumrze, przynosi wielki
plon”. Co chce On przez to powiedzieć? Czy
to, że wszystko, co się działo dotąd, nie miało

znaczenia? Czy może istota wydarzenia kryje
się gdzie indziej?
To, co nazywamy klęską, co dla nas jest czymś
najgorszym, upadkiem, przekreśleniem wszyst
kiego, dla Jezusa jest powodem do chwały. On
wiedział, że ma cierpieć, że już cierpi i że umrze w wielkiej męce. On świadomie wstępo
wał na drogę swego przeznaczenia, świadomie
podjął trud, aby go wykonać aż do końca, aż
do śmierci, i to śmierci krzyżowej. A gdzie my,
naśladowcy Jezusa, szukamy tego, co jest god
ne wysiłku, godne naszej pracy, zainteresowa
nia, poświęcenia, co uważamy za rzecz wielką
i ważną w naszym osobistym życiu? Jezus idzie
ku swemu przeznaczeniu. By spełnić swoją ro
lę, posłużył się osiołkiem. Ewangelista Łukasz
pisze, że w pobliżu Betfage i Betanii, u stóp
Góry Oliwnej powiedział do dwu swoich ucz
niów: „Wejdźcie do tej wsi naprzeciw, tam za
raz na skraju znajdziecie uwiązanego osiołka,
na którego nikt jeszcze nie siadał; odwiążcie go
i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał, cze
mu go odwiązujecie, powiedzcie, że jest pot
rzebny Panu” (Łuk. 19:30—31). Potrzebne Mu
jest to zwierzę, żeby przy jego pomocy wstąpić
na drogę swej chwały.
My często sami siebie uważamy za ludzi mało
znaczących, którzy niewiele mogą zrobić dla
realizacji Bożego Królestwa na ziemi, wśród
ludzi obcych i swoich. A przecież spełnienie Bo
żych planów nie zależy od tego, czy chcemy to
robić, czy wiemy, jak to robić i czy w ogóle
rozumiemy Boże plany. Zależy to wyłącznie
od tego, do jakiego celu potrzebuje nas Pan.
Jak tego osiołka, który spokojnie dał się do
siąść i wwiózł Pana do Jego stolicy. Zależy to
od tego, do jakiego celu On chce wykorzystać
nasze zdolności, którymi przecież sam nas ob
darzył. Mamy nieść ciężar, który On na nas
składa, i On sprawia, że coś dobrego z tego wy
niknie. Ile to razy zamierzamy dobre rzeczy,
ile razy planujemy wielkie sprawy, a wszystko
nam się rozsypuje między palcami jak piasek.
Ale nie o to przecież chodzi, by nasze plany
* W,g przekładu czterech Ewangelii na języfk współ
czesny Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Bi
blijnego; cytaty w tekście — wg tego samego prze
kładu lub przekładów nie publikowanych.
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się zrealizowały, żebyśmy byli zadowoleni z osiągnięeia swoich celów, lecz o to, by spełnić
zadanie wyznaczone nam przez Pana. Zadanie,
do którego On nas potrzebuje. Dlatego jedną
z głównych cech charakteryzujących chrześci
janina jest posłuszeństwo wobec Jezusa. Iść z
Jezusem tam, gdzie On nas kieruje, nie oglą
dając się wstecz, ale patrząc w przyszłość, ufa
jąc całkowicie Jemu z głębokim przekonaniem,
że Jezus Chrystus wie, czego potrzeba, aby On
zyskał pełnię chwały. Do tego właśnie potrze
buje On nas, naszych rąk, naszych serc, na
szych myśli. Dlatego powołał nas jako wspól
notę wierzących, żebyśmy, każdy według da
nych mu możliwości, służyli chwale Syna Czło
wieczego.
Naszą pracę musimy wykonywać z tą świado
mością, że jeśli ziarno pszenicy wrzucone w

ziemię nie obumrze, pozostanie tylko pojedyn
czym ziarnem, zachowa swe właściwości, nie
będzie znosić bólu związanego ze wzrostem i
rozwojem, ale też nie przyniesie żadnego po
żytku. Jezus myślał o sobie, ale Jego słowa
mają znaczenie powszechne. Kto siebie ofiaro
wuje, ten ogląda owoce swojej ofiary, swego
wyrzeczenia. Kto szczodrze rozrzuca na lewo
i prawo dary, którymi Bóg go obsypał, ten
zbiera. Kto zaś tłamsi je tylko dla siebie, ten
zobaczy w końcu próchno i zgniliznę, ani je
mu, ani nikomu nieprzydatne. „Kto bowiem
zbytnio ceni swe życie, ten je straci. Kto zaś
nie ceni swego życia na tym świecie, ten za
chowa je dla wieczności. Gdy kto chce mi słu
żyć, niech idzie w moje ślady, wtedy mój słu
ga będzie tam, gdzie ja będę. Tego, kto mnie
służy, mój Ojciec wynagrodzi” (Jan 12:25—26).

Ziarno

i

plon

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego,
pozwól mi stanąć pod Twoim Krzyżem,
tam, gdzie krwią poświadczyłeś
swe posłuszeństwo Ojcu aż do końca;
tam, gdzie zabito Twe Ciało,
byś nigdy więcej nie wyrzekł już
ani jednego słowa,
nikogo nie podniósł na duchu,
nikomu nie podał pomocnej ręki,
nikomu nie powiedział:
odpuszczam ci twoje grzechy,
idź i nie grzesz więcej;
byś nigdy głodnych nie nakarmił
ani spragnionych nie napoił;
byś nigdy nie obnażył obłudy
w sercach ludzi pewnych siebie,
a spracowanych i ciężarem przytłoczonych
nie przygarnął do swego serca.
Pozwól mi stanąć pod pustym Krzyżem,
gdzie Ciało Twe — Ziarno Pszenicy
z pogardą rzucono na ziemię.
Pozwól mi stanąć przed pustym grobem,
gdzie Ciało Twe — Ziarno Pszenicy
wzrosło plonem stokrotnym.
Razem z pokoleniami, które minęły,
i z tymi, które po mnie przyjdą,
w gronie tych, którzy żyją współcześnie,
ja otrzymuję z Twych przebitych rąk
życie na dzisiaj, na jutro, na zawsze.
Ja słyszę Twe słowa pociechy,
ja biorę odpuszczenie moich grzechów,
ja karmię się chlebem Twojego Ciała,
ja poję się winem Twojej Krwi,
obnażam przed Tobą swe serce,
abym nigdy nie był zbyt pewny siebie,
i szukam u Ciebie pomocy,
gdy staję bezradny wobec zła,
gdy nie mam siły się dźwignąć.
Pozwól mi głosić Twą wieczną chwałę
i cieszyć się tym, że należę do Ciebie
razem z tylu braćmi i siostrami
we wspólnocie świętych -— odkupionych
przez Twą śmierć i zmartwychwstanie#
Amen.
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MILAN JURĆO

JADWIGA KŁOBUKOWSKA

Ż y je !

Jan Sebastian Bach

(Mat. 28 :6)

— w trzechseinq ro czn icę urodzin —

Pan Jezus Chrystus,
Ten, którego ukrzyżowali,
i martwego złożyli w grobie,
który trzy dni mocował się z piekłem,
ze śmiercią,
z wieczną zagładą —
zwyciężył!
Zmartwychwstał!
Pan Jezus Chrystus żyje!
Oto nadeszła pełnia czasów
i spełniają się obietnice dane prorokom.
Przyszedł dzień,
którym radował się ojciec Abraham,
kiedy go ujrzał.
Przyszedł dzień słońca
proroka Hioba,
który wołał wielkim głosem nadziei:
Mój odkupiciel żyje!
Oto jak się chwalebnie wypełnia
prorocka pieśń Dawidowa:
Nie pozostawisz mojej duszy
w mocarstwie śmierci.
To jest ów trzeci dzień,
o którym mówi Ozeasz,
że nas ożywi i postawi na nogi.
To jest ten dzień,
o którym Pan powiedział:
Zburzcie tę świątynię,
a ja za trzy dni ją odbuduję.
Grób jest pusty,
na szczycie Golgoty stoi
nowa świątynia dla wszystkich narodów!
Raduj się Kościele Pana,
raduj się ludu zbawiony,
albowiem twój Nauczyciel,
twój Doradca,
twój Najwyższy Kapłan,
twój Zbawiciel,
twoja Poręka wskrzeszenia
ŻYJE.
Tłum. ks. Wacław Oszajca

Informację o autorze tego wiersza, który jest Słowa
kiem i wyznawcą Kościoła Braterskiego w Czecho
słowacji, drukowaliśmy w nr 2 „Jednoty” z ub. r.

W tym roku, 21 marca, mija 300 lat od dnia urodzin
Jana Sebastiana Bacha, jednego z największych ge
niuszów muzycznych, jakich zna historia ludzkości.
Na dzieło tego wielkiego kompozytora ewangelickiego
składa się prawie trzysta kompozycji, które powstały
w ciągu czterdziestu lat. Cała muzyka Bacha przepojo
na jest duchem Ewangelii i wyraża cześć i uwielbie
nie kompozytora dla Stwórcy.
Jan Sebastian Bach pochodził ze znanego w Turyngii
rodu muzyków: ojciec był skrzypkiem, stryj zaś orga
nistą przy kościele św. Jerzego w Eisenach. W tym
właśnie mieście urodził się Jan i tu uczęszczał do szko
ły. Osierocony w dziesiątym roku życia znalazł trosk
liwego opiekuna w starszym bracie Janie Krzysztofie,
organiście w pobliskiej miejscowości Ohrdruf. Jan
Krzysztof, uczeń słynnego organisty J. Pachelbela,
wprowadzał Jana Sebastiana w arkana sztuki muzycz
nej, co nie okazało się trudne, gdyż chłopiec wykazy
wał niezwykłe zdolności i zapał do nauki. Po śmierci
brata Jan Sebastian sam kontynuował studia muzycz
ne w Liineburgu, gdzie w „Michaelisschule” był cenio
nym sopranistą w chórze kościelnym, a po przejściu
mutacji został prefektem, czyli zastępcą dyrygentaTutaj zetknął się z poważnym kompozytorem Geor
giem Böhmern, organistą kościoła św. Jana, który wy
warł wpływ na jego późniejszą twórczość. Studia mu
zyczne zawiodły go również do Hamburga, gdzie zdą
żył jeszcze usłyszeć grę 80-lcibnieigo Adama Reinkena
i mógł podziwiać niemiecką operę, świetnie rozwijają
cą się pod kierunkiem Reinharda Keisera. Następnie
udał się do Celle, ośrodka szczycącego się orkiestrą
wzorującą się na stylu francuskim. U podłoża wszech
stronnego stylu kompozytorskiego Bacha leżała więc
zarówno północnoniemiecka sztuka organowa i opero
wa, jak i zachodniofrancuski styl klawesynowy, a tak
że przyswojony w latach późniejszych włoski recitativ
oraz nowa forma arii i symfonii włoskiej. Jan Se
bastian zdobywał wiedzę muzyczną z wielką żarliwoś
cią, często kosztem snu. Świadectwo jego nieprzespa
nych, spędzonych na pracy nocy przekazał nam w
swych wspomnieniach jego syn Filip Emanuel.
Po ukończeniu szkoły w Liineburgu w 1702 r. Jan
Sebastian Bach musiał natychmiast podjąć pracę za
robkową. Początkowo znalazł zatrudnienie jako na
dworny skrzypek w kameralnej orkiestrze księcia sas
kiego w Weimarze. Po kilku miesiącach otrzymał
znacznie lepiej płatne stanowisko samodzielnego or
ganisty przy kościele w Arnstadt, gdzie akurat zain
stalowano nowe organy. Już wtedy zaczął kompono
wać. Wybitny utwór organowy Capriccio na wyjazd
najukochańszego brata tam właśnie powstał. Ważnym
momentem w tym okresie życia Bacha była podróż
do Lubeki na kilkumiesięczną naukę u wielkiego or
ganisty Dietricha Buxtenhude. Nowatorskie pomysły,
z jakimi powrócił miody muzyk ze swej podróży, nie

5

Jan Sebastian Bach

dem, ale Francuz podobno w ukryciu wysłuchał gry
Bacha i czując, że mu nie dorówna, odjechał pospiesz
nie dyliżansem, by uniknąć niekorzystnej dla siebie
konfrontacji.
W 1717 r. rozpoczął się jeden z najszczęśliwszych ok
resów w życiu J.S. Bacha. Został wtedy powołany na
stanowisko kapelmistrza i dyrektora muzyki kameral
nej na dworze księcia Leopolda w Köthen. Praca ta
dawała młodemu muzykowi dużo satysfakcji. Jego za
danie polegało na prowadzeniu orkiestry złożonej z 18
doskonałych instrumentalistów, z którymi grywał i dla
których tworzył własne kompozycje. W większości
miały one charakter okolicznościowy. W ten sposób
powstała większa część jego muzyki kameralnej, utwory na klawicymbał, skrzypce, wilonczelę, flet —
sonaty, suity, partity. Również w Köthen napisał słyn
ne Koncerty Brandenburskie, uwertury, a także świec
kie kantaty, m in. ku czci „Jaśnie Oświeconego Le
opolda”. Jednocześnie rozpoczął nowy rozdział swego
życia wypełniony obowiązkami dydaktycznymi. Opra
cowywał podręczniki, będące w rzeczywistości arcy
dziełami, które otworzyły nowe perspektywy technicz
ne przed kompozytorami przyszłych pokoleń. Począt
kowo przeznaczał je dla najbliższej rodziny. Zeszycik
fortepianowy dla Wilhelma Friedmanna Bacha (Kla
vier Büchlein für Wilhelm Friedmann Bach) z dwui trzygłosowymi inwencjami oraz część pierwszą wspa
niałego zbioru dwudziestu czterech preludiów i fug,
zatytułowanego Das wohltemperierte Klavier pisał z
myślą o synach (drugą część dopisał w dwadzieścia
lat później w Lipsku). Kościelnej muzyce organowej
poświęcił podręcznik gry na organach Das Orgelbüch
lein.

odpowiadały jego przełożonym w małym zborze arnstadzkim, toteż Bach z ulgą przyjął propozycję obję
cia funkcji organisty przy kościele św. Błażeja w
Mülhausen. Tam Rada Miejska zamówiła u niego i wy
dała drukiem kantatę Bóg moim królem. Jest to jedy
ny utwór tego kompozytora opublikowany za jego ży
cia. Tam też w 1707 r. poślubił swoją kuzynkę Marię
Barbarę.
Gwałtowne dysputy teologiczne, w jakich pogrążyli
się mieszkańcy Mülhausen — podzieleni na ortodo
ksyjnych luteranów i tzw. pietysów — przeniosły się
nawet na dziedzinę muzyki. Nie akceptując takiej at
mosfery Jan Sebastian Bach zrezygnował w 1708 r.
z funkcji organisty i powrócił na dwór weimarski,
tym razem jako nadworny organista i muzyk kame
ralny księcia Wilhelma Ernesta. W tym okresie skom
ponował wiele kantat kościelnych zawierających ele
menty stylu operowego (rodzaj recitativu z arią) oraz
liczne dzieła organowe — preludia, toccaty, fugi i fan
tazje o charakterze wirtuozowskim, którymi zyskał
sobie sławę w całym kraju. Podziwiano go na dwo
rze w Kassel, entuzjazmowano się nim w Dreźnie.
Jesienią 1717 r. miał się tam zmierzyć ze sławnym
ówczesnym klawesynistą francuskim Louis Marchane

W 1720 r. spotkało kompozytora nieszczęście — zmar
ła jego żona Maria Barbara, która osierociła ośmioro
dzieci. Ze względu na nie Bach nie mógł długo zwle
kać z następnym ożenkiem i po roku poślubił dwu
dziestoletnią Annę Magdalenę Wülken, córkę nadwor
nego trębacza, nadworną śpiewaczkę w Köthen. Dbał
0 dalsze wykształcenie muzyczne nowej małżonki, pi
sząc dla niej dwa zeszyty nut zawierające utwory for
tepianowe, preludia, suity, chorały a także kilka pieś
ni świeckich i kościelnych (Klavier Büchlein für A n 
na Magdalena Bach). Uczył ją nawet teorii, co wynika
z załączonych do nut Wielce potrzebnych zasad generalbasu. Anna Magdalena urodziła mu sześciu synów
1 siedem córek, ale kilkoro z nich wcześnie zmarło.
Spośród synów szczególne uzdolnienia muzyczne wy
kazywał Jan Krzysztof Fryderyk („Bach z Bückenburga”) oraz Jan Christian Bach, znany jako Bach „lon
dyński” lub „mediolański”.
W 1722 r. Bach rozpoczął starania o stanowisko kan
tora przy kościele św. Tomasza w Lipsku, zwolnione
na skutek zgonu znanego muzyka i kompozytora Ja 
na Kuhnaua. Jednym z kandydatów był słynny Telemann z Hamburga, jednak nominację otrzymał Jan
Sebastian Bach i pierwszego czerwca 1723 r. objął
nowy urząd. Obowiązki jego były rozliczne, gdyż na

leżało do nich nie tylko „wykonywanie utworów mu
zycznych w obu głównych kościołach, według swej
najlepszej wiedzy i umiejętności (...) oraz staranne
szkolenie chłopców w muzyce zarówno wokalnej, jak
i instrumentalnej”, ale nawet udzielanie lekcji łaciny.
W niedziele kierował muzyczną stroną nabożeństw w
obu głównych kościołach Lipska — św. Tomasza i św.
Mikołaja — gdzie zgodnie z tradycją prezentował
przeważnie własne kompozycje. Ponadto w ramach
swych obowiązków przygotowywał chóry występujące
na ślubach i pogrzebach, a także z innych okazji.
Dzięki temu zdobywał dodatkowo dochody na utrzy
manie licznej rodziny. W Lipsku, będącym nie tylko
ważnym ośrodkiem handlowym o międzynarodowym
zasięgu (słynne Targi Lipskie), ale również uniwersy
teckim, życie muzyczne było bardzo bogate. Ruch mu
zyczny, początkowo amatorski, nabierał stopniowo
cech profesjonalnych, co sprawiło, że w latach czter
dziestych założone zostało nawet przedsiębiorstwo kon
certowe, późniejszy „Gewandhaus”. Bach odgrywał
pierwszoplanową rolę w życiu muzycznym tego mias
ta nie tylko jako kantor, ale również director musicaey
co oznaczało, że praktycznie nim kierował. Świadczy
o tym powierzenie mu w 1729 r. kierownictwa „Colle
gium musicum”, instytucji kreowanej przez G. Ph.
Telemanna.
Okres działalności w Lipsku, zakończony dopiero
śmiercią kompozytora 28 lipca 1750 r.y był okresem
nadzwyczaj płodnym w jego twórczości. Bach osiągnął
wówczas pełnię swych możliwości twórczych, zdobył
wielki autorytet i pozycję. Teraz mógł wreszcie urze
czywistnić powzięty w młodości zamiar tworzenia „mu
zyki kościelnej ku chwale Boga”. Pracował niemal po
piętnaście godzin na dobę, tworząc dzieła coraz więk
szej klasy. W roku 1723 powstał jego cudowny Magnificat, w 1729 Pasja według Mateusza (MatthaiisPassion), w 1734 Oratorium na Boże Narodzenie (Weihnachtsoratorium, ukoronowaniem zaś jego twórczoś
ci kościelnej stała się wielka Msza h-moll. Zapraszany
do innych miast na uroczyste koncerty, zachwycił w
1731 r. Drezno grając na organach w kościele św. Zo
fii, zaś w 1736 r. uczestniczył w poświęceniu nowych
organów Silbermanna w nowo zbudowanym kościele
Panny Marii. W 1747 r. udał się do Poczdamu na za
proszenie króla Fryderyka II i wystąpił przed nim

z koncertem. Wzbudził podziw monarchy i towarzy
szących mu muzyków swoją improwizacją sześciogłosowej fugi na temat podany przez króla. Po powro
cie do Lipska opracował dokładnie ten utwór, zatytu
łował Musikalisches Opfer i przesłał natychmiast kró
lowi. Jednym z ostatnich dzieł Bacha był zbiór Kunst
der Fugę (Sztuka fugi), stanowiący najwyższe osiąg
nięcie w dziedzinie kontrapunktu i tak trudny, że do
piero w 1927 r. odważono się na jego pierwsze wyko
nanie w kościele św. Tomasza w Lipsku. Utwór ten
uznany został za rodzaj testamentu genialnego muzy
ka, tym bardziej że komponując wielką fugę poczwór
ną autor użył własnego nazwiska B-A-C-H jako
czwartego tematu. Podczas tej pracy zaskoczyła go
śmierć.
Twórczość Jana Sebastiana Bacha przez pewien czas
była zapomniana, chociaż jego synowie kontynuowali
tradycje muzyczne i nawet osiągali sukcesy. Dopiero
wiek dziewiętnasty na nowo uświadomił światu wiel
kość spuścizny tego kompozytora i jej znaczenie dla
przyszłych pokoleń muzyków i wielbicieli wielkiej
sztuki.
W dwudziestym wieku sława Jana Sebastiana Bacha
osiągnęła apogeum. Zjawisko to ilustrują choćby wy
powiedzi niektórych polskich kompozytorów. T a d e 
u s z S z e l i g o w s k i : „Bach jest praźródłem współ
czesnej muzyki. (...) Bach stoi u jej podstaw, u
jej narodzin. Muzyka Bacha zdaje się być muzyką
wieczną jak zjawisko przyrody, jak sama natura...”.
A n d r z e j P a n u f n i k : „Bach jest dla mnie naj
większym mędrcem muzycznym. Ale mędrcem, który
ma serce i umie patrzeć w serca innych ludzi. Stąd
właśnie i wielka mądrość muzyki Bachowskiej, i jej
głęboki humanizm. Bach umiał wyrazić prawdę o czło
wieku swojej epoki. I choć wyrażał ją środkami, które
wykształciły pokolenia poprzednie — wyrażał ją w
duchu czasów nowych, do których już sercem należał.
Dlatego Bach jest dla nas, kompozytorów, niedościg
nionym wzorem i nauczycielem. Bo najtrudniejszą rze
czą w naszej twórczości jest umieć zespolić przeszłość
i przyszłość, tkwić organicznie w tradycjach swego na
rodu, a zarazem przemawiać w imieniu dnia dzisiej
szego...”.
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„ N ie s q d ź c ie “
Nie ma tego przykazania w Deka
logu, który Bóg przekazał narodo
wi izraelskiemu za pośrednictwem
Mojżesza. Znajduje się ono nato
miast w Kazaniu na Górze (w któ
rym Jezus niejako powtarzał i aktualizował przykazania Boże), a
także w innych tekstach Nowego
Testamentu i, jak się wydaje, nie
straciło nic na aktualności; co wię
cej — w dzisiejszych czasach po
winno znaleźć się w centrum uwa
gi nie tylko chrześcijan, lecz wszy
stkich ludzi myślących.
Jest to jedno z najtrudniejszych do
przestrzegania przykazań biblijnych,
nakazuje bowiem działanie sprzecz
ne z naturą człowieka, dokładniej
mówiąc: z tą jej częścią, którą
Ewangelia każe w sobie zwalczać.
Podobne trudności powstają rów
nież przy wypełnianiu innych przy
kazań, na przykład miłowania nie
przyjaciół. Pierwszym i niejako na
turalnym odruchem emocjonalnym
człowieka wobec nieprzyjaciela lub
wroga jest nienawiść, a w najlep
szym wypadku niechęć. Być może,
dzieje się nawet tak, że najpierw
odczuwa się do kogoś nienawiść, a
dopiero w ślad za tym nazywa się
go nieprzyjacielem. Jednakże Je
zus wyraźnie powiedział: „nie sądź
cie”, a także: „miłujcie nieprzyja
ciół waszych” (Mat. 5:44 i 7:1).
Sądzenie lub, inaczej mówiąc, osą
dzanie,, tak jak je rozumie Pismo
święte, jest częścią szerszego pro
cesu, zwanego ocenianiem. Skłon
ność do oceniania jest właściwa
chyba wszystkim ludziom i w tek
stach z dziedziny etyki mówi się
o postawie oceniającej jako o po
wszechnie występującej. Trudno
wyobrazić sobie choćby jeden dzień
przeżyty bez ferowania takich lub
innych ocen. Gdy opowiadają nam
o postępku jakiegoś człowieka, nie
mal automatycznie oceniamy ów
postępek i jego sprawcę. Język do
starcza nam tu gotowych formu
łek typu: „oto czyn szlachetny”,
„postąpił jak bohater” lub „postą
pił wręcz haniebnie”, „oto straszne
świństwo” itp.
Powszechność i automatyzm ocenia
nia mogą sugerować, że należy ono
do zjawisk, które przebiegają nie8

mai podświadomie, bez udziału kry
tycznego namysłu. I w wielu wy
padkach tak się właśnie dzieje —
ferujemy oceny szybko, bezwzględ
nie, a nawet, można rzec, bezmy
ślnie. Jeżeli jednak zastanowimy
się głębiej nad ocenianiem innych
ludzi, a szczególnie nad ocenianiem
ich według kryteriów moralnych,
okaże się, że problem jest bardzo
złożony. Cóż bowiem należy oce
niać — czyn czy człowieka, który
go popełnił? Czy może podlegać ocenie ten, czyja wolność wyboru
była znacznie ograniczona? Co uwzględniać przy ocenianiu: moty
wy czy rezultaty, zamiary czy efek
ty? Rzetelny namysł mnoży podob
ne, trudne do rozstrzygnięcia dy
lematy.
Nie jest moim zamiarem rozważa
nie tu wszystkich zagadnień skła
dających się na zjawisko oceniania.
Postaram się skoncentrować na tym
rodzaju oceny, którą w Biblii na
zwano sądzeniem. Jak wynika z
kontekstów, w których przykazanie
„nie sądźcie” występuje, sądzenie
jest synonimem wydawania sądów
negatywnych, potępiania innych,
zarzucania im złego, niemoralnego
postępowania. Z Pisma świętego
można wywnioskować następujące
powody, dla których nie należy są
dzić bliźnich:
1. „Nie sądźcie przed czasem, dopó
ki nie przyjdzie Pan, który ujawni
to, co ukryte w ciemności, i obja
wi zamysły serc...” (I Kor. 4:5).
Te słowa św. Pawła, który wiele
uwagi poświęcił poznaniu, ujawnia
ją prawdę, że brak nam wystar
czającej wiedzy do rzetelnego wy
dawania sądów o bliźnich. Czasem
bardzo trudno jest ocenić własne
motywy postępowania, trudno zro
zumieć siebie samego, a cóż dopie
ro innego człowieka. Wiele rzeczy
jest „ukryte w ciemności”, a „za
mysły serc” są niejednokrotnie nieodigaidnięite. Jakże często potępiany
przez innych człowiek miał jak
najlepsze intencje i jeżeli zawinił,
to tylko niedostatecznym rozezna
niem sytuacji lub brakiem przewi
dywania. Jakże często postępowa
nie, które pochopnie osądzamy ja
ko złe, wynika z konieczności spo

wodowanej sytuacją, jakże często
wolność wyboru jest wolnością po
zorną. Dlatego tylko Ten, który
widzi w ukryciu, może sądzić.
2. „Nie sądźcie, abyście nie byli są
dzeni (...). Czemu widzisz źdźbło
w oku brata swego, a belki w oku
swoim nie dostrzegasz? Obłudniku,
wyjmij najpierw belkę z oka swe
go, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć
źdźbło z oka brata swego” (Mat.
7:1,3,5).
Osądzanie i potępianie bliźnich peł
ni nierzadko ważną psychologiczną
funkcję podnoszenia własnej warto
ści poprzez pomniejszanie warto
ści innych ludzi. Niemal każdy zna
z własnego doświadczenia miłe uczucie zadowolenia, jakie powstaje
po rozmowie poświęconej osądza
niu bliźnich. Czujemy się lepsi, do
skonalsi, gdy przekonujemy siebie
i innych, że są ludzie znacznie od
nas gorsi, ludzie popełniający złe
czyny. Osądzając ich, dajemy po
średnio bądź bezpośrednio do zro
zumienia, że my tak nie postępu
jemy, że ich postępki są nam obce
i wstrętne. Największe niebezpie
czeństwo kryje się jednak nie w
fakcie, że przekonujemy o tym swo
je otoczenie, lecz w tym, że prze
konujemy samych siebie. Im bar
dziej wyolbrzymiamy i potępiamy
źdźbło w oku bliźniego, tym mniej
sza staje się belka w naszym oku.
W rezultacie popadamy w samoza
dowolenie. Postępując w ten spo
sób narażamy się na wielkie nie
bezpieczeństwo zaniechania pracy
nad sobą i nad własnym doskona
leniem się. Po cóż bowiem stawać
się lepszym, gdy te same (pozor
nie) efekty można uzyskać dzięki
krytykowaniu innych? Zamiast sta
rać się sprostać wysokim wzorcom
moralnym, jakich dostarcza Biblia,
zadowalamy »się poczuciem wyższo
ści nad ludźmi, których nie zawsze
zasadnie osądzamy za ich postępki.
3. „Przeto nie osądzajmy już jedni
drugich, ale raczej baczcie, aby nie
dawać bratu powodu do upadku
lub zgorszenia” (Rzym. 14:13).
Te słowa apostoła Pawła zwracają
uwagę na to, że osądzanie bliźnich
stanowi przeszkodę w życzliwym
ich traktowaniu, w pomaganiu im,

czyli w realizowaniu przykazania W powyższych cytatach najważ
najważniejszego — przykazania mi niejsze dla naszych rozważań są
słowa: „strofuj”, „upominaj” i „ułości wzajemnej.
Dotychczas mówiłem o skutkach, dzielać napomnień”. Jest oczywi
jakie osądzanie powoduje w odnie ste, że strofować lub napominać
sieniu do ludzi osądzających. W tym można tylko wtedy, gdy poddało
momencie wypada rozważyć, jaki się człowieka bądź jego postępo
ma ono wpływ na osobę osądzaną. wanie ocenie i ocena ta wypadła
To, co nazywa się samooceną lub negatywnie. A jednak Pismo świę
obrazem siebie samego, kształtuje te nie daje w tych wypadkach
się w znacznej mierze pod wpły zalecenia: „osądzaj go”. Wypada
wem opinii innych ludzi, szczegól więc rozważyć dokładniej, na czym
nie 'zaś tych, z których zdaniem polega różnica między zakazanym
człowiek się liczy. Wielokrotne od osądzaniem a nakazywanym stro
bieranie negatywnych ocen i sądów fowaniem, które musi być poprze
o sobie powoduje, że jednostka, dzone oceną.
szczególnie
słabsza
psychicznie, Pierwszym czynnikiem różnicują
przyjmuje te oceny jako prawdzi cym jest, jak sądzę, intencja lub,
we i zaczyna wierzyć, iż jest taka, inaczej mówiąc, motyw działania.
jak o niej mówią. Tak więc ten, Osądzanie — w większej lub mniej
o kim mówi się często źle, zdoby szej mierze — zawsze jest egoi
wa przekonanie, że jest zły, i zgod styczne, tzn. służy poprawieniu sa
nie z tym postępuje. Im więcej zaś mooceny i własnego samopoczucia.
złych uczynków popełnia, tym wię Osoba osądzana spełnia funkcję na
cej słyszy negatywnych ocen. Po rzędzia służącego osiąganiu włas
wstaje błędne koło, z którego trud nych celów, narzędzia, nawiasem
no jest się uwolnić. Innymi słowy, mówiąc, często bardzo krzywdzo
osądzanie może być przyczyną co nego. W przypadku oceniania i na
raz głębszego upadku naszego bra pominania natomiast głównym lub
ta. Gdy Jezus powiedział do fary wyłącznym motywem postępowania
zeuszów i uczonych w Piśmie: „Kto staje się chęć udzielenia bliźniemu
z was jest bez grzechu, niech pomocy. Ocenia się po to, aby upierwszy rzuci w nią kamieniem”, dzielić napomnienia, zawrócić czło
Jego słowa nie odnosiły się wy wieka ze złej drogi, ukazać mu te
łącznie do aktu kamienowania. aspekty lub skutki jego działania,
Miał On zapewne na myśli i to, że których sam nie dostrzega.
oskarżenia i potępienia są jak ka Drugi czynnik różnicujący jest
mienie — mogą zranić i uczynić trudniejszy do wyjaśnienia. Otóż
wielką krzywdę.
osądzając człowieka utożsamia się
Na pozór wydaje się, że przestrze go przeważnie z jego postępowa
ganie przykazania „nie sądźcie” mo niem lub skutkami tego postępo
że prowadzić do akceptowania wania. Gdy widzę, że ktoś skłamał
złych czynów, do milczącej zgody lub ukradł, mówię o nim: „to kłam
na zło i niegodziwości. Tak jednak ca, człowiek nieuczciwy, złodziej”.
nie jest, a przynajmniej nie mu Takim osądem sugeruję sobie i in
si być. Alternatywą osądzania nie nym, że ten, kto skłamał lub ujest obojętność, lecz troskliwe i kradł, jest, prawdopodobnie był
pełne miłości zainteresowanie, u uprzednio i będzie w przyszłości
podłoża którego leży dobro bliź człowiekiem
nieuczciwym.
Taka
nich. Zanim wyjaśnię, czym się ono etykietka przylega do człowieka i uróżni od osądzania, pozwolę sobie sprawtedliwia odsunięcie się innych
znów przytoczyć parę cytatów bi od niego. Zupełnie inaczej wygląda
blijnych.
sytuacja, gdy swoją ocenę ograni
„Miejcie się na baczności. Jeśliby czam do samego postępku. Stwier
zgrzeszył twój brat, s t r o f u j go, dzam wówczas: „ten człowiek skła
a jeśli się upamięta, odpuść mu” mał”. Taka ocena pozostawia o(Łuk. 17:3). „Starszego mężczyzny tw artą drogę do dalszego zajmo
nie s t r o f u j , lecz u p o m i n a j
wania się tym człowiekiem: mogę
go jak ojca, młodszego jak braci” zastanowić się, dlaczego skłamał i
(I Tym. 5:1). „Biskup powinien być jak ja sam mogę mu pomóc, aby
(...) trzymający się prawowiernej więcej tego nie czynił. Zamiast
nauki, aby mógł zarówno u d z i e  użyć epitetu „kłamca”, mogę prze
lać
napomnień
w słowach cież powiedzieć: „człowiek uczciwy,
zdrowej nauki, jak też dawać od który skłamał”. Być może, będzie
pór tym, którzy jej się przeciw on nadal kłamał i rzeczywiście zo
stawiają” (Tyt. 1:7—9).
stanie kłamcą, tzn. osobą stale mó

wiącą nieprawdę, jest jednak szan
sa, że zastanowi się nad sobą i —
postrzegając siebie właśnie jako
człowieka uczciwego, któremu zda
rzyło się skłamać — zacznie ad
sobą pracować, aby w przyszłości
nie ułatwiać sobie życia mówieniem
nieprawdy.
Trzeci czynnik różnicujący jest bli
sko związany z poprzednimi i wy
różniam go jedynie ze względu na
jego znaczenie psychologiczne. Otóż
osądzanie odbywa się przeważnie za
pomocą stereotypów, określeń sto
sowanych bez głębszego namysłu.
Ułatwiają one niewątpliwie funk
cjonowanie społeczne człowieka,
ale zarazem niosą poważne niebez
pieczeństwo. Wszelkie stereotypy
zawężają bowiem ocenę ludzi i
wtłaczają ich w ciasne szufladki,
gdzie brak miejsca na indywidua
lizm. Posługiwanie się stereotypami
w mowie ujawnia płytkość myśle
nia, tak bardzo niebezpieczną i
szkodliwą. Życzliwe ocenianie i na
pominanie unika stereotypów, gdyż
wymaga głębokiego namysłu nad
każdym indywidualnym przypad
kiem oraz prób zrozumienia dru
giego człowieka.
♦
Dotychczas pisałem o ocenianiu i
osądzaniu innych ludzi. Jest jednak
jeszcze inny aspekt tej sprawy,
mianowicie ocena i osądzanie sie
bie samych. Ten aspekt wydaje mi
się z wielu względów przynajmniej
równie ważny co poprzednio oma
wiany.
Otaczający nas ludzie mogą oce
niać tylko nasze uczynki^ które w
ten lub inny spoisób zostały ujaw
nione. My sama oceniamy to wszy
stko, co pozostało w ukryciu, tak
że własne myśli, intencje, pożąda
nia i popędy. Dlatego mamy znacz
nie więcej danych do wydania oce
ny. Z drugiej jednak strony rze
telna samoocena jest sprawą nie
zwykle trudną ze względu na emo
cjonalne zaangażowanie i brak dy
stansu. Myślę, że przykazanie „nie
sądźcie” dotyczy zarówno oceny in
nych, jak i siebie samych. Podobnie
jest, na przykład, z przykazaniem
„nie zabijaj”, które w oczywisty
sposób zakazuje samobójstwa. Nie
wielką chyba będzie przesadą, gdy
stwierdzę, iż osądzanie siebie sa
mego może stać się psychicznym
samobójstwem.
Dokończenie na s. 23
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TRYPTYK O POKORZE . SZKICE LAICKIE
JERZY SLAWIK

Ekum enia a po kora
Motto:
A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś,
aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy.
Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli
doskonali w jedności, żeby świat po
znał, że Ty mnie posłałeś i że ich li
mitowałeś, jak i mnie umiłowałeś.
(Jan 17:22—23)
Te słowa Zbawiciela, będące kulminacją Jego Mod
litwy Arcykapłańskiej, możemy przyjąć tylko z naj
głębszym, pokornym i radosnym wzruszeniem. W nich
zawarta jest kwintesencja Jego posłannictwa oraz naj
wyższy cel i sens naszego istnienia. Są one także pod
stawą i natchnieniem dla ruchu ekumenicznego, rozu
mianego jako jednoczące działanie miłości.
MIŁOŚĆ I JEDNOŚĆ JAKO NAJWAŻNIEJSZE
PRZYKAZANIE
Jest zdumiewające i jednocześnie tragiczne, że cytowa
ne słowa Chrystusa, będące autentycznym testamen
tem, są obojętnie traktowane przez wielu chrześcijan,
których życie ma przecież polegać na niczym innym,
jak na wypełnianiu Jego woli. Równie tragiczne jest
zaniedbanie najważniejszego przykazania wzajemnej
miłości, które stanowi warunek i istotę jedności, jaką
mamy tworzyć z Nim i w Nim. Każdy zna na pamięć
to przykazanie, ale nigdy nie dosyć jego przypomina
nia i rozważania: „Nowe przykazanie daję wam, abyśeie się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem;
abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną
mieć będziecie” (Jan 13:34—35).
Sprawa ta jest tym bardziej bolesna i przejmująca,
im lepiej uświadamiamy sobie wszechogarniający sens
wskazanej przez Chrystusa jedności w miłości, a jed
nocześnie fakt, że zaniedbanie to jest udziałem nie
tylko tzw. chrześcijan letnich czy nominalnych, ale
także tych, którzy swoje chrześcijaństwo traktują bar
dzo poważnie. Odnosi sdę to w istocie do każdego z nas,
ale w szczególny sposób dotyczy naszych religijnych
kierowników — duchownych i teologów. O ile jednak
wobec niewypełniania przykazania miłości stajemy
wszyscy z boleśnie ściśniętymi sercami, milkniemy iw
pokorze uznajemy swą winę i wielką nędzę? o tyle
wobec identycznego żądania jedności uczniów Chrys
tusa znajdujemy dla siebie z reguły wiele usprawied
liwień. Nie chcemy dostrzec niezwykle ważnego faktu,
że Chrystus prosi najwyraźniej o naszą w i d z i a l n ą
j e d n o ś ć ! Zresztą, dla uniknięcia wszelkiej dyskusji
i wątpliwości, od razu wyjaśnia, dlaczego: „żeby świat
poznał, że Ty mnie posłałeś”. Dokładnie to samo po10

wtarza w swoim przykazaniu miłości: „Po tym wszys
cy poznają, żeście uczniami moimi”. Wagi tych słów
nie można przecenić: widzialna jedność jest znakiem
nie podlegającym dyskusji. Przecież „po owocach po
znacie ich” (Mat. 7:16). Przypuszczenie, że chodzi tylko
o jedność formalną, a nie o rzeczywistą, byłoby za
przeczeniem ducha Ewangelii. Tak więc, czy chcemy,
czy też nie, widzialna i prawdziwa jedność jest — już
teraz! — autentycznym i niezbędnym świadectwem
przynależności do Chrystusa i warunkiem skutecznego
głoszenia Jego Ewangelii.
GRZECHY ROZBITEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA
Czy sytuacja we współczesnym świecie nie jest, nie
stety, wymownym dowodem, jak mało skuteczne było
dotąd zwiastowanie Ewangelii przez Kościoły chrześ
cijańskie, skłócone z sobą i odmawiające sobie na
wzajem ducha Chrystusowego? Wielu „chrześcijan”
nadal obwinia za to „tych drugich”. Czy w tej sytu
acji można kwestionować naszą wspólną odpowiedzial
ność za to, że znakomita większość ludzi żyje w świe
cie zmaterializowanym, zakłamanym i nienawistnie
podzielonym? Wspólnie popełniane grzechy nadal pod
trzymują to rozbicie, za które wspólnie odpowiadamy.
Do najczęstszych i, niestety, najbardziej brzemiennych
w skutki win należą:
S e k c i a r s t w o , polegające na stawianiu litery Pis
ma ponad duchem Ewangelii. Powoduje to kierowanie
się niezgodną z duchem hierarchią ważności czynni
ków, od których zależy nasze zbawienie. Szczególnie
wyraźnie mówi o tym cały List ap. Pawła do Galacjan.
Istota zagadnienia sprowadza się do tego, że nie my
siebie zbawiamy, ale zbawia nas Chrystusy który oczekuje od nas pełnego zawierzenia Jego miłości, uwierzenia, że On w każdej sytuacji może i pragnie
nas uratować i zbawić. On chce jedynie, abyśmy wy
pełniali czyny miłości, jako owoce wiary. Jeżeli zba
wienie naszych bliźnich, a także nasz stosunek do
nich, uzależniamy od realizacji przez nich różnych
dodatkowych przepisów zakonu, od form pobożności,
a nawet od dogmatów obowiązujących w naszym wy
znaniu — jesteśmy sekciarzami, choćbyśmy należeli do
największych Kościołów.

Wielu chrześcijan oczekuje już tylko końca świata
i sądu nad nim i nad miliardami ludzi, którzy przez
nas — wskutek naszych podziałów i akcentowania
spraw drugorzędnych — nie doczekali się zwiastowa
nia prawdziwej Ewangelii. Bójmy się tego sądu i czyń
my wszystko, by go odroczyć.
E g o i z m z b i o r o w y i i n d y w i d u a l n y . Ducho
wi jedności przeciwstawia się często przyziemny inte
res własny, własnej grupy wyznaniowej, własnego
Kościoła. Niech mi będzie wolno jako laikowi pode
przeć się tu autorytetem Karola Bartha: w rozdziale
zatytułowanym „O Ewangelii i Biblii”1 mówi on
szczególnie dosadnie o wykorzystywaniu Bożego auto
rytetu do egoistycznych celów, nieraz ubieranych w
bardzo wzniosłe hasła. Niestety, któż z nas i w tym
wypadku nie jest bez winy?
N i e u f n o ś ć . Podejrzewanie drugich o nieuczciwe
zamiary i dopatrywanie się w kontaktach ekumenicz
nych zagrożeń dla czystości zasad wiary własnego
Kościoła i jego trwałości — można łatwo uzasadnić
przykładami „z życia”, jakkolwiek z pewnością ich
liczba stale maleje. Rzecz jednak w tym, by nie uspra
wiedliwiało to naszej biernej i wyczekującej postawy.
W swoim „Hymnie do miłości” (I Kor.13) ap. Paweł
wyraźnie mówi, że nasza postawa ma być nacechowa
na pełną ufnością i dobrą wolą. Nieufność prowadzi
do grzechu zaniedbania, do poniechania budowy praw
dziwej jedności, jakieij Chrystus oczekuje od swoich
uczniów. Była o tym mowa we wstępie, gdzie stwier
dziliśmy, że jednocząca miłość jest niezbędnym świa
dectwem i owocem naszej wiary, jeśli w ogóle mamy
odwagę nazywać siebie chrześcijanami. W istocie nasza
ufność względem innych jest dowodem zaufania do
Boga.
•
Nie .-miejsce tu na pełniejszy przegląd naszych grze
chów i ich skutków objawiających się w „letniości”
naszego chrześcijaństwa oraz w postaci przeszkód ta
rasujących drogę do jedności. Często zresztą jesteśmy
skłonni oceniać je nie jako grzechy, lecz jedynie bra
ki: brak odwagi, brak konsekwencji, brak wiary...
Nie wykluczają one dobrej woli, ale ją paraliżują
i kładą się ciężarem na barki tych ludzi, którzy czują
się odpowiedzialni za losy „swoich” Kościołów i wspól
not. Czy u ich źródeł nie leży zawsze to samo: nie
właściwa hierarchia- ważności spraw i wynikająca stąd
niemożność radykalnego potraktowania przykazań
Chrystusa? W tym kontekście szczególnej wymowy
nabiera ostatni wiersz wspomnianego Pawiowego
„Hymnu do miłości”: „Teraz więc pozostaje wiara,
nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest
miłość” — w połączeniu ze wstępnym stwierdzeniem,
że bez niej nic nam nie pomoże, że cała reszta mija
się z celem.
I chociaż szara codzienność nie ułatwia nam tej dro
gi, to uczeń Chrystusa wie, co jest najważniejsze, wie
też, c z y j Kościół, c z y j ą mocą i c z y i m kosztem
ma być budowany.
JEDNOŚĆ A ŚWIAT WSPÓŁCZESNY
Gdy miłość i pokora pozwolą nam dostrzec, lub choćby
tylko przeczuć, jak ogromnie ubogie i jednostronne
jest nasze patrzenie na świat i Boga1
2 (od czego tu,

na ziemi, żaden człowiek, żaden apostoł i żaden Koś
ciół nie był i nie jest wolny3), gdy w spotkaniu się
różnych chrześcijan, różnych Kościołów i różnych te
ologii pod Słowem Bożym i pod Krzyżem Zbawiciela
dostrzeżemy darowaną nam t e r a z szansę pełniejsze
go i pogłębionego zrozumienia4 jednej i tej samej
Prawidy, tej samej Ewaneglii — Wtedy uświadomimy
sobie, że urzeczywistnienie nakazu jedności w miłości
stwarza szansę reformy i odnowy w s z y s t k i c h spo
łeczności, całego chrześcijaństwa. Jest to zarazem szan
sa przedłużenia czas-u łaski dla ludzkości, dla naszej
ziemi, tak obecnie zmaltretowanej i zagubionej. Do
strzeżemy też w nowym świetle wagę i sens wszystkie
go, co się wokół nas dzieje, a tym samym rolę ekumenii mającej zintegrować i odrodzić chrześcijań
stwo.
Czyż nie jest widoczne jak na dłoni, że to właśnie
Zły, książę tego świata, chce naszą ziemię i całą ludz
kość jak najszybciej doprowadzić do unicestwienia?
W ceilu upodlenia ludzi, uzdatnienia ich na wszelką
manipulację i uniemożliwienie procesów integrują
cych buduje on systemy przemocy, bezprawia, kłam
stwa i nienawiści — systemy totalitarne. Różnorod
ność, która jest naszym bogactwem, on wykorzystuje
do siania nienawiści i budowania podziałów. Każda
różnica jest dla niego dobra: rasowa, narodowa, wy
znaniowa, majątkowa, klasowa-, kulturowa, a nawet
pokoleniowa. To on rozkręca rozwiązłą i rozpasaną
konsumpcyjność, wszystko, co człowieka osłabia i za
graża życiu biologicznemu na Ziemi. To on mnoży me
chanizmy gwałtu i wprawia w ruch machinę wojenną,
zdolną do szybkiej zagłady totalnej, maskując to has
łami walki (!) o pokój i rozbrojenie. To on skrzętnie
ukrywa fakt, że rzeczywistym powodem zagrożenia jest
brak prawdy i sprawiedliwości w stosunkach między
ludźmi.
Czy stojąc na uboczu i żywiąc obawy przed budowa
niem — już teraz — jedności w prawdzie i wzajem
nej miłości nie pomagamy Złemu? Przecież nasza
jedność w Chrystusie najskuteczniej zniweczyłaby je
go straszliwe plany. Dotykamy tu najszerszego, na
prawdę powszechnego i ekumenicznego aspektu jed
ności („ekumeniczny” znaczy właśnie: obejmujący
wszystko, ogarniający cały świat)5. W tym wymiarze
problemy jedności objawiają nam swoją najbardziej
uniwersalną postać. Część II „Tryptyku o pokorze”
(nr 2/85) wprowadzała właśnie do tak uniwersalnego
(ekumenicznego) pojmowania jedności-:
JEDNOŚĆ JAKO NAJWYŻSZA ZASADA
I CEL WSZECHRZECZY
Tytuł ten jest zarazem jednym z podstawowych
stwierdzeń o-. Teilharda de Ohardin (o którym wspom
niano w szkicu II) i nawiązuje zarówno- do słów
Ewangelii św. Jana przyjętych jako1 motto (Jan

1 W y b ó r t e k s t ó w Karola Bartha, „Jed n ota” 1982, nr 6—7,
S. 38 i 39.
2 Dorota N iew iecz erza ł: Miłość i p o kora, „Jed n ota”
1984,
nr 5, s. 12
3 A lfons N ossol: P ra w d a i Miłość, W ydaw nictw o Sw . K rzyża
w Opolu 1982, s. 212,
4 O. C elestyn N ap iórk ow sk i: Dialog t e o lo g iczn y m i ę d z y p r o 
tes ta n ta m i a kato likam i, „W D rod ze” 1984, nr 1, s. 6 oraz
N i e z w y k ł a szansa, „Jednota” 1984, nr 5, s. 9.
5 H ans K rüger: O istocie i r o z w o j u ru ch u e k u m en iczn eg o ,
„Jed n ota” 1972, nr 7—8, s. 3ę
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17:22—23), jak też do innej myśli o. de Ohardiin, mia
nowicie tej, że „.istoty posłannictwa Chrystusowego-nie
należy szukać w Kazaniu na Górze ani nawet w ak
cie ukrzyżowania; zawiera się ona całkowicie w oz
najmieniu »Bożego Ojcostwa«, czyli w stwierdzeniu,
że Bóg, Byt Osobowy, ukazuje się człowiekowi jako
ceil zjednoczenia' osobowego”0.
Ten sam sens zawarty jest w tekście Pawiowego Lis
tu do Efezjan: Bóg zechciał nam już objawić „ta
jemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów
wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość
wszystko, i to1, co jest na niebiosach, i to, co jest na
ziemi, w Nim” (Ef.l:10).
Wszystkie te teksty tłumaczą, dlaczego Chrystus tak
mocno akcentuje jedność w Nim i w ojcu oraz ko
nieczność jej urzeczywistniania przez uczniów już tu,
na ziemi. Dlaczego na ziemi i teraz? Była o tym mo
wa wcześniej, ale przypatrzmy się tej sprawie jeszcze
przez chwilę.
Otóż w szkicu II starano się wykazać, że spojrzenie
z pozycji ewoiluc jon izmu na cały ogarniający nas
świat, na nas samych i na Chrystusa prowadzi do
zbliżonych konkluzji. Jak stwierdza o. de Chardin,
„w obecnej fazie ewolucji wszechświata (jedynej, ja
ką znamy) wszystko zdaje się świadczyć o tym, że
jedność powstaje w wyniku stopniowego jednoczenia
się wielkości i że ta jedność staje się tym doskonal
sza, im doskonalej zespala coraz szerszą wielość”7.
Istotne jest, że coraz doskonalsza jedność jest proce
sem o charakterze ewolucyjnym. Szczegółowe rozwi
nięcie i uzasadnienie tych problemów mogą Czytel
nicy znaleźć w podanych w szkicu II źródłach, zwła
szcza w „Pismach” Teiliharda de Ohardiin. Jego szero
ka i ciekawa analiza struktury wszechświata i prze
jawów życia, w tym ewolucji człowieka, doprowadza
do najważniejszych dla nas wniosków o sensie i celu
istnienia świata i życia craz o sposobach realizacji
tego celu przez „jednoczące działanie stwórcze”, jakie
od początku świata prowadzi Chrystus, „Pan wszyst
kiego', co stworzone” i „Pierworodny wszystkich rze
czy stworzonych” (Kol.l:15—17).
W kontekście tego, co mówiliśmy o roli ekumenii
i jedności we współczesnym świecie, trudno jest
przejść obojętnie nad wynikającym z powyższych roz
ważań wnioskiem o. Teilharda de Chardin: „Istnieje
tylko jedno zło-: przeciw działać jedności. Nazywamy
je złem moralnym, jeżeli dotyczy walnych sfer du
szy. Jednak nawet wówczas jest ono w swej istocie
złem fizycznym. (Podobnie jak dobro, które jednoczy,
jest w swej istocie dobrem fizycznym)”8.
BOGACTWO JEDNOŚCI
W odniesieniu do ekumenii należy 'szczególnie akcen
tować „jednoczące działanie stwórcze”, dokonywane
„scalającą mocą miłości”9 przez naszego Pana, dzia
łanie będące istotą i celem zarówno całej ewolucji,
jak też naszego zbawienia. Ewolucja jest ukierunko
wana ku coraz bardziej złożonym i wyższym formom
ś w i a do m o ś c i, cechą szczególnie nas pociągającą
jest zaś to., że takie zespolenie nie stapia składników
w jedną masę, lecz przeciwnie — zachowuje je, do
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pełnia i wzbogaca. Obowiązuje tu zasada: im wyższa
duchowość, tym bardziej zróżnicowane elementy jed
noczy10. Tak działa scalająca moc miłości!
Zasadę wzbogacającego scalania widać zarówno w
procesie tworzenia się pierwiastków chemicznych, jak
też w roizwojiu żywych organizmów, których komórki
są tym bardziej zindywidiualizoiwane i wyspecjalizo
wane, im wyższe stadium ewolucji biologicznej re
prezentuje dany gatunek. Przez człowieka działanie
scalającej mocy miłości przeżuwane jest świadomie.
Jej sposób działania widać nawet na przykładzie
miłości dwojga ludzi. Im większa miłość łączy ko
bietę i mężczyznę, tym doskonalej ich scala w „jedno
ciało” i w coraz większym stopniu dopełnia ich du
sze, wzbogaca je, uszczęśliwia i zarazem rozwija ich
indywidu aline dobre cechy i zdolności.
To sarno odnosi się do całych grup ludzi połączonych
więzami miłości, a w niewyobrażalnie wyższym stop
niu — do- jednoczenia się duszy ludzkiej w miłości
z Chrystusem. Zważmy jednak, że On swą miłością
chce przyciągać wszystkich, dlatego człowiek, który
nie miłuje bliźniego, nie ma co marzyć o zjednocze
niu się z Chrystusem. A przecież to zjednoczenie jest
najgłębszą tęsknotą naszej duszy i jej najwyższym
szczęściem. Tkwiące w nas pragnienie i możliwość
0'dwizajeiminieniia Jego miłości jest najlepszym dowo
dem., że zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podo
bieństwo. Wszystko, co człowiek czyni świadomie lub
podświadomie, błądząc łub idąc naprzód, czyni w
odzewie na tę miłość, na tę nie dającą się niczym in
nym zaspokoić tęlsknoitę swojej duszy. Ta miłość bu
duje jedność i jest jej bogactwem.
PRAKTYKA I POKORA EKUMENII
W niniejszym szkicu zasygnalizowano szersze aspekty
e kumem izmu, przede wszystkim jego uniwersalny,
powszechny wymiar jako najistotniejszy nie tylko dla
chrześcijaństwa przejaw jednoczącego działania stwór
czego Pana i Zbawiciela. Ten wymiar jest szczegól
nie ważny w naszych czasach, kiedy stajemy przed
alternatywą, że albo zbudujemy chrześcijańską Cywi
lizację Miłości, albo z bezsilną rozpaczą obserwować
będziemy przyśpieszany przez Złego apokaliptyczny
rozwój wydarzeń. W tym kontekście ekumenia jawi
się jako kierunek odnowy i reformy wszystkich spo
łeczności chrześcijańskich. Można to wyrazić tak, jak
zrobił to ks. Bronisław Dembowski w październiku
1983 r. na I Ogólnopolskim Kongresie Odnowy w Du
chu Świętym na Jasnej Górze: jeżeli odmowa nie bę
dzie ekumeniczna, to nie będzie odnową, lecz powie
laniem dotychczas owych struktur11. Dodajmy: i do
tychczasowych grzechów podzielonego chrześcijań
stwa. Podobnie nie będzie ekumenii bez odnowy: o
ile bowiem zbliżymy się do Chrystusa, o tyle zbliżymy
się do jedności.

P ierre Teilhard de Chardin: Pism a w y b ra n e, P A X 1967,
s. 103
7 Tam że, s. 14.
8 Tam że, s. 56.
9 Oba ok reślen ia zapożyczone od o. Teilharda de Chardin,
10 Tam że, s. 15.
11 Beata K ocięck a: W trosce o jed n o ść dom u, ,,W D rod ze”
1984, nr 3, s. 92.

Szklić tsm prawie nie zawiera praktycznych uwag o
realizacji taik sizcrciko pojąitaj ekumenii. Jest to temat
oddizieilny i talk biogaity, jak samo życie z Bogiem.
Mimo że sporo uwagi poświęca mu się na spotka
niach różnego rodizaiju specjalistów zaangażowanych
„ekumenicznie”, to jednak nie znajduje on jeszcze
odpowiednio bogatych propozycji i rozwiązań „odgór
nych”. Może zresztą potrzebne są teraz przede wszyst
kim „oddolne” rozwiązania, narzucane przez życie?
Cieszy fakt, że dotychczas owe dialogi międzywyzna
niowe, wyzbyte polemicznych zawziętości, a przeciw
nie — nasycone duchem dobrej woli, przyniosły za
skakująco wiele oiwoców w postaci zbliżenia i współ
pracy Kościołów. Jak widać, ważne jest już samo po
zytywne nastawienie partnerów; jeszcze ważniejsze —
nasycenie duchem Chrystusowej miłości wszystkich
kontaktów międzyludzkich i międzywyznaniowych,
które należy mnożyć. Wtedy praktycznych rozwiązań
będzie w bród! Szczególnym zadaniem wszystkich
chrześcijan jest wspieranie przewodników duchowych
wytrwałymi modlitwami, by dali się prowadzić Du
chowi Świętemu. Ważne, by te modlitwy o dar jed
ności miały coraz bardziej powszechny zasięg i mię
dzywyznaniowy charakter, by wyzwalały pragnienie
współpracy, pomocy i obopólnego szacunku.

Chociaż motywem przewodnim całego tryptyku była
pokora, to w tym ostatnim szkicu wspomniano o niej
zaledwie parę razy. Wiele natomiast mówiono- o tym,
jak wielką rzeczą jest ekumenia. Nie trzeba chyba
dodawać, że tym bardziej wymaga ona pokory. Są
p|o termu- co najmniej trzy ważne powody.
P o p i e r w s z e : ekumenia wymaga pełnej świado
mości, że wszelkie rozbicie-, a zwłaszcza rozdarcie
chrześcijaństwa, jest efektem ludzkiego grzechu, od
którego nikt nie jest wolny, i że to brak pokory le
ży u podłoża każdego odstępstwa od prawd i ducha
Ewangelii.
P o d r u g i e : nie my budujemy ekumenię i jedność,
lecz Chrystus przez Ducha Świętego. Wiszystko wska
zuje na to-, że teraz przeżywamy ofensywę Ducha.
Możemy więc współdziałać z tą Łaską luib przez brak
pokory opóźniać jej działanie.
P o t r z e c i e : „Niespoko«jine są dusze nasze dopóki
nie spoczną w Bogu”. Bóg jest Miłością i dosięgnąć
Go można tylko- przez miłość. Miłość zaś, jaką mo
żemy przyjąć i jaką potrafimy odwzajemnić, jest na
miarę naszej pokory. I to jest najważniejsze stwier
dzenie dla każdego chrześcijanina.

ZAPISKI Z N A D BETEZDY
ADAM PASZKOWSKI

...i wstyd z „ta k im “ w ejść do kościoła...
Większość czasu Hania spędza
w domu. Czasem po obiedzie
wyjdzie z mamą po zakupy,
czasem — to już rzadziej — do
ciotki. Kiedy oboje rodzice są
w pracy, Hania siedzi w domu
sama: słucha radia, rysuje, czy
ta. Ostatnio zaczęła czytać ,,W
pustymi i w puszczy”, ale idzie
jej to tak wolno, że zanim do
szła do połowy drugiego tomu,
zapomniała, co było w pierw
szym. Mama wraca do domu
wcześniej. O czwartej są już
we troje i razem zasiadają do
obiadu. Rozpoczyna się zwykły
domowy wieczór. Ojciec bar
dzo lubi słuchać opowiadań Ha
ni o tym, co robiła i co działo
się w ciągu przedpołudnia, bo
przecież zawsze działo się coś
niepowtarzalnego i jedynego. A
to na podwórze przyjechała ka
retka pogotowia do kogoś z są
siedniej klatki, a to ktoś pukał
do drzwi, a to jeszcze coś inne

go. Hania jest bardzo żywa i uczuciowa. Nigdy nie siedzi dłu
go w jednym miejscu. Jest przy
mamie gotującej obiad, za chw i-.
lę pojawia się w pokoju, aby
przytulić się i pocałować od
poczywającego tatę, i znów
biegnie z jakimś interesem do
kuchni. Wokół niej kręci się ca
łe domowe życie, ona jest cen
trum rodziny. Zresztą nie róż
ni się w tym od innych, zdro
wych dzieci. Znajomi, którzy
czasem do tego domu przycho
dzą, mówią potem, że panuje
w nim zawsze nastrój wigilij
ny. Istotnie. Ta trójka ludzi jest
ze sobą naprawdę szczęśliwa.
Kiedy dochodzi dziesiąta wie
czór i Hania idzie spać, rodzi
ce w kuchni siadają do ostat
niej tego dnia herbaty. I wtedy
pojawiają się problemy, o któ
rych ona nie wie, których nig
dy nie porusza się p r z y niej.
To prawda, że Hania jest włą

czana prawie we wszystkie
sprawy domu, ale są rzeczy,
których lepiej — zdaniem ro
dziców — jej oszczędzić. Po co
na przykład ma wiedzieć, że
dziś w sklepie znów do uszu
jej matki doszły słowa: „O, to
ta, co ma debilne dziecko!”,
albo o tym, że ojcu odmówili
skierowania na wczasy praco
wnicze, ponieważ „obecność
córki może mieć zgubny wpływ
i być zagrożeniem dla innych
dzieci”.
Dom Hani. Jego spokój i har
monia są drogo okupione. Ro
dzice muszą zmagać się z deza
probatą, a nawet wrogością otoczenia. Mongolizm to stygmat,
którego nie da się wymazać
dobrym wychowaniem i nauką.
Mongolizm widać na twarzy, w
całej sylwetce. Odkąd stało się
wiadome, że Hania jest upo
śledzona, i wieść o tym roz
niosła się w środowisku, jej
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ojciec i matka stali się dla są
siadów, znajomych, a nawet
najbliższej rodziny osobami po
de jirzanymi, alkoholikami albo
zgoła zarażonymi wenerycznie.
I tak zostało po dziś dzień.
Trudno zliczyć, ile było obelg
i upokorzeń, ile nieprzespanych
nocy ojca, łez matki, ile zała
mań, aby wreszcie powstał ten
prawdziwy dom. Lecz walka nie
toczyła się tylko na zewnątrz.
Bo czy nie było w tym nie
szczęściu
szukania
również
swojej własnej winy? Czy nie
było długich i burzliwych nie
raz rozmów po kolejnej wizy
cie u lekarza radzącego po pros
tu oddać Hanię do zakładu?
Czy nie było — wreszcie —
walki z wódką, która przez dłu
gi przecież czas wydawała się
ojcu jedyną możliwością ucieczki przed klęską? Tak. Był
to dom na skale, nie na piasku,
ale przez ileż burz musiał
przejść, aby jego mieszkańcy
mogli uwierzyć, że jest napraw
dę mocny i bezpieczny.
Tak, mocny i bezpieczny. Ale
zadaję sobie pytanie, czy nie
pokój rodziców nie jest tym
większy, im klosz zbudowany
wokół Hani jest bardziej szczel
ny. W każdej niemal chwili
może ją przecież dotknąć na
pierające zewsząd zło, brutal
ność, chamstwo, wykorzysty
wanie słabszego. Ją — istotę
zupełnie nie przygotowana do
obrony. A jej przyszłość? Myśl
o tym spędza sen z oczu jej
rodziców, a im bliższa starość,
tym lęk ten wzrasta.
Wiele innych jeszcze proble
mów i spraw, które wydają się
nie do rozwiązania, trapi naj
bliższych Hani i tysiące rodzin
znajdujących się w takiej ,s^mej lub podobnej sytuacji. Po
dobne problemy stoją np. przed
rodzicami dzieci niepełnospraw
nych fizycznie. Różnica po-lega
najczęściej jedynie na tym, że
dzieci upośledzone umysłowo
nie zdaja sobie sprawy z tego,
co je czeka, te drugie zaś są w
pełni tego świadome.
Dotyczy to zresztą nie tylko ro
dziców niepełnosprawnych dzie
ci, ale także rodzin, w których
żyją n iep ełn os pr awin i dor ośl i.
Bez względu na różnice wystę
pujące w każdym indywidual
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nym przypadku, sytuacje tych
rodzin są w jakimś stopniu po
dobne. Zawsze osoba opiekują
ca się słabszym — upośledzo
nym umysłowo, niepełnospraw
nym fizycznie, nieuleczalnie
chorym (dzieckiem, bratem,
którymś z rodziców czy współ
małżonkiem lub dalszym krew
nym) — przyjmuje na siebie
rolę klosza ochronnego; zawsze
gnębi ją pytanie, co będzie, gdy
jej zabraknie; zawsze musi
znajdować w sobie wciąż świe
że pokłady cierpliwości, wyro
zumiałości, taktu, delikatności;
zawsze — wreszcie — musi re
zygnować z siebie na rzecz te
go słabszego. Co daje tym lu
dziom siłę, która sprawia, że
dźwigają brzemię swoich blis
kich i nie uważają tego ani za
heroizm, ani za poświęcenie,
lecz za rzecz naturalną? Tym
„czymś” jest m i ł o ś ć . Taka, o
jakiej mówi św. Paweł w I
Liście do Koryntian (rozdz. 13):
„Miłość cierpliwa jest (...), nie
szuka swego (...), wszystko zno
si (...), wszystko przetrzyma”.
To miłość sprawia, że opieka
nad kimś najbliższym jest rze
czą naturalną i oczywistą. I
kiedy ona jest, trudno chyba
rzeczywiście mówić o heroizmie
czy poświęceniu. Ale czy taka
właśnie miłość nie jest heroicz
na? I co się dzieje, kiedy jej
braknie?
Jesteśmy aż ludźmi i... tylko
ludźmi, słabymi, grzesznymi,
próżnymi, ambitnymi... Nie
każdemu jest dana łaska takiej
miłości. Wielu ma jeszcze po
czucie ewangelicznego obowiąz
ku. A gdy i tego poczucia nie
staje? Wówczas ten bliski ska
zany jest na opiekę ludzi ob
cych w zakładzie i ich poczucie
obowiązku zawodowego.
Podstawową różnicę w podej
ściu do człowieka niepełno
sprawnego, w podejściu wypły
wającym z miłości i podykto
wanym przez obowiązek, widać,
kiedy porównamy sytuację ta
kiego człowieka w rodzinie i np.
w państwowym domu pomocy
społecznej. Żyjący w rodzinie
— choć znajduje się ona cza
som na granicy swoich sił i
możliwości — otoczony jest
ciepłem i serdecznością. Jest

podmiotem jej troski, miłości,
zainteresowania. Jest jedyny i
niepowtarzalny. W domu opie
ki staje się przedmiotem, trak
towanym bezosobowo, jak je
den z wielu egzemplarzy przy
sparzających tylko kłopotów.
Pomijam już przypadki, kiedy
jest on traktowany jak niepot
rzebny śmieć, pasożyt, który w
ogóle żyć nie powinien, i kiedy
obowiązkowe czynności przy
nim spełniane są z ukrytą lub
jawną nienawiścią.
Przeciętny pracownik państwo
wy nie musi wiedzieć, co to
jest miłość i miłosierdzie. Musi
za to znać prawa ekonomii i
wiedzieć, co jest opłacalne i ko
rzystne dla państwa. Dla niego
liczy się przede wszystkim czy
jaś wydajność i fakt produkcyj
ności. Cała reszta, do której
trzeba dopłacać, to pasożytnictwo, które przynosi szkody i
które należy tępić.
Dlatego osoba niepełnosprawna
czy w jakiś inny sposób zależ
na od innych ludzi powinna
bardzo dbać o podtrzymanie pozytywnego do siebie stosunku
otoczenia. Pielęgnowanie miłoś
ci, wzajemnego szacunku i to
lerancji jest nieodzownym wa
runkiem życia każdej rodziny.
O tym i podopiecznym, i opie
kunom w rodzinie nie wolno za
pomnieć.
Rodziny zwane w żargonie wła
dzy „niewydolnymi” potrzebują
pomocy. Ale nie o pomoc ma
terialną chodzi tu
przede
wszystkim. Potrzebują one na
de wszystko wsparcia i uznania
przez środowisko, zrozumienia
przez sąsiadów i znajomych; po
trzebują opieki duchowej Koś
cioła, parafii, konkretnego księ
dza. Biada społeczności, która
sprawia, że matka upośledzone
go syna mówi, że z „takim” jak
on wstyd wejść nawet do koś
cioła, a co dopiero do restaura
cji. Biada społeczności, która
mówi, że „takie” dzieci lepiej
by zabijać przy urodzeniu...
Biada Hani, jeśli po śmierci ro
dziców dostanie się między lu
dzi nie pragnących jej radosne
go szczebiotu, uśmiechu i przy
tulania; wiedzących tylko to, że
będą mieli na głowie jeszcze
jednego, nieznośnego i bezuży
tecznego debila.

ZAPISALI KARTY HISTORII
MAREK RUSZCZYĆ

Pionier higieny
W majm 1896 roku, przy wielkim zainteresowaniu
warszawiaków, otwarto na Polu Mokotowskim Wys
tawę Higieniczną. Po środku pola urządzono Plac
Zdrowia, przy którym wznosił się pawilon główny,
a dalej ciągnęły się uliczki wystawowe o nazwach
związanych z medycyną: Hipofcratesa, Eskulapa, Zdro
jów, Heby. Interesującą nowością na wystawie były
modele rozmaitych domów z różnych stron Królestwa
Polskiego, np. ubogiego żydowskiego dotmku z osady
Łaszczówka w Lubelskiem, chat wiejskich z różnych
okolic kraju. Przez otwierane dachy można było oglą
dać wnęltrza mieszkań, w których zaznaczono', czego
brak, a co jest niezbędne z punktu widzenia higieny
życia codziennego.
Jednym ze współorganizatorów tej wystawy był wi
ceprezes Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego,
współzałożyciel Instytutu Higieny Dziecięcej i ordyna
tor oddziału chorób wewnętrznych warszawskiego
szpitala św. Ducha, dr Leon Nencki. Dżiś zasługi tego
pioniera higielny warszawskiej są niemal zupełnie za
pomniane, a samą postać dir Nenckiego przysłania mię
dzynarodowa sława jego brata, biochemika Marcelego
Nenckiego*. O ile jednak Marceli Nencki większość
swego życia spędził poza Polską, to jego brat, Leon,
miał okazję oddania wielu usług najpilniejszym po
trzebom społecznym kraju, a szczególnie Warszawy.
Urodził się Leon Nencki 28 czerwca 1848 roku w ma
jątku rodziców Boczki w Sieradzkiem1, uczęszczał do
gimnazjum klasycznego w Piotrkowie Trybunalskim,
a potem do szkoły średniej w Kaliszu, którą ukończył
w 1866 r. Medycynę studiował w warszawskiej Szko
le Głównej i na Uniwersytecie Warszawskim, a po
ukończeniu studiów w 1871 roku przeniósł się do Dor
patu, gdzie został asystentem w klinice chorób we
wnętrznych. W roku następnym wyjechał do Berna,
gdzie zdał egzaminy lekarskie i praktykował pod okiem słynnego brata w jego berneńskim laboratorium
fizjologicznym. W Bernie też doktoryzował się w dzie
dzinie chemii fizjologicznej na podstawie odkrywczej
pracy o wydzielaniu soków trawiennych. Nie miał
jednak powołania do teoretycznych prac medycznych,
obrał więc drogę praktyka.
W 1877 roku, mimo ciężkich warunków w zaborze
rosyjskim, wrócił do Warszawy, pragnął bowiem pra
cować dla swoich. W cztery lata później został mia
nowany zarządzającym świeżo zorganizowanej pra
cowni chemiczno-bakteriologicznej szpitali warszaw
skich z siedzibą w szpitalu Św. Ducha, a następnie
ordynatorem oddziału chorób wewnętrznych tego szpi
tala. Stanowisko to piastował do' końca życia, zdoby
wając popularność jako specjalista chorób moczopłciowych. Pracownia Nenckiego, skupiająca wielu lekarzy
i chemików, stała się ośrodkiem podejmującym wiele
cennych prac med yczno-bad a wcz y eh. Z Nenckim

współpracowali tam lekarze tej miary, co Henryk
Nusibaum, Jan Prószyński, Walerian Wesołowski, Jó
zef Zawadzki i Edward Zieliński.
Głównym jednak polem i celem działalności Leona
Nenckiego, jako lekarza i społecznika, było podniesie
nie opłakanego stanu higienicznego ówczesnej War
szawy. Miasto było nie skanalizowane (budowa wo
dociągów niebawem miała się zacząć), brudna woda
i wysypiska śmieci powodowały często epidemie groź
nych chorób. Warstwy najbiedniejsze żyły stłoczone
w nędznych piwnicach, lepiankach i barakach. Nie
dożywienie i nędza powodowały dużą śmiertelność
noworodków, ludzie dorośli zapadali na zdrowiu, bra
kowało lekarstw, miejsc w szpitalach i podstawowych
środków higieny. Nencki pragnął pobudzić wrażliwość
społeczną przez szeroko zakrojoną akcję naukowąi, pro
pagandową i odczytową w zakresie higieny. Poza
wystawami higienicznymi w Warszawie organizował
takie pokazy w Krakowie (1882 r.), Lwowie (1888 r.),
a także za granicą — w Wenecji (1894 r.). W 1881 r.
na wystawie prizyrodindczo-lekarskiej w Krakowie otrzymał brązowy medal za wynalazek, którym był
przyrząd do wyjaławiania mleka z bakterii chorobo
twórczych. Kiedy w ostatnim dziesięcioleciu ubiegłego
wieku wybuchła w cesarstwie rosyjskim epidemia cho
lery, Leon Nencki został powołany w skład komisji
przy Instytucie Medycyny Doświadczalnej w Peters
burgu!, badającej przyczyny wybuchu epidemii i szu
kającej najskuteczniejszych metod jej zwalczania.
Skłoniło go to do zorganizowania szerokiej akcji od
czytowej z zakresu bakteriologii i dezynfekcji dla le
karzy powiatowych i miejiskich w Królestwie Polskim.
Wieloletnie wysiłki Nenckiego i grona współpracują
cych z nim lekarzy podejmowane w ceilu stworzenia
placówki koordynującej prace z zakresu higieny zaowo
cowały w 1898 r. stworzeniem w Warszawie Towa
rzystwa Higienicznego. Zgłosił tam Nencki szereg pro
jektów dotyczących dezynfekcji mieszkań, podniesie
nia higieny przechowywania środków żywnościowych,
walki z chorobami wenerycznymi. Współpracował
ściiśile z sekcją chemiczną przy Muzeum Przemysłu
i Rolnictwa.
Praca w Warszawskim Towarzystwie Higienicznym
pozwoliła Nenckiemu na przygotowanie wielu cen
nych dla higieny praktycznej opracowań. To on opra
cował projekt regulaminu żywienia w szpitalach w ar
szawskich, stosowany przez kilka dziesiątków lat. On
też był autorem regulaminów dotyczących sposobów
dezynfekowania mieszkań i przedmiotów należących
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do gruźlików, ogólnej dezynfekcji pomieszczeń forma
liną,, a także zabezpieczenia gleby, powietrza i stu
dzien przed zanieczyszczeniem powodowanym przeiz
z reguły niechlujnie budowlane- -wówczas w Warszawie
i na prowincji urządzenia sanitarne. Autorytet Nenc
kiego' w tej dziedzinie był tak diuży, że władze miej
skie Warszawy zaprosiły go wraz z dr Józefem Za
wadzkim. do stałej konsultacji pr.zy budowie sieci illtrów miejskich. Można żałować, że niektóre wynalaz
ki Leona Nenckiego w zakresie higieny żywienia nie
znalazły szerszego praktycznego zastosowania, jak n,p.
wspomniany już przyrząd do domowego wyjaławiania
mleka, mogący służyć jednocześnie do jego pastery
zacja i sterylizacji (było to wspólne dzieło Nenckiego
•i dr Zawadzkiego).
Osobną kartę zasług Leona Nenckiego- stanowi jego
wykład w rozwój warszawskiej prasy medycznej. Od
1881 r. aż do zgonu był współwłaścicielem i współre
daktorem „Gazety Lekarskiej” (tygodnika istniejące
go od 1866 r.). Pismu teimiu, prze znacz one miu przed
tem dla wąskiego kręgu lekarzy, nadał Nencki popu
laryzatorski kierunek i rozmach-., dzięki czemu posze
rzył się krąg odbiorców spoza środowiska fachowo-medycznego i przybyło' wielu nowych abonentów,
również za granicą. Na łamach „Gazety” ogłosił Nen
cki kilkadziesiąt artykułów i studiów z zakresu diag
nostyki chorób wewnętrznych, higieny mieszkań i hi
gieny osobistej, poziomu szpitalnictwa warszawskiego
i schronisk dla ubogich. Alarmujące dane zgromadzo

ne przez Nenckiego na temat zaniedbań ówczesnego
szpitalnictwa na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego
zainteresowały Bolesława Prusa, który wykorzystał je
do cyklu ciętych felietonów piętnujących obojętność
władz zaborczych i bogaczy, ^którzy nie tylko- swe
pieniądze, ale i swe cenne zdrowie wywożą do zagra
nicznych kuratorów, a nędzarze niech chorują i giną
jaik chcą”. Nencki publikował też liczne artykuły na
łamach „Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego War
szawskiego”, „Wszechświata” i „Zdrowia”, a także
na łamach austriackiej, .niemieckiej i francuskiej pra
sy medycznej. Niektóre z nich ukazywały się potem
w formie osobnych broszur.
Mimo nawału zajęć i obowiązków brał Leon Nencki
żywy udział w życiu parafii ewangelicko-reformowa
nej w Warszawie. W 1895 r. wszedł także w skład
K c-risyster za Kościoła Ewangelicko-Reformowanego
jako jeden z trzech radców świeckich, później był
jeszcze trzykrotnie wybierany na to stanowisko. Zimar ł
nagle 22 maja 1904 r. w Warszawie, a 25 maja z udziałem kilku tysięcy osób odbył się jego pogrzeb na
cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie
przy ul. Żytniej (trzy lata wcześniej spoczął tam jego
znakomity brat, Marceli, którego zwłoki sprowadzono
z Petersburga). Leon Nencki rodziny nie założył i
zmarł bezpotomnie. Jego zasługi dla higieny Warsza
wy przypomina tylko skromna tablica w warszawskim
Instytucie Higieny, ogół warszawiaków o mich nie pa
mięta.

Drodzy Czytelnicy,
Uprzejmie prosimy o terminowe regulowanie opłat za prenume
ratę „Jednoty”. Prosimy również o informowanie nas o rezygnacji
z prenumeraty, byśmy nie musieli się (domyślać, czy nieopłacenie
oznacza rezygnację, czy nie.
Dziękujemy
Redakcja
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SZA LO M

K iedy Ż y d czyta Biblię
Jaąues Marcel Dubois, dominikanin; pochodzenie francuskie,
narodowość i obywatelstwo izraelskie; profesor filozofii na
Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie; konsultor Papies
kiej Komisji do stosunków z Żydami.
S. KINGA — Już niemal 20 lat żyje Ojciec w Izraelu
i współpracuje z Żydami. Czego Ojciec nauczył się od
nich, jeśli chodzi o Biblię?
O. MARCEL DUBOIS — Przede wszystkim-tego, że ist
nieje żydowska lektura Bübin — żydowski sposób jej
czytania, z którego i my, chrześcijanie, możemy ko
rzystać. Odziedziczyliśmy nie tylko tekst, przekazany
nam przez naród żydowski, tekst, który mówi o jego
historii, o wybraniu przez Boga, o przygotowaniu na
przyjście Mesjasza i Jego królestwa, ale także podej
ście dio tego tekstu, sposób jego czytania.
S.K. — Na czym to polega?
M.D. — Żydowska lektura Biblii ma trzy aspekty,
trzy wymiary, według mojej terminologii: egzysten
cjalny, tradycyjny i sakramentalny. Co to jest wy
miar egzystencjalny? Przykład: Nasi przyjaciele Ży
dzi w czasie tragedii w październiku 1973 r. odwoły
wali się do Biblii, aile nie w ten sposób jak do dzieła
któregoś z duchownych, np. Karla Rahner a, Ursa von
Balthasar a czy jeszcze innego; nie szukali w niej te
go, czego szukaliby u tamtych autorów, zasad życia
duchowego i sposobu dobrego przeżycia doświadczeń.
Nie. Zwracali się do Biblii jako do księgi będącej
historią i mądrością ich ludu. Zrodziło się w nas wów
czas palące pytanie: czym jest ta księga — skierowa
ne do nas Słowo Boże zawierające tajemnicę ludu
Izraela? Co mówi nam ona dzisiaj? Na czym polega
szczególny charakter narodu żydowskiego wT świetle
tej księgi? Inaczej mówiąc, wymiar egzystencjalny to
bezpośrednie sprzężenie egzystencji ludu wybranego
ze Słowem Bożym — sprzężenie takie jak w aucie,
którego ruch'' jest zależny od sprzęgła, albo jeszcze
inaczej: to odniesienie Słowa bezpośrednio- do rzeczy
wistości.
Naród żydowski czytając Biblię nie tylko czyta swoją
własną historię, ale czyta ją w języku, w którym
została napisana. Oczywiście-, dzisiejszy język, którym
mówi się tu na co dzień, nie jest tym sprzed 20, 30,
50 wieków. Ma jednak tein sam zespół pierwiastków
wyrazowych, ma tę samą synchronizację, która prze
trwała do dziś. Na przykład: dzieci ze szkoły w Je
rozolimie ozy Tel Awiwie zwiedzają Muzeum Księgi,
patrzą na rękopisy znad Morza Martwego. Przestrzeń
kulturowa, jaka dzieli slang tych małych Izraelczy
ków cd języka tego czcigodnego tekstu, jest o wiele,
wiele mniejsza niż ta, która rozciąga się między języ
kiem małego Francuza, mówiącego slangiem Clichy
czy Clignancourt, a językiem Prousta czy — tym bar
dziej — Chate-aubrianda lub Racima, nie mówiąc już
o języku Pieśni o Rolandzie. A więc istnieje ciągłość,

trwałość świata językowego, wspomagana zresztą prizez
codzienną lekturę Biblii nawet w radio czy TV. Ten
naród zachowu je więc realizm swego podejścia do bi
blii jme-go tekstu dzięki trwałości języka.
To sarno mniej więcej odnosi się do krajobrazu. Na
ród żydowski powrócił do ziemi, która tworzy tło Bi
blii. A można powiedzieć, że istnieje związek między
historią świętą i geografią świętą. Pomyślmy, że małe
dziecko izraelskie czytające historię swojego narodu
żyje w otoczeniu tego samego krajobrazu, chodzi i
jeździ po drogach, na których oznaczono: Beer Szeba
Abraham — 50 km, Jerycho-itr ąiby — 30 km itd. Sło
wem — tło biblijne jest tłem codziennego życia. Piel
grzymi przyjeżdżają do Izraela nie tylko po to, żeby
uczcić miejsca święte, ale także-, by czytać Biblię
pośród tego samego- krajobrazu, w którym była prze
żywana i napisana. A wTięc to jest pi-erwiszy wymiar —
egzystencjalny: lektura na wzór Żyda, który przeży
wa historię swojego narodu trwającą po dziś i czyta
ją w tym sairnym języku, w jakim została napisana,
i na tym samym tle geograficznym.
S.K. — ^A na czym polega drugi wymiar?
M.D. — Drugi wymiar nazywam tradycyjnym. Jeśli
mówiimy Żydom,, że my, chrześcijanie, czytamy tę sa
mą Biblię co oni, odpowiadają, że przede wszystkim
to nie jest ten sam tekst. „Wy nie zawsze czytacie
po hebrajsku, a jeśli czytacie w tłumaczeniach, to już
nie jest ta sama księga (np. kanon Wul-gaty nie po
krywa się z kanonem żydowskim)*. A po wtóre, dla
nas Biblia to nie tylko Prawo pisane, ale także' P ra
wo mówione. Jeśli nie uczestniczycie w tej samej
tradycji ustnej, nie czytanie tej samej księgi”. To jest
zastanawiające. Jeśli rozumie się związki istniejące
między Prawem pisanym a Prawem ustnym, to rozu
mie się także niezbędne w .chrześcijańskiej lekturze
związki między Pismem św. a tradycją. Bo cóż to jest
Prawo ustne-? W gruncie rzeczy jest to zespół warun
ków danych przez Boga ludowi, aby zrozumiał, czym
jest Prawo pisane. Innymi słowy: dając przedmiot
czytania — Prawo pisane, Bóg daje równocześnie
ustne wskazówki i rady, aby umożliwić zrozumienie
tego, o czym Prawo pisane mówi.
Nawiasem mówiąc, pewien profes-or uniwersytetu o
nastawieniu dość antycihrześcijańskim powiedział kie
dyś, że Prawo- ustne dla narodu żydowskiego to- tro
chę to samo ,co Duch Święty dila Kościoła. Podmioto
wa strona słuchania Słowa Bożego. Nic w tyom dziw
nego, bo jak dar Tory u Żydów jest treścią święta
Pięćdziesiątnicy, tak u .nas treścią tego święta jest
* K anon Pism a św iętego u żyw an ego w K ościołach ew a n g e
lick ich pokryw a się z kanonem żyd ow skim (red.).
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dar Ducha Świętego. Pod tym względem między tymi
dwoma świętami zachodzi całkowlity paradeliizm.
A więc żydowskie podejście do Biblii daje nam także
przykład lektury według tradycji, lektury osadzonej
we wspólnocie, w jej historii, w jej pamięci. To jest
u Żydów tak jasne, że ich hermelnouityka (badanie,
objaśnianie i interpretacja tekstu — przyp. red), nie
musi szukać jakichś praw zewnętrznych, jak to ma
miejsce np. w wypadku hermeneutyki Platona, Szek
spira czy Goethego. Hermeneutyka żydowska istnieje
wewnątrz wspólnoty i jeij tradycji. Dla nas, chrześci
jan, czymś podobnym jest liturgia — związek zacho
dzący między Słowem Bożym a wspólnotą, która je
czyta. k
S.K. Trzeci wymiar — sakramentalny...?
M.D. — Jest to wprawdzie termin chrześcijański, ale
wyjaśnia, o co chodzi. Przykładem jest seder (wie
czerza — przyp. red.) paschalny, a ściślej — związek
międizy nocą paschalną a seder.em paschalnym. Żydzi
zwracają się pamięcią ku. wydarzeniom opowiedzia
nym w Biblii. Przez całe wieki znajdują w nich nie
wyczerpane źródło swojej tożsamości i energii, ko
niecznych do przetrwania dziejowych doświadczeń, do
rozwoju. Ale ich pamięć nie jest tylko zwykłym histo
rycznym, psychologicznym wspomnieniem. Zauważył
to już św. Augustyn mówiąc o Eucharystii, która jest
dziedzictwem właśnie sederu paschalnego. Ważny jest
fakt, że ten, kto sobie przypomina, sam pozostaje po
nad strumieniem wspomnień, nawet wówczas, gdy
wspomina siebie. To właśnie robi podczas sederu pas
chalnego naród żydowski. Przy okazji .wspominania
historycznego faktu wyjścia z Egiptu, opowiedzianego
w Biblii, przypomina sobie działanie Boże względem
sebie. Inaczej mówiąc, Żydzi podczas nocy paschalnej
są współcześni Żydom, którzy wyszli z Egiptu.
Nie przez przypadek Jezus zachował się podobnie,
gdy powiiedlział: „To czyńcie ,na moją pamiątkę”.
Wspomnienie Żyda o wyjściu z Egiptu i nasze
wspomnienie o Jezusie w Eucharystii są równoległe.
Chrystus złączył tu dwa wspomnienia: my wspomi
namy Go w momencie, kiedy On wspomniał swoje
wyjście ze świata do Ojca. Oba te wspomnienia są
równocześnie i historyczne, i transcendentalne. Aktu
alizują coś, co jest .przeszłością należącą do historii,
która jest jednak teraźniejsza w wieczności Boga. Ta
ka lektura sakramentalna powtarza się w każdym
par a sza — czytaniu biblijnego tekstu co tydzień w
sabat. Żyd., który wraz z całą wspólnotą czyta Biblię
w synagodze, .uobecnia w swoim życiu fakt, którego
historię czyta. Te trzy wymiary, jak sądzę, charakte
ryzują przykład lektury Biblii, jaki daje nam naród
żydowlski.
S.K. — Jaki stąd płynie wniosek?
M.D. — Jeśli komuś, kto nie podziela mojej wiary —
nie żydowi, ale ateiście, marksiście czy buddyście —
chcę wytłumaczyć ,n:e tyle treść mojego Credo, ile to,
na czym polega moja egzystencjalna postawa wobec
mówiącego do mnie Boga, mogę scharakteryzować to
kilkoma prostymi rysami: 1) Jako chrześcijanin .słu
cham, co mówi Bóg. 2) Jako chrześcijanin wspominam
i aktualizuję to, co Bóg powiedział. 3) Jako chrześci
janin nie czynię tego sam, ale we wspólnocie braci
i sióstr. 4) Wraz z braćmi i siostrami przekazuję tę
samą tradycję. 5) Na podstawie bej tradycji składam
18

dzięki Bogu za to, co nam dal. 6) Ponieważ Ten, który
mówi, obiecał, że .powróci, żyję w nadziei, w eschato
logicznym oczekiwaniu. W streszczeniu są to: słucha
nie, wspominanie, wspólnota, tradycja, dziękczynienie.
Czyje to rysy? Czyj to portret? To jest portret naro
du żydowskiego. A więc cechy tożsamości chrześcijań
skiej przechodzą do nas z tożsamości żydowskiej. Wol
no mi więc sformułować następujące wnioski: 1) Re
fleksja na temalt lektury Biblii — sposobu, w jaki
Żydzi słuchali, zapamiętali, zachowali i przekazali
Biblię — pozwala mi stwierdzć, że por.tret chrześcija
nina powstaje na wzór portretu Żyda. 2) Druga uwaga
dotyczy aktualizowania. Jeśli zapytalibyśmy Żyda, czym
jest dla niego historyczna autentyczność faktu i aktu
alność wyjścia z Egiptu, która leży u początku jego
wiary, to w odpowiedzi, po uzgodnieniu słownictwa,
wyróżnilibyśmy cztery elementy: a) samo wydar,ze
nie; b) wispótnoita, które je przeżyła; c) tekst, w któ
rym wispólnota opowiedziała, co przeżyła; d) wiara
wspólnoty w ciągu czasu. Konkretnie: Żydzi wyszli
z Egiptu. Jakie są obiektywne okoliczności tego> fak
tu? Nie istnieje obiektywizm absolutny nawet dla apa
ratu fotograficznego. N.ie było nad Morzem Czerwo
nym ani TV, ani reporterów, a gdyby nawet byli, ito
byłoby tyle rępontaży, ilu reporterów, i tyle wizji,
ile kamer. Mamy więc jeden fakt — Żydzi wyszli
z Egiptu, ale było wielu tych, którzy wyszli. Tyle róż
nych cech osobowych, tyle różnych subiektywnych
doświadczeń. Dalej: jest tekst, w którym to opisano,
jest wiara wspólnoty. Paradoks. Ja, który żyję w Iz
raelu, umocniłem moją wiarę i to właśnie w tym
punkcie, którego Żydzi ze mną nie podzielają: w
zmartwychwstanie1 Jezusa. Umocniłem ją nie dlatego,
że musiałem bronić się wobec Żydów, ale dlatego, że
żywotność ich wiary stała się dla mnie dobrym przy
kładem tego, czym powinna być moja wiara, która
ma przecież tę .samą strukturę. A więc mam wyda
rzenie historyczne: Jezus zmartwychwstał. Pusty grób,
spotkanie Jezusa z kobietami, z apostołami. Mam
wspólnotę — te kobiety, ci apostołowie'. Mam teksty,
które nam oni pozostawili: ewangelie, listy Pawiowe,
listy apostolskie. A potem mam wiarę Kościoła w cią
gu wieków. Zawiszę tę sa-mą. Moja wiara w zmar
twychwstanie jelst Wiarą i Piotra, i Jana, i Marii
Magdaleny. Dochodzimy w-ięc do następującego wnios
ku: odziedziczyliśmy od Żydów sposób słuchania i ro
zumienia Biiblii. Dziewica Maria słuchająca zwiasto
wania — to córka Izraela, słuchająca Słowa Bożego.
Pokazuje nam, jak trzeba Go słuchać. Nie przez przy
padek ponad wszystkimi błogosławieństwami Jezus
postawił błogosławieństwo „maryjne”: „błogosławieni,
którzy słuchają: Słowa Bożego i zachowują je”**. To
jesit pier,wsza rzecz, której nauczyłem się w Izraelu
o Biblii.
cdm.
Rozmawiała s. Kinga Strzelecka OSU

** R ozu m ow an ie o. M arcela Dubois jest tu dość w ątp liw e.
O koliczności, w jakich słow a te zostały w yp ow ied zian e,
w sk azyw ałyb y raczej, że są one — że u żyjem y jego w łasn ej
term in ologii — „an ty m a ry jn e” (w sen sie k u ltu ). (Por. Łuk.
11:24—28). P ięk n ie i praw d ziw ie m ów i o. Dubois o tym , jak
Ż ydów ka—Maria słu ch ała zw iastow an ia Słow a Bożego i że
jest w tym dla nas w zorem . N ie trzeba jed nak w ysn u w a ć
z tego za dalek o id ących w n iosk ów (red.).

LISTY »LISTY
Zdziwił mnie ogromnie stosunek ro
dziców do córki, która pokochała
mężczyznę na wózku inwalidzkim
(„Jednota” nr 11/84). Pisze ona wy
raźnie „...ale przecież kocham go —
jestem tego pewna”. Czy rodzice po
wodują się fałszywym wstydem (że
nasza córka!), czy nie potrafią usza
nować i zrozumieć uczuć najbliższej
im osoby? Pragną szczęścia córki,
zgoda, ale czy nie widzą, że świat
rod się od złych małżeństw i rozwo
dów między zdrowymi ludźmi? Jak
można do tego stopnia wpływać na
decyzję dorosłej osoby, obrzydzać jej
szczęście, płynące z pokochania ko
goś i doprowadzić ją jeszcze do
poważnej nerwicy”, jak pisze au
torka listu. W małżeństwie najważ
niejszy jest charakter obu stron,
wzajemne zrozumienie i dopasowa
nie się. One decydują o szczęściu.
A przecież ani perswazje, ani szy
kany ze strony otoczenia nie zdoła
ły osłabić uczuć ich obojga — wi
dać, że jest ono głębokie i ma
wszelkie szanse trwałości.

L I S T Y • L I S TY
Tak się składa, że i ja kiedyś in
teresowałam się mężczyzną na wóz
ku inwalidzkim i opiekowałam się
nim przez kilka lat. Był chory od
urodzenia, a ileż miał pogody, siły
i odwagi! Potrafił sam, zupełnie
sam, wsiąść do pociągu w sobotę
wieczorem, jechać całą noc, następ
ną też spędzić w pociągu (bo wyjeż
dżał tylko na niedzielę) i stawić się
w pracy w poniedziałek o 7 rano.
Czy rodzice tej pani nie zdają so
bie sprawy, że krzywdzą nie tylko
własne dziecko, ale ich oboje? Lu
dzie, którzy dużo cierpieli, potrafią
wypracować w sobie piękne cechy
charakteru: cierpliwość, współczu
cie, wyrozumiałość itp., a w mał
żeństwie i w ogóle w stosunkach
między ludźmi te cechy są najważ
niejsze.
Mój znajomy poślubił bardzo mło
dą osobę ? która jest dla niego
wszystkim. Spotykam go czasem na
ulicach mego miasta i wiem, że są
oboje szczęśliwi.
ALINA WERNER

W ŚR Ó D KSIĄŻEK
Wschód i Zachód
Położenie geograficzne Polski stało
się przyczyną rozdwojenia myśli i
kultury, wywarło też wpływ na na
szą tradycję i refleksję historyczną.
Rzeczywistość ta odcisnęła również
swe piętno na typie pobożności i na
życiu kościelnym w naszej Ojczyź
nie. Losy umieściły nas na skraju
oddziaływań cywilizacji spadkobier
ców zachodniej części Cesarstwa
Rzymskiego — z jednej strony, z
drugiej zaś na pograniczu kultury
Wschodu. Takie usytuowanie rodzi
ło postawy skrajne, ciążące nad
miernie w jedną lub drugą stronę.
Do dzisiaj żywa jest u nas trady
cja „przedmurza”, broniącego cywi
lizacyjnej Europy przed pogański
mi Turkami, ordami dzikich Tata
rów oraz, w węższym sensie, przed
schizmatykami Wschodu. Taka in
terpretacja historii, spopularyzowa
na przez Sienkiewicza, nie wytrzy
mała jednak próby czasu. Znane są
też w naszych dziejach postacie,
które wobec wschodu zajmowały po
stawę wybitnie lojalistyczną — Jó
zef Lubomirski był do końca życia
wiernym paziem cara Rosji, a to

tylko jeden z wielu przykładów.
Między tymi skrajnościami znalazło
się, na szczęście, miejsce dla roz
woju fenomenu kulturowego, jakim
był konglomerat ras, języków, religii i wzajemnie przenikających się
tradycji w wielonarodowej Rzeczy
pospolitej z jej prekursorską demo
kracją szlachecką. Wszystko to za
znaczyło się trwale w naszej kul
turze i tradycji, a także mentalno
ści. Na takiej bazie równie cieka
wa musi być nasza myśl humani
styczna. O tych wszystkich spra
wach pisze w swej książce Wschód—
Zachód w koncepcjach dziejów Pol
ski1 Andrzej Wierzbicki. Analizy
zawarte w tej książce dotyczą wie
lu istotnych zagadnień, takich jak
sarmatyzm, mesjanizm, panslawizm,
teoria najazdu, lojalizm itd. Autor
korzystał z tradycji polskich szkół
historycznych z przełomu XIX i XX
wieku, ale większość ówczesnych
polemik i dyskusji zachowała swą
aktualność do dzisiaij.
Specjalna sytuacja naszego kraju
jest powodem powstania wielu synkretyzmów w kulturze, ale znajo

mość Wschodu jest w naszym spo
łeczeństwie niewielka. Dlatego z uznaniem należy przyjąć fakt wyda
nia przez Instytut Wydawniczy
PAX książki Johna Meyendorffa
poświęconej teologii prawosławnej12.
Autor, profesor Uniwersytetu Fordham w USA, jest jednym z najwy
bitniejszych teologów prawosław
nych w obecnej dobie. W przystęp
nej formie omawia on wszystkie
podstawowe zagadnienia historii i
doktryny prawosławia, koncentru
jąc się na teologii uniwersalnej,
wspólnej dla wszystkich Kościołów
o wschodniej tradycji. Dla wielu
naszych współwyznawców prawosła
wie jest nadal zupełnie niezrozu
miałe, mimo wielu kontaktów eku
menicznych. Książka Meyenderoffa
pozwala zrozumieć wiele pięknych
elementów teologii naszych braci w
Chrystusie. Dodajmy, że tłumaczem
pracy na język polski jest Jerzy
Prokopiuk, jeden z najlepszych tłu
maczy tekstów teologicznych i filo
zoficznych w naszym kraju (to on
przetłumaczył Fenomenologię religii
wybitnego teologa reformowanego
Gerardusa van der Leeuwa, Warsza
wa 1978). Także i z tego powodu
książka ta jeisit godna polecenia.
Wyrazem ewangelicznej
odnowy
Kościoła katolickiego są prace o
charakterze ewangelizacyjnym, za
wierające osobiste rozważania na
temat wiary oparte na tekstach bib
lijnych. Duże zasługi na tym polu
mają pisarze francuscy. Jedną z
takich książek jest Wiara jest w y
borem, którą napisał ks. Pierre Talec z archidiecezji paryskiej3. Jest
to zbiór ciekawych rozważań, w
których rzeczywistość wiary ukaza
na została w świetle osoby Jezusa
Chrystusa, a w szczególności Jego
śmierci i zmartwychwstania. Nie
stety, wartość tekstu nieco straciła
przez jakość tłumaczenia (lub może
brak korekty drukarskiej?), przez
co i odbiór głoszonych idei jest nie
co utrudniony (np. na s. 198 powin
no być, moim zdaniem, „Kościół
jako Sakrament”, a nie „Kościół
Sakrament” w podtytule rodziału).
W. Z.

1 Andrzej W ierzbicki: 'Wschód-Zachód
w k o n cep cja ch d z i e jó w Polski, PIW, W ar
szaw a 1984, 200 zl.
2 John M eyendorff: Teologia b i z a n t y j 
s k a ' Historia i d o k try n a , przeł. Jerzy
P rokopiuk, PAX, W arszawa 1984, 280 zl.
8 Pierre Talec: Wiara jes t w y b o r e m ,
przeł.
A leksandra
K om ornicka, PAX,
W arszawa 1984, 180 zł.
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E K U M E N I C Z N Y

Z ZAGRANICY
# Dnia 1 stycznia 1985 r. objął urzędowanie nowy sekretarz general
ny Światowej Rady Kościołów, ks.
dr Emilio Castro. Ma on 58 lat, po
chodzi z Urugwaju i jest duchow
nym metody stycznym (jego sylwet
kę zamieściliśmy w nr 10/84 „Jednoty”). Ks. Castro jest czwartym z
kolei sekretarzem generalnym ŚRK.
Jego poprzednikami byli ks. ks.
Willem A. Visser’t Hooft (1948—
—1965), Eugene C. Blake (1966—
1972) i Filip Potter (1973—1984).
# W sierpniu 1985 r. odbędzie się
w Strovanger (Norwegia) posiedze
nie plenarne Komisji „Wiara i Us
trój” Światowej Rady Kościołów,
które będzie obradowało nad dwo
ma programami
Komisji: „Ku
wspólnemu wyrażaniu wiary apos
tolskiej dziś” oraz „Jedność Kościo
ła a odnowa wspólnoty ludzkiej”.
Tematy wchodzące w skład tych
programów są przedmiotem konsul
tacji teologicznych. Dwie takie mię
dzynarodowe konsultacje odbyły się
w Paryżu w dniach 3—10 stycznia
br. Równolegle obradowały dwie
grupy teologów; jedna nad tematem
„Wierzymy w Ducha Świętego1, w
Kościół i życie świata przyszłego”
(na podstawie Nicejsko-Konstanty
nopolitańskiego wyznania wiary z
IV w.), druga nad zagadnieniem
„Kościół jako tajemnica i znak pro
rocki”.
# Zgodnie z uchwałą Świętego Sy
nodu Rosyjskiego Kościoła Prawo
sławnego z dnia 26 grudnia 1984 r.,
nowym reprezentantem Patriarchatu
Moskiewskiego przy Światowej Ra
dzie Kościołów w Genewie został
35-letni biskup Solnecnogorska —
Sergiusz. Jego poprzednik, ks. prof.
Witalij Borowoj został powołany na
wiceprzewodniczącego Wydziału Za
granicznego Patriarchatu Moskiew
skiego. Tego samego dnia Święty
Synod mianował dotychczasowego
egzarchę patriarchy moskiewskiego
do spraw Europy Środkowej, abp.
Melchizedeka, ordynariuszem archi
diecezji Swierdłowska i Kurganu.
Jego następcą został abp Teodozjusz, który poprzednio był arcybis
kupem Smoleńska i Wiążmy. Jurys
dykcji egzarchy Europy Środkowej
podlegają: NRD, RFN, Berlin Za
chodni i Austria.
# Kontynuowany jest dialog reformowano-katolicki, rozpoczęty 15 lat
20

temu. Trwa druga tura rozmów pro
wadzonych przez przedstawicieli
Światowego Aliansu Kościołów Re
formowanych i watykańskiego Se
kretariatu
do Spraw
Jedności
Chrześcijan. Jej kolejnym etapem
było drugie spotkanie Wspólnej Gru
py Studyjnej (3—8 stycznia 1985 r.
Kappel, Szwajcaria), któremu prze
wodniczyli: dr Lewis Mudge z USA
(reformowany) i prof. Bernard Sesboue SJ z Francji (katolik). Debato
wano nad aktualnym kształtem sto
sunków między obydwoma Kościo
łami na całym świecie. Grupa dys
ponowała już danymi na ten temat
z Kamerunu, Anglii, Szkocji, Szwaj
carii i Filipin; oczekuje się jeszcze
odpowiednich raportów z Korei Po
łudniowej i Brazylii. Zastanawiano
się również nad tym, jak można
przezwyciężyć schematy myślowe
które sprawiają, że inną niż własna
tradycję kościelną widzi się w nie
korzystnym świetle. Na zakończenie
drugiej tury rozmów, która potrwa
jeszcze parę lat, członkowie Wspól
nej Grupy Studyjnej zamierzają ogłosić dokument
uwzględniający
wspólne stanowisko obu tradycji na
temat pojmowania Chrystusa jako
Pośrednika oraz stosunku zachodzą
cego między Kościołem a Ewan
gelią.
# W grudniu 1984 r. odbyło się w
Brooklinie drugie spotkanie teolo
gów prawosławnych i luterańskich
z USA. Wysłuchano trzech refera
tów i koreferatów na następujące
tematy: „Istota i znaczenie soborów
ekumenicznych”, „So-bór w Nicei”
oraz „Współczesne koncepcje jednoś
ci”. Tematem następnego spotkania,
zaplanowanego na grudzień 1985 r.,
będą zagadnienia chrystologiczne,
m.in. kontrowersyjne zagadnienie
„filioqiue”.
9 7 stycznia 1985 r. papież Jan Pa
weł II przyjął na audiencji w Wa
tykanie delegację ekumeniczną z
Finlandii. Wzięli w niej udział: luterański arcybiskup John Vdkstrom,
prawosławny arcybiskup Paul i ka
tolicki biskup Paul Verschuren, któ
rzy przybyli do Rzymu na uroczys
tość poświęcenia kaplicy Henryka z
Uppsali w kościele Santa Maria Sop
ra Minerva. Henryk z Uppsali jest
patronem Finlandii; żył on w XII w.
i położył wielkie zasługi w chrystia-

nizaeji tego kraju. Podczas audiencji
abp Vikstrom mówił o bólu wywo
łanym podziałem Kościoła chrześci
jańskiego i o konieczności modlitwy
0 jego ponowne zjednoczenie; Jan
Paweł II opowiedział się za jednoś
cią w wierze, podkreślając również
znaczenie modlitwy. Zwrócił on uwagę na fakt, że wspólna modlitwa
fińskich chrześcijan różnych trady
cji o jedność Kościoła jest już ozna
ką tej jedności, którą w pełni moż
na osiągnąć tylko z pomocą Bożą.
# Kościoły ewangelickie i Kościół
starokatolicki w RFN pragną wza
jemnie zaprosić się do uczestnictwa
w Wieczerzy Pańskiej. W tej spra
wie odbyło się w dniach 18—19
grudnia 1984 r. w Hanowerze spot
kanie przedstawicieli obu Kościołów.
Należy oczekiwać, że kompetentne
władze kościelne ustosunkują się do
tej propozycji w najbliższych mie
siącach.
9 Konferencja Kościołów Europej
skich zorganizowała w dniach 10—14
grudnia 1984 r. w Iserlohn (RFN)
konsultację poświęconą dokumento
wi Komiisji „W.iara i Ustrój” Świa
towej Rady Kościołów w sprawie
„Chrztu, Eucharystii i Urzędu du
chownego”, w której uczestniczyło
31 osób z 19 krajów europejskich.
Obradowano na temat wpływu toż
samości wyznaniowej i kościelnej na
przyswojenie treści tego dokumentu.
Zdaniem zebranych proces przyswo
jenia zawartych w dokumencie treś
ci przyczyni się do wzajemnego
wzbogacenia duchowego Kościołów
1 zbliży je do jedności, pod warun
kiem jednak, że zachowają otwartą
postawę wobec „-całego- bogactwu
wiary apostolskiej”. Uczestnicy kon
sultacji zalecili wykorzystanie doku
mentu jako podstawy dialogu mię
dzy przedstawicielami różnych tra
dycji chrześcijańskich. Konsultacja
w Iserlohn była drugą w serii czte
rech, które KKE organizuje przy
współpracy Komisji „Wiara i Us
trój” ŚRK. Trzecia odbędzie się w
dniach 25—27 czerwca 1985 r. w
Gorliitz (NRD) i obradować będzie
nad tematem „Wpływ czynników
historycznych, politycznych i ekono
micznych na odbiór dokumentu w
sprawie »Chrztu^ Eucharystii i Urzędu duchownego ;<”.
#
Od r. 1962, na przemian w Cze
chosłowacji i w USA, odbywają się
spotkania chrześcijan z Kościołów w
Europie Wschodniej i Stanach Zjed
noczonych. Szóste tego typu spotka

nie miało miejsce w Karlovych Varach w dniach 10—13 grudnia 1984 r.
i poświęcone było sprawie bezpie
czeństwa, militaryzacji przestrzeni
kosmicznej, pokoju i sprawiedliwoś
ci. Uczestnicy zwrócili się do Ronal
da Reagana, Konstantyna Gzernienki i do Przewodniczącego Konferen
cji Sztokholmskiej z apelem o bu
dowanie środków zaufania, o bez
pieczeństwo i rozbrojenie w Euro
pie.

9 Prezydent Egiptu Hosni Mubarak
wydał 3 stycznia 1985 r. dekret ze
zwalający patriarsze Kościoła Koptyjskiego Szenudzie III na powrót
z miejsca odosobnienia do Kairu i
na objęcie na nowo kierownictwa
6-milionowego Kościoła. 5 września
1981 r. ówczesny prezydent Egiptu
Anwar el Sadat (później zamordo
wany) kazał aresztować 1500 swoich
faktycznych lub rzekomych przeciw
ników. Wśród zatrzymanych znalaz
ło się 170 duchownych koptyjskich^
a wśród nich Szenuda III, którego
przez ponad 3 lata przetrzymywano
w klasztorze na pustyni.

9 Ogólna liczba luteranów na świę
cie nie uległa w okresie minionego
roku zmianie i wynosiła w dniu
31 grudnia 1984 r. 68,5 min. Podczas
gdy w ostatnich latach w Europie
i Ameryce Północnej luteranów uby
wa, w Azji i Ameryce Łacińskiej, a
przede wszystkim w Afryce rośnie
ich liczba. Najwięcej, bo 20,5 mln^
jest ich w RFN, potem w USA,
Szwecji, NRD i Danii.

9 Z inicjatywy Wspólnoty Ekume
nicznej w Taize (Francja) odbyło
się w Kolonii (28 XII 84 — 1 I 85)
kolejne Europejskie Spotkanie Mło
dzieży, które zgromadziło ok. 20 tys.
młodych ludzi z większości krajów
naszego kontynentu. Punktem kul
minacyjnym spotkania było wspólne
nabożeństwo modlitewne w kated
rze kolońskiej. Przeor Wspólnoty w
Taize brat Roger Schutz, zaaipelował do wszystkich zgromadzonych o
wprowadzanie klimatu pojednania i
zaufania na ziemi. Orędzia do uczestników spotkania wystosowali:
papież Jan Paweł II i przewodni
czący Rady Kościoła Ewangelickiego
w RFN — bp Eduard Lohse.

9 Dnia 23 grudnia 1984 r. zmarł w
82 roku życia ks. Heinrich Hellstern
— duchowny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, współtwórca i wie
loletni kierownik Organizacji Pomo
cy Kościołów Ewangelickich
w
Szwajcarii (HEKS). Studia teologicz

ne odbywał na uniwersytetach w
Bazylei, Genewie i Zurychu. Był
duszpasterzem w pariafiach w Matt,
Wald i Zurychu-Seebach. Od począt
ku swej służby okazywał wyjątkową
wrażliwość na problemy społeczne,
a podczas II wojny światowej ostro
krytykował na łamach prasy polity
kę rządu szwajcarskiego wobec uchodźców politycznych z krajów opanowanych przez Niemcy hitlerow
skie. Po zakończeniu wojny Kościo
ły reformowane w Szwajcarii po
wierzyły mu zorganizowanie pomo
cy dla Kościołów za granicą. I tak
po-wistała, dobrze znana i w Polsce,
organizacja pod nazwą HEKS. W
działaniu tej organizacją której ks.
Hellstern przez blisko ćwierć wieku
przewodniczył, ujawnił się jego wiel
ki, niebiurokratyczny talent organi
zacyjny. Początkowo HEKS udzielał
pomocy uchodźcom i wypędzonym,
uwięzionym i zwolnionym z wię
zień, głodującym i pozbawionym
środków do życia. Następnie otoczył
opieką tworzące się na nowo po
wojnie Kościoły chrześcijańskie w
Europie Wschodniej i Niemczech.
Ks. Hellstern miał świadomość, że
właśnie chrześcijanie, którzy znaleź
li się pod władzą komunistycznąf
mają do spełnienia szczególną mi
sję. Dlatego wytrwale przekraczał
granice, odwiedzał mniejszościowe
Kościoły ewangelickie w Europie
Wschodniej (wiele razy gościł w
Polsce), pertraktował z przedstawi
cielami władz państwowych i przy
wódcami kościelnymi, wspierał od
budowę ośrodków kościelnych i or
ganizacji diakomackich. Od począt
ku lat sześćdziesiątych kierowany
przez niego HEKS zaczął zwracać
baczniejszą uwagę na potrzeby Koś
ciołów w tzw. Trzecim Świecie. To
on był jednym z inicjatorów akcji
„Chleb dla braci”. Także z jego ini
cjatywy zakupiono dom wypoczyn
kowy w Docarno, w którym od po
nad 35 lat spędzają urlopy pracow
nicy kościelni z krajów europej
skich i z Trzeciego Świata.
Ks. Hellstern był człowiekiem dą
żącym do prawdziwego odprężenia
między Wschodem a Zachodem,
Północą a Południem. Po przejściu
na emeryturę działał w Chrześci
jańskiej Konferencji Pokojowej i
wiele lat był jej wiceprezydentem.
Otrzymał doktoraty honorowe Uni
wersytetu w Bonn i Ewangelicko-Reformowanej Akademii Teologicz
nej w Debreczynie.
i
9 1 stycznia 1985 r. zmarł w Oxfordzie ks. dr Norman Goodall (88).

Był on ważną postacią w ruchu ekumenicznym. Dzięki jego działa
niom nastąpiło zintegrowanie Mię
dzynarodowej Rady Misyjnej ze
Światową Radą Kościołów (1961), a
także połączenie Kościoła kongregacjonalnego i prezbiteriańskiego w
Zjednoczony Kościół Reformowany
Anglii i Walii (1972).

Z KRAJU
9 Dnia 5 stycznia 1985 r. zmarł w
Warszawie ks. Stanisław Krakiewicz,
emerytowany
zwierzchnik
Zjednoczonego Kościoła Ewangelicz
nego w latach 1947—1975, jeden z
organizatorów Polskiej Rady Eku
menicznej i wieloletni członek jej
prezydium. Pogrzeb, w którym uczestniczyli przedstawiciele wielu
Kościołów, odbył się 11 stycznia na
cmentarzu ewangelicko-reformowa
nym w Warszawie.

9 Jednym z tematów dialogu prawosławno-katolickiego jest zależność
sakramentu kapłaństwa od sukcesji
apostolskiej. Pracują nad nim trzy
podkomisje regionalne, z których
jedna obradowała w Opolu w dniach
11—22 grudnia 1984 r. Inicjatorem
i gospodarzem tego spotkania był
ks. bp Alfons Nossol) ordynariusz
diecezji opolskiej, przewodniczący
Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu
i członek Mieszanej Komisji Mię
dzynarodowej ds. Dialogu między
Kościołem Rzymskokatolickim i Koś
ciołem Prawosławnym. Podczas po
bytu w Opolu członkowie podkomi
sji uczestniczyli w spotkaniach z
wiernymi w różnych miastach die
cezji, odwiedzili też świątynie na
Górze Św. Anny i w Częstochowie.
Zgodnie z przyjętym regulaminem,
wyniki prac wszystkich trzech pod
komisji zostaną przekazane komite
towi koordynacyjnemu, który — po
opracowaniu — przedstawi je na se
sji plenarnej Mieszanej Komisji
Międzynarodowej. Posiedzenie komi
tetu koordynacyjnego odbędzie się
w czerwcu br. w Opolu, a nieco
później zbierze się w Bari (Włochy)
na sesji plenarnej Mieszana Komi
sja Międzynarodowa.

9 19 stycznia 1985 r. zmarł ks. An
toni Aniskowicz, proboszcz parafii
prawosławnej w Świdnicy Śląskiej.
Jego życie było bogatą ciekawą, ale
i trudną drogą.
Ks. Antoni Aniskowicz urodził się
25 lutego 1909 r. w rodzinie białorus
kiej. Już jako chłopiec postanowił
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swoje życie poświęcić Bogu i lu
dziom. W 1932 r. wyjechał do Chin
(Harbin). Tam pracując zawodowo
ukończył szkołę średnią i rozpoczął
studia teologiczne. W 1939 r. prze
niósł się do Szanghaju, gdzie praco
wał w gimnazjum męskim jako wy
chowawca. W 1941 r. zawarł związek
małżeński z Iją Romanowską. W
1947 r. wraz z rodziną wyjechał do
Związku Radzieckiego i zamieszkał
w Świcrdłowsku jednając soibie lu
dzi łagodnością i dobrocią. Rok póź
niej przeniósł się do Wilna.
W 1960 r .przyjechał z rodziną do
Polski i osiedlił się w Brzegu. Na
wiązał kontakt z biskupem Bazylim,
obecnym Metropolitą Autokefaliczne
go Kościoła Prawosławnego w Pol
sce i rozpoczął przygotowania do
podjęcia służby kapłańskiej w tym
kościele. W 1971 r. został wyświę
cony na diakona i niedługo potem
przyjął święcenia kapłańskie. W tym
samym roku został powołany na
stanowisko wikariusza we wrocław
skiej katedrze prawosławnej. Nadal
mieszkał w Brzegu i tam pracował
w Urzędzie Miejskim, a w niedzie
le i święta dojeżdżał do parafii we

Z NASZEGO
NARADA PRZEDSTAWICIELI
KOLEGIÓW KOŚCIELNYCH
26 stycznia 1985 w sali zborowej
parafii ewangelicko-reformowanej w
Warszawie odbyła się narada przed
stawicieli Kolegiów Kościelnych, w
której uczestniczyli członkowie Ko
legiów parafii w Bełchatowie, Ka
towicach, Kucowie^ Łodzi, Warsza
wie, Zelowie, Żychlinie i Żyrardo
wie oraz prezes Synodu i członko
wie Konsystorza.
Na wstępie ks. bp Zdzisław Tranda
wygłosił krótkie rozmyślanie na
podstawie tekstu z II księgi Kronik
rozdz. 25, w. 2, po czym przewod
nictwo obrad objął ks. Jerzy Stahl.
Pierwszym punktem porządku ob
rad, a zarazem głównym celem spot
kania f było omówienie spraw i
problemów szczególnie nurtujących
nasze parafie. Punkt wyjścia do
dyskusji stanowiły
sprawozdania
złożone kolejno przez ich przedsta
wicieli. Różna jest jakość tych spraw
i problemów, wszystkie jednak do
tyczą egzystencji naszych zborów
dziś i jutro.
W Warszawie, Zelowie i Łodzi obecnie najwięcej sił i nakładów fi
nansowych pochłaniają remonty. W
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Wrocławiu, Ząbkowicach i Oleśnicy,
zastępując etatowych księży.
W listopadzie 1971 r. ks. Antoni
Aniskowicz został proboszczem pa
rafii w Świdnicy. Trzy lata później
przeniósł się z Brzegu do kurii bis
kupiej we Wrocławiu, gdzie pełnił
tymczasowo obowiązki proboszcza i
równocześnie dojeżdżał do Świdnicy
i Wałbrzycha. Od września 1978 r.
mieszkał na stałe w Świdnicy.
Sp. ks. Antoni Aniskowicz pracując
z oddaniem we własnej parafii na
wiązał kontakty z miejscowymi
księżmi innych wyznań. Brał czyn
ny udział w Ekumenicznych Tygod
niach Modlitwy o Jedność Chrześ
cijan. Swą gorliwą wiarą, moidliitwami, przykładnym życiem i posta
wą ekumeniczną zyskał sobie wie
lu przyjaciół. Jego odejście pogrą
żyło w wielkim smutku i żalu pa
rafian, nad którymi z oddaniem
sprawował opiekę duszpasterską,
kolegów w urzędzie oraz szerokie
grono przyjaciół ze środowiska ekumenicznego.
(Oprać, na podstawie korespondencji
XJR)

KOŚCIOŁA
Warszawie w niedługim czasie prze
widywany jest remont domu para
fialnego, w Zelowie— budynku koś
cielnego oraz częściowe zaadapto
wanie wolnych pomieszczeń w bu
dynku parafialnym na pokoje goś
cinne; w Łodzi trwają prace re
montowe w budynku kościelnym i
prawdopodobnie jeszcze w tym ro
ku rozpocznie się generalny remont
domu parafialnego.
Zakończył się prowadzony od kilku
lat gruntowny remont budynku koś
cielnego oraz innych obiektów koś
cielnych,
stanowiących
razem
XVIII-wieczny zespół zabytkowy w
Żychlinie. Postanowiono zorganizo
wać tam na wiosnę święto Kościoła
i połączyć tę uroczystość z otwar
ciem odrestaurowanych obiektów
zabytkowych.
Innymi sprawami żyją natomiast ta 
kie parafie, jak Kuców i Żyrardów,
których przyszłość jest zagrożona.
Tym dwom parafion poświęcono
szczególnie dużo uwagi. Parafia w
Żyrardowie skupia niewielką grup
kę prawie wyłącznie starszych osób;
parafii kucowskiej grozi zaś częścio
wa zagłada w związku z rozbudo
wą kopalni w Bełchatowie. Człon
kowie tej parafii mieszkają w czte

rech sąsiadujących z sobą wsiach —
Kucowie Folwarku, Aleksandrowie
i Żłobnicy, z których trzy: Kuców,
Folwark i Aleksandrów, w najbliż
szej przyszłości mają ulec likwida
cji. Według ostatnich prognoz więk
szość mieszkańców przeniesie się do
Bełchatowa, niewielka część do Ze
lowa i (być może) Katowic. Pozos
taną nasi współwyznawcy we wsi
Żłobnica — i tam w przyszłości ma
być wybudowany ośrodek zborowy
z kaplicą oraz mieszkaniem dla du
chownego.
Jeszcze inne problemy przeżywają
parafie nowo tworzące się: Bełcha
tów i Katowice. Parafia w Bełcha
towie została już oficjalnie zatwier
dzona przez władze; parafia w Ka
towicach prawdopodobnie niedługo
też się usamodzielni. W Bełchatowie
mieszka obecnie grupa osób wyzna
nia ewangelicko-reformowanego, a
w związku z rozbudową kopalni
ciągle przybywają młodzi ludzie
(głównie z okolic Kucowa). W bie
żącym roku ma być zakupiony dom,
w którym po adaptacji znajdzie się
kaplica i mieszkanie dla duchowne
go. Przedstawiciel Kolegium Koś
cielnego z Bełchatowa zgłosił propozycję^ by z chwilą, gdy to na
stąpi, pracę w tym mieście podjął
jeden z doświadczonych duchow
nych, aby od samego początku pra
ca w nowej parafii została właści
wie zorganizowana.
I tak jawi się kolejny problem:
braku stałej opieki duszpasterskiej,
na którą oczekują, oprócz Bełchato
wa, również parafie w Strzelinie
(gdzie zapewnione zostało współ
użytkowanie odstąpionego parafii
rzymskokatolickiej budynku kościel
nego), w Pstrążnej (gdzie jest kościół^ ale nie ma domu parafialnego)
i w Żychlinie. Jest nadzieja, że w
przyszłości sytuacja zmieni się na
lepsze, gdyż mamy kilku studentów
teologii, a w ciągu najbliższych kil
ku miesięcy zyskamy dwóch ordy
nowanych duchownych — Mirosła
wa Jelimka i Romana Lipińskiego.
W dalszej części narady prezes Sy
nodu, Jan Zaunar, poinformował
krótko o programie tegorocznej se
sji Synodu (13—14 kwietnia). Przy
pomniał również o tym, by parafie
odpowiednio
wcześnie
zgłaszały
wnioski na Synod oraz uwagi nt.
przepracowanego regulaminu Syno
du.
Radca Konsystorza^ Jan Baum, zre
ferował sprawę nagrobka na miej
scu spoczynku wieloletniego biskupa
Kościoła i proboszcza warszawskiej
parafii, ks. Jana Nie wieczerzała.

Projekt już został wykonany i przy
jęty przez rodzinę oraz Konsystorz.
Zaproponował
przeprowadzenie
zbiórki w zborach, aby zebrać fun
dusze na ten cel.
Na zakończenie narady Konsystorz
zaapelował do zebranych przedsta-

wiciełi Kolegiów Kościelnych ó
przeprowadzenie w parafiach zbiórki
pieniężnej z przeznaczeniem na po
moc dla głodującej Etiopii. Zebrane
pieniądze zostaną przekazane Pol
skiemu Czerwonemu Krzyżowi, któ
ry organizuje pomoc dla tego kraju.

„Nie sqdźcie“
Dokończenie ze s. 9
Zasady osądzania siebie samego wy
dają się podobne do zasad osądza
nia innych. Przede wszystkim wy
stępuje tu proces utożsamiania się
ze swoimi uczynkami lub myślami.
Zamiast traktować je jak coś, co
jest we mnie (ale nie jest mną),
twierdzę, iż jestem taki jak owe
uczynki czy myśli. Postąpiłem źle,
a więc jestem zły, skłamałem, a
więc jestem kłamcą. Takie podej
ście uniemożliwia, a przynajmniej
utrudnia, pracę nad sobą i rozwój
wewnętrzny. Stwierdzenie „jestem
zły” zamyka niejako drogę do po
prawy, jest werdyktem potępiają
cym i ostatecznym. Jeżeli takie sa
mooceny są ferowane często, pro
wadzą do swoistego fatalizmu obja
wiającego się stwierdzeniem: „Je
stem widocznie z natury zły i nic
nie mogę na to poradzić”. W taki
sposób, i to na podstawie bezza
sadnych nieraz ocen, zamykamy so
bie drogę do rozwoju.
Inaczej rzecz ma się w wypadku
oceniania swojego postępowania i
myśli jako czynników zewnętrznych.
Łatwiej jest wtedy zachować dy
stans emocjonalny i uniknąć po
padania w skrajności. Stwierdziw
szy, że postąpiłem źle, mogę na
stępnie zastanowić się, co uczynić,
aby naprawić popełnione zło i jak
w przyszłości unikać takiego postę
powania.
Trudno jest przebaczać innym lu
dziom i zamiast wydawać o nich
osąd — życzliwie ich oceniać i na
pominać. Jeszcze trudniej postępo
wać w ten sposób wobec siebie sa
mego. Jeśli jednak nie zdobędzie
my się na taką postawę, to zarów
no w pierwszym, jak i w drugim
wypadku, tzn. w stosunku do in
nych i w stosunku do siebie sa
mych, grożą nam dwie skrajności
— że będziemy osądzali i potępia
li lub okażemy obojętność i zaak
ceptujemy zło. Obie one są sprze
czne z przykazaniem miłości.

W okresie ostatnich kilku lat ko
rzystaliśmy z pomocy naszych bra
ci z innych krajów. Powinniśmy te
raz my zdobyć się na ofiarność i
pomóc tym, którzy pomocy tak bar
dzo potrzebują.
Karol Niewieczerzał
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Z PRASY
Sojusznicy rozwodów
W październikowym numerze mie
sięcznika „W Drodze” z ub. r. uka
zał się artykuł o. Jacka Sali ja pt.
^Korzenie
filozoficzno-moralne
trwałości i nietrwałości małżeń
stwa”. Choć nasz Kościół, w prze
ciwieństwie do rzymskokatolickiego,
rozwód dopuszcza, to traktuje go ja
ko ostateczność i również jest za
niepokojony rozmiarami tego zja
wiska. Sądzimy, że warto zapoznać
się z refleksjami autora na temat
przyczyn coraz częstszego rozwiązy
wania trudności w pożyciu małżeń
skim przez rozwód i traktowania go
jako jedyne możliwe wyjście. Autor
jest teologiem katolickim i można
się z nim nie zgadzać co do trakto
wania małżeństwa zawsze i w każ
dych warunkach jako związku nie
rozerwalnego, ale trzeba się z nim
zgodzić, że zbyt łatwo i zbyt na
gminnie małżeństwa się rozwodzą
trzeba się zastanowić, gdzie tkwią
tego przyczyny, trzeba szukać dróg
poprawy. Z konieczności zasygnali
zujemy tylko główne wątki jego
rozważań na ten temat.

Autor zastrzega na wstępie, że ogra
nicza je tylko do „postaw funda
mentalnych, które pracują na rzecz
małżeństwa lub przeciwko niemu’^
pomijając cały jego wymiar nad
przyrodzony, a także przyczyny na
tury psychicznej, społecznej czy ekonomicznej. Na pierwszym miejscu
wymienia w y o b r a ź n i ę ,
która
może pracować ku dobremu, ale
może też rodzić zło. „Rozwód stał
się dzisiaj w wyobraźni społecznej
jednym z głównych sposobów roz
wiązywania konfliktów małżeńskich”
— pisze o. Salij. I dalej: ^Gdyby
nasza wyobraźnia społeczna w ogóle
nie dopuszczała rozwodu jako me
tody rozwiązywania napięć w mał
żeństwie, mogłaby swoją energię
zwrócić ku bardziej intensywnemu
poszukiwaniu innych, pozytywnych
sposobów przezwyciężania małżeń
skich niedopasowań i konfliktów;
niewątpliwie rzadziej dochodziłoby
do sytuacji, że jakieś małżeństwo
znalazło się w stanie gangreny. Mał
żeństwa zawierano by z większą od23

powiedzialnością. i nie używano by
straszaka rozwodu jako środka na
cisku w konfliktach małżeńskich”.
Społeczeństwo, które nie rozwija
swojej wyobraźni w kierunku py
tania, jak ratować zagrożone mał
żeństwo, naturalną koleją rzeczy
współuczestniczy w podejmowaniu
decyzji o rozwodzie. Współuczestni
czy rodzina^ przyjaciele, znajomi
wciągnięci przez parę małżeńską w
krąg jej spraw. Udzielając rad po
pierających koncepcję rozwodu za
chowują się jak ktoś, kto człowie
kowi zamyślającemu o samobójstwie
i przedstawiającemu swoją sytuację
w czarnych barwach doradziłby
właśnie samobójstwo, nie potrafiąc
doradzić nic pozytywnego. A tak się
przecież nie zachowa nikt przy zdro
wych zmysłach. Takie rady podyk
towane są brakiem wyobraźni, bra
kiem pokory wobec ludzkiego mał
żeństwa. Tak naprawdę nigdy nie
znamy pełnej sytuacji, w jakiej
znalazła się para małżeńska, a je
dynie jej cząstkę. A z tego, że sa
mi nie potrafimy dostrzec możliwoś
ci odrodzenia się rozpadającego
małżeństwat nie wynika, że takiej
możliwości nie ma w ogóle.
Druga przyczyna to f a t a 1 i s t y c zne p r z e k o n a n i e o p o t ę d z e
zł a. Rozwód jest złem moralnym,
natomiast jedność i trwałość mał
żeństwa — wielkim dobrem. Wielu
uważa, że w niektórych wypadkach
rozwód jest złem mniejszym i tym
go usprawiedliwia. Tymczasem tak
nie jest. Gdyby tak było, gdyby
rzeczywiście zdarzały się sytuacje, w
których nie ma wyboru moralnie
dobrego, gdyby zło było rzeczywiś
cie tak potężne, znaczyłoby to jednocześnie^ że „nie ma Boga albo
jest On bezsilny wobec potęgi zła”,
a także, „że nasza ludzka godność
jest pojęciem wymyślonym dla ja
łowego samopocieszania się”. W rze
czywistości zło nie ma ostatniego
słowa w naszym świecie, a zasada
mniejszego zła nie może mieć za
stosowania przy dokonywaniu wy
borów moralnych. „To prawda —
pisze autor — że zdarzają się ukła
dy tak dramatyczne, że człowiek
czuje się przymuszony do wyboru

między jednym złem a drugim.
Twierdzę jednak, że wysiłkiem du
cha, jakimś aktem zaryzykowania
samego siebie w imię niepoddania
się złu, zawsze można znaleźć roz
wiązanie trzecie, może najtrudniejszey ale za to niewątpliwie dobre.
Bliscy i przyjaciele powinni w tym
poszukiwaniu dopomóc, a przynaj
mniej nie przeszkadzać”. Zresztą
nawet z praktycznego punktu wi
dzenia nie można twierdzić, że zło
powodowane przez rozwód jest
mniejsze od tego, którego się dzięki
rozwodowi unika. „Rozwody przy
pominają raczej niektóre techniki
chemicznego czyszczenia z brudu,
kiedy to środki czyszczące bez po
równania bardziej zanieczyszczają
środowisko niż usunięty przez nie
brud”.

Ze współczesnych nurtów odrzuca
jących takie rozumienie małżeństwa,
a więc sprzyjających otwarciu wy
obraźni społecznej w kierunku roz
wodów ? autor wymienia seksualizm,
który doprowadził do dehumanizacji
ludzkiej płciowości, do tego, że dzia
łanie płciowe stało się narzędziem
okazywania sobie wzajemnej sym
patii, przełamywania poczucia sa
motności, zabijania nudy. Małżeń
stwa, które pierwszorzędne znacze
nie przypisują doborowi seksualne
mu i satysfakcji seksualnej, budo
wane są na nietrwałym fundamen
cie i często nie wytrzymują próby
życia. Wrogiem trwałości małżeń
stwa są również „dogmaty mental
ności współczesnej”. Pierwszy z
nich brzmi: „Ja muszę się ożenić,
ja muszę wyjść za mąż, małżeństwo
jest jedynym sposobem życia, jaki
jestem sobie w stanie wyobrazić” —
i przyczynia się do nierozważnego
zawierania małżeństw, czasem na
wet za cenę rozbicia małżeństwa
cudzego; drugi: „Ja w małżeństwie
muszę być szczęśliwy, bo małżeń
stwo, które nie zapewni szczęścia,
jest małżeństwem nieudanym” —
jest konsekwencją i przejawem za
korzenionej dzisiaj w wielu umys
łach postawy konisumipcyjności. Mi
łość kierująca się tym dogmatem jest
egocentryczna, a małżeństwo na niej
zbudowane rozpada się, gdy mał
żonkom przestaje być z sobą dobrze,
nawet wtedy ? gdy wskutek rozwo
du niedobrze będzie się działo ich
własnym dzieciom.

Trzecim wreszcie sojusznikiem
rozwodów są „te nurty w świado
mości nowożytnej które wprost lub
pośrednio o d r z u c a j ą
rozu
mienie
małżeństwa
jako
c a ł o os o b ow e g o
zaanga
ż o w a n i a”. Małżeństwo jest bo
wiem „jedynym w swoim rodzaju
związkiem międzyludzkim, domaga
jącym się zaangażowania całoosobowego* (...) małżonków w siebie wza
jemnie oraz w swoją rodzinę”. I ono
jest naturalną podstawą trwałości
małżeństwa. Co to znaczy? „Otóż
sądzę — pisze o. Salij — że skrom
nym, ale nieomylnym sprawdzianem
całoosobowego zaangażowania w
małżeństwo jest niewzruszone prześ
wiadczenie, że bez względu na oko
liczności, w doli i niedoli, mężem Wymienione postawy i fałszywe do
i żoną będziemy dla siebie zawsze, gmaty sprzyjają rozwodom, stano
aż do śmierci. Przeświadczenie to wią źródło nietrwałości związku
powinno cechować małżonków już małżeńskiego. A co daje gwarancję
na samym początku ich związku, co jego trwałości? Wysnujmy już sami
stwierdzają oni małżeńską przysię wniosek, odwracając jednocześnie
gą”. Jej celem i prawdziwym sen kolejność omawianych w artykule
sem nie jest wymuszanie obietnicyy spraw. Będzie to chyba większe po
lecz „ujawnienie natury związku czucie odpowiedzialności przy za
małżeńskiego: że ze swej istoty po wieraniu małżeństwa i opieranie go
lega on na całkowitym oddaniu się na trwałej podstawie, jaką jest casobie, a więc na zawsze. Przysięga łoosobowe zaangażowanie, wiara w
ta zawiera w sobie ponadto zobo potęgę dobra i rozwijana ku dobre
wiązanie, że będziemy dążyć do ta mu wyobraźnia.
kiej jedności, aby jej rozerwanie
Oprać. E.P..
było wewnętrznie niemożliwe”.
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