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CO WY NA TO?

Cicer cum caule

Zdawać by się mogło, że ruch ekumeniczny, sprawił przynajmniej tyle, 
że nie szuka się już w innych wyznaniach nosicieli wszelkiego zła w życiu 
Kościoła, narodu, społeczeństwa. (Zdawać by się mogło, że doświadczenia 
ostatniej wojny powinny były wyleczyć wszystkich z antysemityzmu 
i przekonania o spiskowaniu [Żydów przeciwko chrześcijanom. Tak by 
się zdawać mogło, ale niestety tak nie jest. Kiedy jednak słyszy się anty- 
ekumeniczne i antysemickie poglądy wygłaszane publicznie, i to w koście
le, doznaje się niemiłego wstrząsu.

Nie czym innym jak prezentacją takich właśnie poglądów był odczyt wy
głoszony 14 listopada ub.r. w kościele pw. (Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Warszawie przez księdza, profesora wyższego [seminarium duchownego. 
Już tytuł odczytu był znamienny, mianowicie: „Protestantyzm przyczyną 
rozłamu jw Kościele zachodnim”. Znamienne było również to, że prelegent 
powoływał się m.in. na takie „autorytety”, jak: Feliks Koneczny, Jędrzej 
Gcrtych, Teodor Jeske-Choiński. A to, co mówił, było istnym „cicer cum 
caule”, czyli grochem z kapustą.

I tak dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w błędzie przypisując Reformację 
Lutrowi. Jego geneza — zdaniem prelegenta — jest naprawdę zupełnie 
inna. Wszystko zaczęło się od sporu Reuchlina (wymawianego jako „Ruch- 
lin”, tak że przez dobrą chwilę nie można się było zorientować, o kogo 
chodzi) z (dominikanami o Talmud. Wychowawcą Lutra był zaś brat Re
uchlina, a jego jwnuk to Filip Melanchton, autor Augsburskiego Wyznania 
Wiary. Mądrej głowie dość dwie słowie. Zasugerowano wprost: Reforma
cja powstała pod [wpływem Talmudu, a protestantyzm w ogóle ciążył ku 
cywilizacji Wschodu i sporo z niej przejął. Przykłady? Oto one (cytuje
my, gdyż robiliśmy dokładne notatki): „Luter powierzył władzę nad Koś
ciołem władzy świeckiej, a to zbliża luteran do Wschodu”, „ustrój teo- 
kratyczny w państwie Kalwina wiąże się z państwem „Izrael”, „Zwingli 
miał w sobie coś z wodzów islamu: rozpoczął wojnę, aby podporządkować 
sobie kantony katolickie”, a poza tym „protestantyzm dogadywał się dość 
łatwo z islamem, a było to w okresie największego zagrożenia Europy...” 
(przez islam) itd. itp. Cywilizacja Wschodu jest zaś gatunkowo tą gorszą 
cywilizacją niż zachodnia. Tam powstawały ^najgorsze herezje, tam nie 
przestrzegano celibatu, tam kwitła rozwiązłość, i to zalegalizowana (hare
my). Na tym nie kończy wielebny prelegent listy „grzechów” protestantyz
mu, który jest nie tylko przesiąknięty Talmudem i duchem cywilizacji 
wschodniej, nie tylko stał się przyczyną rozłamu w Kościele zachodnim, 
ale wywarł również fatalny wpływ na nasze ojczyste dzieje. |To za spraw
ką Malanchtona, którego ludzie siedzieli w Turcji 1 trzymali rękę na pul
sie, Szwedzi zamiast uderzyć na Moskwę, poszli na Polskę. A sekularyza
cja zakonu krzyżackiego i hołd [pruski przyczyniły się do rozbiorów.

Wykład roił się od ewidentnych błędów i teologicznych, i historycznych. 
Prelegent przestawiał w czasie fakty, wydarzenia, ludzi. Według niego, 
na przykład, klęskę pod Mohaczem poniósł Władysław Warneńczyk (bit
wa pod Mohaczem była w 1526, a Warneńczyk zginął pod Warną 82 lata 
wcześniej), zaś Luter „w sprawie dogmatycznej sięgał m.in. do Janseniu- 
sza” (który de facto urodził się po śmierci Lutra). Wyliczenie wszystkich 
błędów i nieścisłości zajęłoby zbyt wiele miejsca. Wszystko to przypomi
nało znany kiedyś „bigos historyczny” zaczynający się od słów: „Kiedy 
Kara Mustafa, słynny wódz Krzyżaków, szedł z wojskiem murzyńskim 
przez Alpy na Kraków...”

Dobrze jest, kiedy istnieje jakieś forum wymiany poglądów i dyskusji, 
a nawet sporów. Ale czy w tym wypadku dyskusja była w ogóle możli
wa? Jak można przekonać kogoś, że Kara Mustafa nie był wodzem Krzy
żaków? Toteż nic podjęliśmy dyskusji, ale opuściliśmy kościół nieco oszo
łomieni, snując niewesołe refleksje. Ze smutkiem pomyśleliśmy o tym, że 
ksiądz profesor skupia przy sobie wcale niemałą grupę młodych ludzi, 
no i że kształci on przyszłych księży.

G O  W N U M E R Z E  ?
Będziecie moimi świadkami — tak
brzmi hasło tegorocznego Tygodnia 
Modliitwy o Jedność Chrześcijan, 
obchodzonego tradycyjnie w stycz
niu. Te same słowa stanowią tytuł 
i myśl przewodnią kazania ks. A- 
dama Piaseckiego, którym otwiera
my nasz styczniowy numer (s. 3). 
Uczyń nas swoimi świadkami — 
to tytuł modliitwy, która następuje 
po kazaniu (s. 4).
W styczniu przypada 75 rocznica 
urodzin Jana Brody, cenionego au
tora wielu prac o Reformacji na 
Śląsku Cieszyńskim, badacza i mi
łośnika tego regionu. Jego sylwet
kę pióra prof. Władysława Choj
nackiego prezentujemy na s. 5. Na 
s. 8 publikujemy z kol. sylwetkę 
ks. Jerzego Badury, pastora luterań- 
skiego, zasłużonego obrońcy pol
skości w zaborze pruskim, opraco
waną przez jubilata.
Co robili Hugenoci w Warszawie i 
jaką rolę odegrali w rozwoju pol
skiego ewangelicyzmu oraz pol
skiej gospodarki, dowiedzą się Czy
telnicy z artykułu Wojciecha Krieg- 
seisena na s. 10.
Na s. 14 zamieszczany tekst Alek
sandry Sękowskiej, wieloletniej 
pracowniczki parafii warszaw
skiej, zatytułowany Próba bilansu. 
Róże z Nes Amim — to opowieść
0 chrześcijańskiej wspólnocie w Iz
raelu, której członkowie — refor
mowani, luteranie, baptyści i kato
licy z Europy i USA — konkretną 
pracą (hodowla róż) i osobistym 
przykładem dają wyraz idei po
jednania chrzęści jańsko-żydowskie- 
go. Napisała ją Maria Rozenkranz 
a tłumaczył Andrzej Kołodziejczyk 
(s. 12).
Kolejny odcinek cyklu Szalom s. 
Kingi Strzeleckiej nosi tytuł Sabat 
— święto świąt i jest pierwszą z 
trzech rozmów na temat świąt ży
dowskich (s. 16).
Wśród naszych stałych rubryk: Co 
Wy na to? (s. 2), Wśród książek 
(s. 18), Przegląd ekumeniczny (s. 20)
1 Z prasy (s. 23).
Numer zamyka Kalendarz nabo
żeństw radiowych na rok 1986 (s. 
24).

N A S Z A  O K Ł A D K A :
Gwiazda — przewodniczka wędrow
ców i żeglarzy — jest znakiem na
dziei na pomyślne dotarcie do ce
lu. Niech nam przyświeca w no
wym roku 1986
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KS. ADAM PIASECKI

Będziecie moimi świadkami
Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy ustąpi na was, i będziecie moi
mi świadkami w Jerozolimie i całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce 
ziemi.

Dz.l :8

Tegoroczne hasło Tygodnia Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan zawiera przewodnią myśl Nowego 
Testamentu, wyrażoną w słowach: „ b ę d z i e 
c i e  m o i m i  ś w i a d k a m d ”, które pozostają 
w ścisłym związku z zadaniem pierwotnego 
Kościoła, polegającym przede wszystkim na 
d a w a n i u  ś w i a d e c t w a .  Odchodzący Pan 
zostawił uczniom w testamencie swoją wolę 
— żeby szli na cały świat i głosili Ewangelię 
wszystkim narodom. Jego ostatnie słowa zawie
rają polecenie, by uczniowie oczekiwali w Jero
zolimie na napełnienie mocą Ducha Świętego, 
która uzdolni ich do wydania o Nim świadec
twa całemu światu. Dzięki Duchowi Świętemu 
„Apostołowie składali z wielką mocą świade
ctwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa” (Dz. 
4:33). To pojęcie można też odnieść do całego 
Pisma Świętego, które „składa świadectwo” 
o Chrystusie (Jan 5:39).
Przyzwyczailiśmy się do tego, że w Kościele 
najczęściej używa się innego słowa określają
cego głoszenie Ewangelii: kazanie. Kazanie zaś 
kojarzy nam się z amboną, z wydzieloną w tym 
celu częścią nabożeństwa oraz z kaznodzieją 
posiadającym do tego odpowiednie uprwanienia. 
Kazanie i świadectwo to pojęcia siostrzane, ale 
kiedy przyjrzymy im się bliżej, dostrzeżemy 
między nimi pewną różnicę. Kazanie jest formą 
jakby oficjalnego zwiastowania Ewangelii wo
bec wielu ludzi — setek, a nawet tysięcy. Dla
tego stawia mu się wiele wymagań, by w spo
sób właściwy spełniło swoje zadanie. Kazno
dzieja musi się legitymować gruntowną wiedzą 
teologiczną i ogólną, posługiwać się poprawnym 
językiem, musi umieć nadać odpowiednią for
mę treści, jaką przekazuje słuchaczom. Świa
dectwo zaś ma formę zupełnie nieoficjalną. To 
coś cichego i bardzo prostego. Można je przeka
zywać nawet szeptem wobec jednego człowieka. 
Nie rządzi się żadnymi regułami ani wymaga
niami co do formy, miejsca składania, liczby 
słuchaczy. Świadectwo o Chrystusie może skła
dać każdy człowiek, nawet niewykształcony, 
niepiśmienny. Może to czynić wobec jednego 
człowieka, dwóch ludzi lub przed niedużą grupą 
słuchaczy w miejscu dowolnym, np. w prywat
nym mieszkaniu, przedziale kolejowym, pocze
kalni u dentysty, w kolejce po mięso czy w 
szczerym polu.
W Dziejach Apostolskich znajdujemy okolicz
ności, w których Filip, jeden z siedmiu diako
nów pierwotnego Kościoła, spełnia służbę kaz
nodziei (8:4—8), i inne, kiedy składa świadec
two (8:26—35). Na świecie jest bardzo dużo

kaznodziejów i dzięki za to Bogu, bo niwa Boża 
jest wielka i potrzebuje wielu robotników (Łuk. 
10:2). Ale świadków Jezusa Chrystusa może 
być nieporównywalnie więcej, może ich być 
tylu, ilu jest chrześcijan na całej ziemi. Nie
wątpliwie świadectwo ma przewagę nad kaza
niem, ponieważ nie ma miejsca, gdzie by nie 
mogło dotrzeć. Nie potrzebuje określonych dni, 
okresów roku kościelnego. Każdy dzień jest 
dobry, czas składania świadectwa może więc 
trwać nieustannie.
Doskonałym przykładem świadka Chrystuso
wego jest osoba Jana Chrzciciela. Znamy go 
jako surowego, ostrego i bezkompromisowego 
kaznodzieję — taki był do chwili chrztu Jezu
sa w Jordanie. Ale znamy i innego Jana, jakim 
stał się potem: łagodniejszego i wewnętrznie 
bogatszego. Powód tej zmiany jest oczywisty: 
przedtem był kaznodzieją, potem stał się świad
kiem Jezusa.
0  Jezusie można mówić bądź na podstawie 
wiadomości o Nim otrzymanych niejako z dru
giej ręki, bądź na podstawie osobistego doś
wiadczenia. Przemawiać w Jego imieniu można 
na podstawie tego, w co się uwierzyło i co 
przyjęło się z Jego Ewangelii, i nawet nie zaw
sze czynić to ze szczerych pobudek (Fil. 1:18). 
Świadczyć zaś o Jezusie można tylko na pod
stawie tego, co osobiście się widziało i słyszało
1 co się z Nim przeżyło (I Jan 1:1—3). Dopóki 
Jezus nie objawił się Janowa, Jan przemawiał 
pod natchnieniem ducha proroczego. Kiedy jed
nak Go zobaczył, rozmawiał z Nim, dotykał Go 
rękami, stał się Jego świadkiem. Od tego mo
mentu świadectwo o Jezusie stało się zasadniczą 
służbą Jana Chrzciciela (Jan 1:7).
Świadectwo Jana jest bardzo pouczające, wska
zuje bowiem właściwy kierunek wszystkim, 
którzy by go chcieli naśladować. O czym Jan 
mówił? „Ja widziałem to i złożyłem świadec
two, że T en  j e s t  S y n e m  B o ż y m ” (Jan 
1:34). Ta prawda, że Jezus jest Synem Bożym, 
jest podstawową prawdą objawienia Bożego. 
Prawdy tej nie można się nauczyć drogą stu
diów, nie można przyjąć za swoją na podstawie 
czyjegoś opowiadania, można poznać ją tylko 
przez osobiste spotkanie z Jezusem (Jan 
4:40—42).
Jan świadczy: „To jest Ten, o którym powie
działem: Za mną idzie mąż, który był przede 
mną, bo pierwej b y ł  niż ja” (Jan 1:30). Świa
dczy o boskości Jezusa i o posiadaniu przze Nie
go tych samych atrybutów, które ma Bóg Ojciec. 
Bóg jest wieczny, bez początku i końca, i taki
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jest Jezus. Zgłębić tę prawdę, przyswoić ją so
bie może tylko ten, kto wiarą przyjął Jezusa 
do swego serca i duchowo narodził się z Boga 
(Jan 1:11—13).
Czytamy dalej: „Oto B a r a n e k  Bo ż y ,  któ
ry gładzi grzechy świata” (Jan 1:29). Na wiele 
wieków przed Janem Chrzcicielem wydarzyła 
się historia, którą każdy Żyd znał na pamięć 
i którą my także znamy. Historia Abrahama, 
który miał złożyć na ofiarę Bogu swego syna 
Izaaka. Izaak spytał ojca: „Ojcze, oto ogień i 
drwa, a gdzie jest baranek na ofiarę?” Ojciec 
odpowiedział: „Bóg sobie obmyśli baranka na 
ofiarę, synu mój” (1 Mojż. 22:1—13 B.G.). Peł
na odpowiedź zabrzmiała dopiero na brzegu 
Jordanu, gdy Jan kościstą ręką ascety wskazał 
na idącego Jezusa mówiąc: „Oto Baranek Bo
ży!” Według samego Jezusa słowa te wypowie
dział największy prorok, bo było to największe 
świadectwo wypowiedziane pod słońcem. To 
świadectwo ma moc, która prowadzi do zbawie
nia każdego wierzącego (Rzym. 1:16) i każdego, 
komu wierzący wskaże Chrystusa jako Zbawi
ciela i Pana (Iz. 53:5).
Jeszcze jedno świadectwo Jana: „Jemu n i e 
j e s t e m  g o d z i e n  i sandałów nosić” (Mat. 
3:11). Jest to świadectwo wielkości Jezusa. Jan 
przedstawia tu swą człowieczą małość i na jej 
tle wielkość Jezusa, który chrzci nie wodą, jak 
on, Chrzciciel, lecz Duchem Świętym. Jan za
znacza orgomny dystans dzielący człowieka od 
Boga. Jeśli ktoś chciałby stanąć przed Panem 
Wszechrzeczy powołując się na godność własną, 
swoje zasługi i medale, musi wiedzieć, że przed 
Bogiem nic one nie znaczą. Jest tylko jedna 
godność i jedyne zasługi, które znaczą przed 
Bogiem: „Krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego,

która oczyszsza nas od wszelkiego grzechu” 
(I Jan 1:7).
To są główne podstawy składania chrześcijań
skiego świadectwa. Na nich opiera się egzys
tencja Kościoła i jego rozwój. Nie bez powodu 
w Tygodniu Modlitwy o Jedność Chrześcijan 
zwraca się nasze myśli i uwagę ku temu zagad
nieniu — w nim bowiem tkwi źródło powodze
nia wysiłków podejmowanych przez Kościół w 
tej dziedzinie. Nie znaczy to, że nie ma dziś w 
Kościele świadków, entuzjastów i gorliwców 
Ewangelii, ale jest ich mało. Gdyby nie sza
leńcy Boży, którym rozwój Królestwa Bożego 
we wszystkich dziedzinach życia leży na sercu, 
to Kościół dawno by przestał istnieć. Bóg stale 
odnawia swoje świadectwo i stale powołuje do 
niego nowe zastępy chętnych i oddanych sług. 
Zazwyczaj są to ludzie zwyczajni, lecz głęboko 
wierzący, pełni Ducha Świętego, bez reszty 
przekonani o słuszności swojej posługi. O nich 
to pisze Apostoł Paweł, że praca ich nie jest 
daremna w Panu (I Kor. 15:58).
W tym kontekście należy widzieć również su
kces wysiłków zmierzających do Jedności Ko
ścioła. Potrzebni są nowi szermierze tej Chry
stusowej prawdy, że Ciiało Jego — Kościół — 
musi w Chrystusie osiągnąć swą jedność. Za
pał jednostek i wąskich grup oddanych tej 
sprawie musi przenosić się na coraz szersze 
kręgi chrześcijan, którzy pragną jedności, lecz 
pozostają bierni. Chrystus oczekuje nieugiętych 
świadków, którzy osobiście przeżyli cud wew
nętrznej przemiany i gotowi są innym świad
czyć, co Bóg im uczynił i jak saę nad nimi zli
tował (Mk 5:19). Apostoł Paweł wzywa: „Nie 
wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, 
a mnie więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną 
dla Ewangelii wsparty mocą Boga” (II Tym. 
1 :8).

Uczyń nas
swoimi świadkami

Panie,
napełnij nas mocą swego Ducha, 
jak napełniłeś nią Apostołów 
i uczyniłeś ich zdolnymi
do składania ^świadectwa o Tobie całemu światu. 
Niech rozwiązane i (rozmnożone języki, 
z przekonaniem i skuteczniej głoszą to, 
co bezdusznie recytowali o Tobie 
dostojni kaznodzieje.
Panie,
spraw cud przemiany naszych serc i umysłów, 
powołaj nas do swojej służby 
i uczyń z nas swoich nieugiętych świadków. 
Niech opadnie z nas bierność i tchórzostwo, 
niech przepełni nas zapal i odwaga, 
jakie są dotychczas udziałem nielicznych.
Spraw, Panie,
byśmy wsparci mocą Ducha Świętego 
stali się godnymi szermierzami tej prawdy 
że Twoje Ciało — Kościół — 
musi osiągnąć w Tobie jedność.
Amen.
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WŁADYSŁAW CHOJNACKI

Nazwisko Jana Brody ze Skoczowa, autora ce
nionych prac z zakresu Reformacji na Śląsku 
Cieszyńskim, nie powinno być obce czytelni
kom „Jednoty”. Jest on nie tylko wielkim zna
wcą tego rozdartego regionu, z którego pocho
dzi, ale i wielkim jego miłośnikiem. Oddał mu 
całe swoje życie i do dziś poświęca mu każdą 
chwilę, będąc wierny głoszonej przez siebie za
sadzie: „Pamiętaj, byś nie przeminął tylko jak 
meteor w przestworzu, ale byś zostawił po so
bie ślad godny naśladowania”.
Jan Broda urodził się 30 stycznia 1911 r. w e- 
wangelickiej rodzinie robotniczej w Drogomy
ślu koło Strumienia nad Wisłą, ale dzieciństwo 
spędził w Krasnej pod Cieszynem. Wcześnie, bo 
już w piątym roku życia, zaczął naukę w szkole 
ludowej, potem wstąpił do szkoły wydziałowej 
w Cieszynie, a po jej ukończeniu kształcił się 
dalej w miejscowym seminarium nauczyciel
skim. Tam właśnie zainteresował się folklorem 
cieszyńskim i z podobnymi mu entuzjastami 
założył w 1929 r. zespół „Akord”, którego ce
lem było rozwijanie samokształcenia i pozna
wanie ludowej kultury regionu. Następnie 
przez dwa lata redagował w tym zespole mie
sięcznik „Ku Rozrywce i Nauce”, czytany rów
nież przez innych seminarzystów.
O kilku członkach „Akordu” warto wspomnieć. 
Był wśród nich Jan Sztwiertnia, utalentowany 
muzyk i kompozytor, zamęczony w obozie kon
centracyjnym w Gusen, był Ludwik Klimek, 
artysta malarz, mieszkający teraz w południo
wej Francji, a także Jan Sławiczek, który jesz
cze przed wojną zebrał wiele regionalnych pie

O  Janie Brodzie
w 75 rocznicę urodzin

śni ludowych, tylko częściowo ogłoszonych dru
kiem, i wydał dzieje ewangelickiego kościoła 
w Skoczowie, obecnie zaś, jako Jan Kowalik, 
przebywa w Kalifornii i jest czołowym biblio
grafem polonijnym na światową skalę. Do „A- 
kordu” należał również Jan Taeina, znany mu
zykolog regionalny, wybitny specjalista w za
kresie pieśni ludowych i tańców śląskich, któ
rych publikacja stała się rewelacją w skali o- 
gólnopolskiej.

Seminarium nauczycielskie ukończył Jan Broda 
nie w Cieszynie, lecz w Ostrzeszowie (1931) i 
zaraz potem został nauczycielem szkół ludo
wych południowej Wielkopolski. Jego uczniami 
były również dzieci miejscowych ewangelików, 
których przodkowie przybyli tam ze Śląska. 
Po przyłączeniu Zaolzia do Polski wrócił w ro
dzinne strony i podjął pracę jako nauczyciel 
w Gutach. W tychże Gutach odbył się jego 
ślub z Ewą Żmijówną. W okresie okupacji nie
mieckiej pracował jako robotnik w hucie 
trzynieckiej i równocześnie zbierał materiały 
o dawniejszych pastorach na Śląsku Cieszyń
skim, o których napisał w 1946 r. pracę pt. 
„Nasi wśród obcych, obcy wśród nas”. Dwie 
oddzielne monografie poświęcił zaś ks. Jerzemu 
Badurze i Jerzemu Heczce. Po wyzwoleniu 
pracował na Uniwersytecie Ludowym w Nie- 
rodzimiu, a potem uczył w szkołach podstawo
wych w Próchnej oraz w Górkach Wielkich 
(1952—1971), gdzie założył Uniwersytet Pow
szechny i kierował nim w latach 1957—1968. 
Był tam również inspektorem do zwalczania a- 
nalfabetyzmu i propagował czytelnictwo wśród
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ludności dorosłej, a krajoznawstwo wśród mło
dzieży szkolnej.
Śląsk Cieszyński jest unikalnym regionem Pol
ski, w którym miłość do polskiej książki prze
kazywano z pokolenia na pokolenie wraz z eg
zemplarzami pierwszych wydań Biblii (w 
1955 r. widziałem w Nierodzimdu u trzech osób 
pięknie zachowane egzemplarze radziwdłłow- 
skiej Biblii wydanej w Brześciu w 1563 r.), po
stylli („Dambrówka” była w każdym ewange
lickim domu, nierzadko w pierwszym wydaniu 
z 1620 r.) i kancjonału (najstarsze wydawane w 
Brzegu od 1670 r.). A przecież książki te prze
chowywano nieraz z narażeniem życia w okre
sie kontrreformacji; może właśnie dlatego ota
czano je tak wielką czcią i miłością.
Wśród takich tradycji wzrastał młody Janek 
Broda i od dziecka gromadził książki z wielką 
pasją. Gdy miał 15 lat, jego biblioteka skła
dała się z 60 książek, które chętnie wypoży
czał mieszkańcom wsi, a otrzymane za to dro
bne datki przeznaczał na kupno nowych ksią
żek. Dziś należy on do czołowych bibliofilów w 
swym regionie, posiada księgozbiór liczący kil
ka tysięcy tomów i świadczący o rozległości je
go zainteresowań pogłębianych odpowiednią 
lekturą. Można wymienić kilka dziedzin stano
wiących przedmiot tych zainteresowań i wła
snych osiągnięć naukowych. Najwcześniejsze 
zafascynowanie folklorem słowno-muzycznym 
rozwijał i pogłębiał u niego prof. Karol Hławi- 
czka, a zamiłowania peremiologiczne (zapisy
wanie przysłów) — sam prof. Julian Krzyża
nowski. W dziedzinie krajoznawstwa przyspo
sobił go Alojzy Milata, zamiłowaniom bibliofil
skim i bibliograficznym patronował zaś nie kto 
inny, tylko dr Ludwik Brożek. Do tych zain
teresowań Jana Brody dodać jeszcze trzeba bio- 
grafistykę, epistolografię i bibliotekarstwo — 
a wszysstko najściślej związane z regionem 
cieszyńskim. Znaczna część jego dorobku w 
tych dziedzinach spoczywa w rękopisach, a 
właściwie w maszynopisach, które zwykł spo
rządzać w paru egzemplarzach.
Tak więc z zakresu folkloru cieszyńskiego ze
brał Jan Broda blisko trzy tysiące pieśni ludo
wych wraz melodiami, które przepisał i opra
wił; tworzą one aż dziewięć tomów. Na osobny 
tom składają się teksty trzystu opowiadań i ba
jek ludowych, które spisywał w latach 1935— 
1980. Kolejne dzieło stanowią zebrane w jed
nym tomie pieśni ludowe z melodiami, zapa
sanymi w latach 1932—1937 w południowej 
Wielkopolsce (w powiatach: Odolanów, Ostrów 
i Ostrzeszów). Do tego dorobku należy dodać 
tom zawierający około trzech tysięcy przysłów 
zebranych na Śląsku Cieszyńskim, które zasi
liły „Nową Księgę przysłów”, wydaną pod 
redakcją prof, dr Juliana Krzyżanowskiego. Z 
zakresu krajoznawstwa opracował Jan Broda 
pozostające w maszynopisie monografie wsi: 
Gutów (1941), Górek Wielkich (1966) i Jaworza 
(1966) oraz wielkopolskiego Strzyżewa (1937). 
Szczególnie jednak zasłużył się Jan Broda ba
daniami nad ewangehcyzmem polskim na Slą- 
ku Cieszyńskim. Wprawdzie jeszcze nie zostało 
ukończone jego opus vitae pt. „Obrona polsko

ści w twórczości pastorów ewangelickich Ślą
ska Cieszyńskiego w latach 1709—1918”, ale 
już większość z zaplanowanych dziesięciu roz
działów została napisana, a częściowo nawet o- 
publikowana w formie popularnych artykułów. 
Najobszerniejsza część tej zamierzonej pracy w 
wersji znacznie rozszerzonej, liczącej 272 stro
ny maszynopisu, nosi tytuł „Udział pastorów 
w życiu kulturalnoHnarodowym Śląska Cieszyń
skiego w latach 1835—1865”. Zawiera ona na
stępujące rozdziały: 1) Śląsk Cieszyński w pier
wszej połowie XIX w.; 2) Piśmiennictwo e- 
wangelickie na Śląsku Cieszyńskim; 3) Pasto
rowie śląsko-cieszyńscy w dobie Wiosny Lu
dów; 4) Ks. Karol Fryderyk Kotschy; 5) Ks. 
Wilhelm Raschke; 6) Ks. Jerzy Heczko; 7) Zna
czenie ich działalności i twórczości pisarskiej. 
Dzieło to daje min. nowe, często odkrywcze 
spojrzenie na dzieje polskiego piśmiennictwa 
ewangelickiego w ubiegłym wieku na Śląsku 
Cieszyńskim. Opracowanie sylwetek twórców 
tego piśmiennictwa — pastorów z okresu Wio
sny Ludów, jest na wskroś oryginalne, okraszo
ne fragmentami ich kazań bądź przemówień 
publikowanych w .ówczesnej prasie. Szczególnie 
interesująco wypadła sylwetka ks. Kotschego 
znanego ze swych różnorakich zainteresowań, 
autora pierwszego w języku polskim podręcz
nika pomologii („Książeczka o sadach...”, Berno 
1844). Jan Broda wykorzystał jego listy do ro
dziny i przyjaciół, które udało mu się wyszpe
rać u ich potomków, a ponadto dał wyczerpu
jącą informację o jego literackiej spuściźnie, 
zarówno drukowanej, jak i rękopiśmiennej, i 
jej charakterystykę. Min. omówił i przytoczył 
z jego utworów nie znane dotąd opisy życia 
najuboższych i najbardziej upośledzonych ludzi 
na Śląsku Cieszyńskim, którzy byli wyzyski
wani i poniewierani przez klasy uprzywilejo
wane bądź doświadczani prze los. Sylwetki 
tych samych pastorów, opracowane w bardziej 
popularnej formie, drukował Broda w prasie 
ewangelickiej.
Badania nad dziejami polskiego ewangelicyzmu 
na Śląsku Cieszyńskim znajdują się więc u Ja
na Brody na drugim miejscu po folklorystyce. 
Znamienne, że z dziesięciu wydanych po woj
nie jego książek pierwsza była poświęcona ks. 
Jerzemu Badurze z Międzyborza (1949), a ostat
nia zawiera „Dzieje parafii diecezji cieszyń
skiej” (1978). Obecnie opracowuje życiorysy 
polskich księży ewangelickich ze Śląska Cie
szyńskiego, Dolnego i Górnego, dla „Słownika 
biograficznego księży śląskich od 1800 r.”, 
przygotowanego do wydania przez Księgarnię 
św. Jacka w Katowicach (dostarczył już przeszło 
50 biogramów). Dla własnego użytku sporzą
dził kartotekę podstawowych informacji biogra
ficznych o 3500 nauczycielach pracujących 
na całym Śląsku Cieszyńskim do 1939 r., a było 
wśród nich wielu ewangelików.
W czasie ostatniej wojny zdobył Broda „za- 
piśnik chłopski” Pawła Wocławika z 1765 r., 
który pilnie notował w nim wszystko, co doty
czy gospodarstwa, cen targowych itp., a także 
zapisywał teksty pieśni ludowych, kazania 
miejscowego pastora przeciw pijaństwu, własne
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rozważania o należytym spędzeniu dnia nie
dzielnego itp. Miało to podobny charakter co 
staroszlacheckie silva rerum, tylko że minoris 
gentium. Później Broda znalazł jeszcze dziesięć 
innych zapiśników chłopskich obejmujących o- 
kres przeszło stu lat, a kiedy fragmenty z nich 
opublikował w „Regionach” (1978, nr 1), stały 
się prawdziwą rewelacją. Zaczął również gro
madzić pamiętniki sensu stricto, a co ważniej
sze — namawiać ludzi do ich pisania, dzięki 
czemu zgromadził u siebie kilkadziesiąt ręko
piśmiennych pamiętników. Są wśród nich pa
miętniki księży ewangelickich: Jana Bindóra 
(tom 2), Jana Lasoty: „Z moich wspomnień” 
(1971), Oskara Michejdy: „Wspomnienia z pier
wszych dni drugiej wojny światowej”; pisarza 
Walentego Krząszcza: „Księga życia” (1956); 
architekta Tadeusza Michejdy: „Perły relutoń- 
skie” (z lat 1917—1918): boksera Jana Wiligó- 
ry: „Niech coś po mnie zostanie” (1978); po
etki ludowej Marii Kawikowej: „Moje wspom
nienia w czasie okupacji” (1945); artysty ma
larza Ludwika Lipowczana; wozaka Jana Men- 
dreka: „Opowieści i wspomnienia”, spisane w 
czterech tomach w latach 1974—1979 i inne. 
Ponadto znajdują się tam cztery tomy wojen
nych wspomnień mieszkańców Skoczowa i Gó
rek Wielkich.
Od wspomnień już niedaleka droga do kores
pondencji, której ogromną ilość Jan Broda ze
brał i przepisał na maszynie. Oczywiście, są to 
listy ludzi bądź pochodzących ze Śląska Cie
szyńskiego, bądź z nim ściśle związanych. 
Wśród nich znajdują się m.in. listy księży: Je
rzego Badury, Jerzego Heczki, Karola Kot- 
schego, Karola Kulisza, Franciszka Michejdy, 
Leopolda Otto, Jana Pindóra, Wilhelma Ras- 
cbke i in.; pisarzy: Zofii Kossak, Walentego 
Krząszcza, Pawła Hulki-Laksowskiego, Gusta
wa Morcinka (aż 12 tomów!); bibliofilów: Lud
wika Brożka i Jana Wantuły.
Rozbudzona przez L. Brożka pasja bibliografi
czna zaowocowała opracowaniem i wydaniem

bibliografii jego dorobku (1977), a także prac 
prof. Karola Hławiczki (1985) i ks. Karola Ku
lisza (1973). W rękopisie jest jeszcze bibliogra
fia twórczości pisarskiej Walentego Krząszcza 
(1984). Również nie opublikowane są regional
ne bibliografie. Jaworza (1969), Skoczowa (1967) 
i Ustronia. Parę lat wytężonej pracy poświęcił 
Broda na uporządkowanie i skatalogowanie bi- 
bliteki Tsehammera, stanowiącej najcenniej
szy dział biblioteki kościoła ewangelickiego w 
Cieszynie. Sporządził osobno w maszynopisie 
katalog rękopisów (1974), poloniców (1972) i 
germaników (1974) znajdujących stię w tej bi
bliotece. Opublikowany dotąd dorobek nauko
wy i popularnonaukowy Jana Brody składa się 
z dziesięciu książek i 780 artykułów drukowa
nych w 70 czasopismach.
Zgromadzone i opracowane przez Jana Brodę 
materiały są unikalne i stanowią nieocenione 
źródło dla wszelkiego rodzaju prac naukowych. 
Dotychczas w oparciu o nie zostało napisanych 
ponad 150 prac magisterskich i doktorskich. Z 
całej niemal Polski zgłaszają się do Jana Brody 
studenci, magistranci i naukowcy, aby im po
mógł, doradził i udostępnił zgromadzone ma
teriały dotyczące Śląska Cieszyńskiego. A on 
nigdy nie odmawia im swej pomocy, mimo że 
zakłócają mu spokój i przeszkadzają w twór
czej pracy trwającej od świtu do nocy. „Intru
zi” okazują mu swą wdzięczność przez dorę
czanie swych prac dyplomowych z dedykacja
mi. I z tego „dorobku” jest chyba najbardziej 
dumny, ułożył bowiem takie swoje życiowe 
credo:
„Życie to zdobywanie i rozdawanie zdobyczy 
z trudem osiągniętych; wtedy tylko ich rozda
wanie przynosi nam radość, jest drugim jakby 
zdobywaniem. Uszczęśliwianie drugich własny
mi radosnymi osiągnięciami jest przedłużaniem 
naszego żyda i zachętą do nowych wysiłków. 
To zdobywanie i tracenie daje człowiekowi 
szczęście lub przynajmniej jego ułudę, roznie
ca w nim miłość do człowieka i świata.”
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JAN BRODA

Ks. Jerzy Badura 
1845-1911

Jerzy Badura urodził się 4 kwietnia w Drogomyślu 
(koła Strumienia (woj. bielskie) z ojca Michała, wło
darza w miejscowym dworze książęcym, i matki Ewy 
z Tolaszów. Uczęszczał do gimnazjum ewangelickiego 
w Cieszynie (1856—1864) i założył tam koło „Wzajem
ność”, do którego należeli koledzy z klasy. Młodzież 
ta po,stawiła sobie za cel poznawanie przeszłości kra
ju rodzinnego i pielęgnowanie języka polskiego. Po 
ukończeniu gimnazjum J. Badura powędrował na stu
dia do Wiednia, a potem do Lipska. Studiował teolo
gię i filozofię, zarabiając na utrzymanie udzielaniem 
korepetycji. Z kilku przyjaciółmi pochodzenia sło
wiańskiego założył kółko o nazwie „Ognisko”. Jego 
członkowie wygłaszali stosowne referaty i uczyli się 
pieśni ze Stalmachowego śpiewiniezka „Zbiór pieśni 
słowiańskich”. W czasie wakacji letnich urządzał wraz 
z członkami cieszyńskiej „Wzajemności” spotkania i 
wycieczki polskiej młodzieży, dbając o wypełnienie 
ich programem oświatowo-muzycznym. Nawiązał też 
serdeczną przyjaźń z przybyłym z Warszawy do Cie
szyna ks. dr. Leopoldem Otto i od tej pory zasilał 
wydawanego przezeń „Zwiastuna” artykułami o treści 
religijnej.

Ukończywszy studia w r. 1868 wrócił na Śląsk, ale 
dla polskiego pastora-luteranina parafii tutaj nie 
było. Polityczne i kościelne władze miały go na oku 
jako panslawistę. Wyznaczono mu wikariat w małej 
podalpejskiej wiosce Tressdorf, w Karyntii, gdzie 
przebywał blisko rok, zyskując sobie pełne zaufanie 
zborowników. Tam też napisał nowelkę „Krok za 
krokiem w dół”, obrazującą upadek człowieka zniewo
lonego alkoholem. Kiedy w r. 1869 zmarł w jego ro
dzinnej wsi ks. Andrzej Drost, ks. Badurla wniósł 
prośbę o skierowanie go do pracy w tej parafii, ale 
został utrącony przez partię proniemiecką. Rozżalo

ny, objął posadę pastora i nauczyciela religii w Kra
kowie (1870—1872). Tutaj czuł się lepiej niż w Austrii, 
bo nie raziła go mowa niemiecka i buta młodzieży 
akademickiej. W czasie pobytu w Krakowie ożenił się 
z Wilhelminą Walczyskówną. Jako sekretarz komitetu 
wydawniczego księgi pamiątkowej ku czci Pawła Stal
macha krzątał się koło jej wydania (1872).
Z Krakowa przeniósł się do zboru w Mysłowicach. 
Stale jednak miał na uwadze swój powrót na Śląsk 
Cieszyński. Tymczasem złożył II egzamin teologiczny 
i na tej podstawie rejencja wrocławska przyznała 
mu obywatelstwo pruskie, zamykając tym samym 
możliwość uzyskania pracy w innym zaborze. Ale ks. 
Badura nie zrezygnował z powrotu na Ziemię Cie
szyńską. Kiedy w 1875 r. ks. Otto opuścił Cieszyn 
i znów podjął pracę w augsburskiej parafii w War
szawie, ks. Badura wniósł prośbę o obsadzenie go w 
zborze cieszyńskim. O to samo stanowisko starał się 
równocześnie ks. dr Teodor Hassę, Niemiec z Bielska. 
Rozgorzała walka. Wybory wygrał ks. Badura, ale 
wskutek politycznej agitacji przeciwnika unieważnio
no je i przeprowadzono nowe. W ten sposób ks. 
Hassę objął urząd pastora w Cieszynie i rozpoczął 
germanizować zbór. Pokonany ks. Badura próbował 
jeszcze szczęścia w Pszczynie, ale i tam „przepadł”, 
bo „w kazaniach swoich akcentował zbyt mocno pol
skość swoją i zboru pszczyńskiego”.

Udał się na dalszą tułaczkę dio Sycowa. W grudniu 
1877 zbór bystrzycki (Zaolzie), osierocony po śmierci 
młodego jeszcze ks. Oskara Kotschego, wybrał na 
jego następcę ks. Badurę (411 głosami na 417), ale 
wiedeńskie ministerstwo wyznań nie zatwierdziło te
go wyboru z powodu pruskiego obywatelstwa ks. Ba
dury. Musiał zatem polski duchowny poniechać my
śli o powrocie na Cieszyńskie.
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Po krótkim pobycie w Laskach pod Kępnem (1881— 
1883) osiadł w Międzyborzu, cichej mieścinie w die
cezji sycowskiej, na pograniczu ówczesnej prowincji 
poznańskiej i rozpoczął pracę duszpasterską w roz
ległym zborze, liczącym około 10 tys. wyznawców, 
przeważnie Polaków, rozrzuconych w 35 wioskach. 
Jego pomocnikiem był ks. Lorentz, pastor niemiecki, 
z którym, podobnie jak z miejscowym proboszczem 
katolickim, stosunki ułożyły się jak najpoprawniej.
Poprzednikiem ks. Badury na tym stanowisku był 
ks. Robert Fiedler wywodzący się z chłopskiego rodu 
Skrzypałów spod Leszna Wlkp. Już w 1844 r. na ze
braniu konsystorza we Wrocławiu ostrzegał, aby nie 
tępić polszczyzny i nie uszczuplać liczby nabożeństw 
w tym języku. Polityka Bismarcka była wszakże jed
noznaczna, stawiała sobie za cel germanizację tych 
terenów. Rząd pruski okolice najbardziej zaludnione 
przez Polaków (Kluczborskie, Namysłowskie, Syców - 
skie) nasycał swoimi rzemieślnikami, przemysłowcami 
czy właścicielami ziemskimi. Wtedy zaczęła się budzić 
rogata dusza miejscowych Polaków, a takie pojęcia, 
jak naród, ojczyzna — dotąd uśpione — ożyły i na
brały właściwego znaczenia. Ks. Badura był jednak 
świadom, że same kazania niedzielne i katechizacje dla 
młodzieży nie wystarczą, że są zbyt ciasną platformą 
walki z „Kulturkampfem”, że nie wszystko da się w 
nich powiedzieć, a nawet to, co zostało powiedziane, 
nie dotrze do wszystkich. Za skuteczniejszy środek 
i broń uznał polską gazetę, wzorem Pawła Stalmacha 
na Śląsku Cieszyńskim, a Krystiana Schemmela czy 
Karola Miarki na Śląsku Górnym. Przy wydatnej po
mocy prof. Alfonsa Parczewskiego z Kalisza od stycz
nia 1884 r. rozpoczął ^wydawanie we Wrocławiu ty
godnika „Nowiny Szląskie”. Znalazły one chętnych 
czytelników nie tylko na całym ówczesnym Śląsku, 
docierały również do Księstwa Poznańskiego, na Ma
zury, a także do Nadrenii, gdzie żyły większe sku
piska polskiej ludności ewangelickiej. W tygodniku 
tym publikowano kazania ks. ks. Otto, Fiedlera, Ba
dury, wiersze religijne Kochanowskiego, Mickiewicza, 
Józefa Lompy, ks. Konstantego Damrotha czy Mi
chała Kajki oraz życiorysy sławnych Polaków. Pismo 
stało się niedługo solą w oku Niemców i w kwietniu 
1884 r. konsystorz wrocławski zakazał wydawania 
gazety. Wtedy ks. Badura powołał redaktora odpo
wiedzialnego w osobie L. Bauma i w ten sposób chwi
lowo zażegnał niebezpieczeństwo zamknięcia pisma.
Nie na długo wszakże, bo już po kilku latach, w 
1891 r., rząd pruski wstrzymał wydawanie tygodnika 
(może za drukowanie „Krzyżaków”?). Wtedy „No 
winy” przekształciły się w „Gazetę Ludową”, wyda
waną na Mazurach, zaś po I wojnie wychodziły zno
wu jako „Nowiny” w Odolanowie, pod redakcją zię
cia ks. Badury — Franciszka Przykuty.
W „Nowinach Szląskich” opublikował ks. Badura 
cykl artykułów pt. „Wykład Ewangelii według św. 
Mateusza” (1884—1887), cykl kazań pt. „Ojcze nasz” 
(1887—1888) oraz „Kazania misyjne”, wygłoszone w 
czasie podróży do Westfalii (1891—1892). Zasilał też 
swoimi tekstami nawiejskiego „Przyjaciela Ludu”. 
Ważniejsze wśród nich to: „Powieść o bogatym mło
dzieńcu” (1890—1891) oraz „Powieść o opętanym czło
wieku” (1895), obie oparte na motywach biblijnych. 
Najpoważniejszą pracą, wyrosłą w znacznej mierze 
z jego studiów filozoficznych w Wiedniu, są „Liczby 
prorockie”. Część I i II zamieścił w mazurskim

„Przyjacielu Rodziny” (1906—1907), część III została 
wydana już pośmiertnie w Odolanowie w 1920 r. 
Dyktował ją, jako ociemniały, swej córce Urszuli. 
Dwie pierwsze części odnoszą się do życia i działal
ności Jezusa w Palestynie. W trzeciej, najobszerniej
szej ,ks. Badura trafnie przepowiedział zarówno począ
tek, jak i koniec obu wojen światowych oraz wyda
rzenia polityczne do roku 1965.
Po przybyciu do Międzyborza wiele czasu poświęcał 
młodzieży, którą uczył religii w samym mieście i o- 
kolicy (szkół było 19). Wydał dla niej „Upominek dla 
konfirmowanych” (1884), wznowił też pracę ks. Ro
berta Fiedlera „Katechizm międzyborski” (1886). Dla 
Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej w Cie
szynie napisał i wydał „Dzieje Kościoła Chrześcijań
skiego” (1894), zaś w rękopisie zostawił ciąg dalszy 
tej pracy, zatytułowany „Dzieje reformacji”. Nosił się 
też z zamiarem wydania „Postylli”. Matryce były już 
nawet przygotowane do druku, ale — niestety — 
I wojna światowa przekreśliła te zamierzenia. Zna
cznie wcześniej przetłumaczył kilka kazań Marcina 
Lutra, które weszły do cieszyńskiej „Postylli” (1883). 
Konsystorz wrocławski i Najwyższa Rada Kościelna 
w Berlinie, ostrzeżone przez Radę Kościelną w Wie
dniu, bacznie śledziły każdy krok ks. Badury. W ak
iach Rady berlińskiej znajduje się sporo donosów 
z lat 1886—1909 na pastora międzyborskiego i jego 
działalność. Jedne oskarżają go, że swymi kazaniami 
t gazetą umyślnie podtrzymuje ducha polskiego 
wśród zborowników i utrudnia wykonywanie zaleceń 
władz odgórnych, które zmierzają do ograniczenia 
polskich nabożeństw. Inne piętnują go jako nacjonali- 
się agitującego za polskością tych przygranicznych 
ziem i zarzucają mu, że w czasie pogrzebów zachęca 
polskie dzieci, by nie pozwoliły sobie odebrać języka 
ojczystego. Zarzuca mu się ponadto, że w kancelarii 
parafialnej posługuje się tylko językiem polskim, 
zaś w wyciągach metrykalnych i świadectwach kon- 
firmacyjnych polonizuje imiona i nazwiska rodowe, a 
w czasie jakiejś uroczystości misyjnej ośmielił się 
powitać „zwierzchność” w języku polskim. Znalazł 
się w końcu i taki gorliwiec (jego nazwisko nie daje 
się odczytać), który w donosie z 1888 r. zażądał ka
tegorycznie przeniesienia ks. Badury w możliwie 
najkrótszym czasie na równorzędne stanowisko do 
środowiska całkiem niemieckiego. Najwyższa Rada 
Kościelna w porozumieniu z Ministerstwem Oświaty 
wydała w maju 1890 r. orzeczenie, że zarzuty nie 
są należycie udokumentowane i dlatego na ich pod
stawie ks. Badura nie może być przeniesiony. Wzięto 
także pod uwagę fakt, że duchowny ten otrzymuje ni
skie wynagrodzenie, ma na utrzymaniu sześcioro nie
letnich dzieci, a opinie seniora sycowskiegio oraz su- 
perintendenta Vossa (wcale Polakom nieżyczyliwego 
— przyp. J.B.) świadczą o należytym spełnianiu przez 
niego obowiązków duszpasterskich. „Ukarano” go je
dnak w ten sposób, że nie został udekorowany prze
widzianym krzyżem zasługi.
Ze względu na zły stan zdrowia (utrata wzroku i nie
dowład ruchowy) ks. Jerzy Badura został z dniem 
1 lipca 1909 przeniesiony na emeryturę. Zmarł w 
dwa lata później, 2 wrzenśia 1911, i został pochowa
ny w Międzyborzu. Znamienne słowa napisał o nim 
poseł Wojciech Korfanty: „Polakiem być pod rządami 
pruskimi równoznaczne jest z bezgranicznym poświę
ceniem i nieustającym cierpieniem. Ks. Badura był 
uosobieniem tej smutnej prawdy”.
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WOJCIECH KRIEGSEISEN

Hugenoci w Warszawie
Gdy w 1685 roku arcychrześci- 
jański król Francji Ludwik 
XIV odwołał edykt nantejski, 
rozpoczął się heroiczny okres w 
dziejach francuskiego Kościoła 
Reformowanego*. Część hugeno- 
tów ruszyła na emigrację, choć 
groziły za to surowe kary — 
galery dla mężczyzn a konfis
kata majątku dla kobiet. Kra
jami schronienia były przede 
wszystkim państwa protestanc
kie — Szwajcaria, Wielka Bry
tania, Saksonia, Prusy. Prusy 
świadomie zresztą przyciągały 
emigrantów widząc w nich sil
ną podporę rozwijającego się 
rodzimego handlu i rzemiosła. 
Dzięki temu do Prus napłynęło 
wiele tysięcy wychodźców z 
Francji — w samym Berlinie 
liczono ich do 10 tysięcy a w 
Szczecinie założyli zbór refor
mowany istniejący do 1945 ro
ku.
Jest oczywiste, że ówczesna 
Rzeczpospolita nie mogła stać 
sie jednym z „krajów schronie
nia”. Narastająca właśnie fala 
kontrreformacji skutecznie to 
uniemożliwiła. Jednak wraz ze 
stabilizowaniem się sytuacj u-, 
chodźców w pogranicznych 
krajach hugenoci zaczynają po
jawiać się i w Polsce. Nie była 
to już emigracja właściwa, po
szukująca Wsparcia i schronie
nia, lecz raczej ludzie interesu, 
którzy dostrzegli tu większe 
możliwości korzystnej lokaty 
dla wywiezionych z Francji 
kapitałów i wykorzystania 
swych umiejętności.
Spróbujemy przedstawić dzie
je jednego z takich przedsię
wzięć — spółki handlowej zało
żonej i prowadzonej w Warsza
wie w czasach Augusta II Sasa 
przez dwóch francuskich ewan
gelików reformowanych. 
Warszawa w drugiej części pa
nowania Augusta Mocnego 
nrzechodziła okres prosperity. 
Budowlane i artystyczne in
westycje dworu królewskiego,

* Patrz „Jednota” nr 10/1985; ks. 
Bogdan Tranda: „Tragedia hugeno- 
tów”.

porządkowanie miasta, rozbu
dowa rezydencji magnackich — 
wszystko to przyciągało ludzi: 
artystów, rzemieśników, kup- 
cóW, przedsiębiorców. Wśród 
ludzi przybywających do War
szawy w tym okresie znajdu
jemy nazwiska wielu cudzo
ziemców. Większość stanowili, 
oczywiście, Sasi związani z 
dworem królewskim, nie bra
kowało jednak Francuzów, hu- 
genotów przybywających z 
diaspory rozsianej po całej Eu
ropie. Do najwybitniejszych 
spośród nich zaliczali się m.in.: 
Izaak Ollier przybyły z Berli
na, Antoni Chaudoir — z Ho
landii, Jan Jakub Bourcard — 
ze Szwajicarii, Jakub Malher
be, rodzina Blanców, Jakub 
Pelisson, Jan Franciszek Bos- 
son, Piotr Valentin.
Kupiectwo warszawskie, ubo
gie i słabe, nie miało siły, by 
wymusić na władzach miej
skich wysiedlenie innowier
czych konkurentów. Nawet 
między członkami konfraterni 
kupieckiej Starej Warszawy, 
do której dopuszczano tylko 
katolików, nie było solidarnoś
ci. Niektórzy kupcy, nawet 
starsi konfraterni (Loupia, 
Ross, Greber), utrzymywali sto
sunki handlowe z hugenockimi 
przybyszami.
Przedsiębiorstwo, którego dzie
je chcemy przedstawić, założy
li Jakub Malherbe i Jakub Pe
lisson. Przybyli oni do Warsza
wy zapewne dopiero ok. 1720 
roku z Saksonii. Działalność u- 
łatwiały im związki z europej
ską diasporą hugenocką, utrzy
mywane przez braci Jakuba 
iMalheibe’a — Paweł był kup
cem w Londynie a Izaak po
został we Francji i prowadził 
przedsiębiorstwo w Paryżu. 
Firma handlowa Malherbe i 
Pelisson otwarta została 1 sty
cznia 1723 roku i wiemy, że by
ła kontynuacją przedsiębior
stwa prowadzonego uprzednio 
przez Jana Marchanda, kupca 
londyńskiego. Głównym kon
trahentem był amsterdamski 
kupiec, Jean van Mekerer, po
zostałymi — przedsiębiorcy z

Lipska, Królewca, Berlina, Ra- 
tyzbony, Hamburga. Udział 
Malherbe’a w kapitale wyno
sił 41 120, Pelissona 27 279* flo
renów, czyli złotych tzw. prus
kich.
Operacje handlowe musiały 
przynosić spore zyski, skoro po 
dwóch latach działania firmy 
bilans wykazał wzrost kapitału 
Malherbe’a do 74 a Pelissona 
do 46 tys. f. Na ówczesną eu
ropejską miarę przedsiębiorst
wo miało solidny kapitał — po
dobne domy handlowe, np. w 
Londynie, opierały się na za
sobach od 8,5 do 170 tys. f. 
Pozwalało to warszawskim hu- 
genotom na prowadzenie ope
racji kredytowych i handlo
wych na terenie całego kraju. 
Sprzedaży towarów dokonywa
no albo bezpośrednio w kanto
rze w Warszawie, albo podczas 
wyjazdów do miejscowości, 
gdzie odbywały się znaczniej
sze zgromadzenia szlacheckie: 
Lublina, Grodna. Wyjazdy, w 
których czasem brał udział pa
ryski kontrahent Izaak Malher- 
be, miały na celu zarówno 
sprzedaż towarów, jak i inka
sowanie należności. Egzekwo
wanie należności od szlachec
kich i magnackich dłużników 
należało do najpoważniejszych 
problemów firmy. Tylko w la
tach 1723—25 wspólnicy stra
cili 13 tys. f. z winy nieuczci
wych dłużników, m.in. Tarłów 
i Potockich.
Do najważniejszych klientów 
Domu Handlowego zaliczał się 
August II i jego córka, właści
cielka Pałacu Błękitnego w 
Warszawie, Anna Orzelska. 
Stałymi klientkami były kanc- 
lerzyna litewska Radziwiłłowa 
i hetmanowa koronna Sieniaw- 
ska. Kupowali tu i mieli swe 
stałe rachunki dyplomaci, am
basadorzy Francji, Anglii, Prus, 
Niderlanów i Rosji. Klientem 
firmy był prymas Teodor Po
tocki, marszałkowa koronna 
Mniszchowa, podskarbi wielki 
koronny Przebendowski, Czar
toryscy, Poniatowscy, Lubo- 
mirscy, Michał Radziwiłł, Sa
piehowie, Jan Klemens Branic-
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Część hugenotów wybrała wygna
nie i opuściła swój kraj (wg starej 
ryciny)

ki, Jabłonowscy, Denhoffowie 
i inni. Rzec można, że dwór i 
cała polska arystokracja zali
czała się do klientów Warszaw
skiego Domu Handlowego. 
Wśród klientów przeważały ko
biety — one to propagowały 
zachodnioeuropejski luksus i 
były głównymi odbiorczyniami 
wyrobów manufaktur produku
jących przede wszystkim 
przedmioty zbytku.
Czym handlowali warszawscy 
hugenoci? Towary kupowali 
bezpośrednio za granicą, prze
de wszystkim na sławnych 
wówczas targach lipskich. Im
portowali je także z Paryża, 
Frankfurtu, Londynu i Am
sterdamu. Kupowano i sprze
dawano oczywiście to, co cie
szyło się największym popy
tem wśród dworskiej i magnac
kiej klienteli. Największym za
interesowaniem w tej sferze 
cieszyły się drogie materiały — 
jedwabie, sukna i inne gatunki 
ozdobnych tkanin na reprezen
tacyjne stroje dworskie. Poza 
tym sprowadzano drogie i rzad
kie koronki brabanckie, angiel
skie i francuskie meble, saską 
porcelanę, włoskie szkła, a 
przede wszystkim lustra, stano
wiące wówczas krzyk mody. 
Wielką popularnością cieszyły 
się saskie i szwajcarskie zegar
ki, m.in. firmy zegarmistrzow
skiej J. Galhac z Lipska, oraz 
luksusowe tabakierki wartości 
60—80 dukatów, nadsyłane 
przez Jeana Joly z Genewy. O- 
sobnym dźiałem była sprzedaż 
losów bardzo wtedy modnych 
loterii pieniężnych — wiedeń
skiej i amsterdamskiej.
Duże dochody przynosić musia
ły firmie operacje kredytowe i 
opłaty bankowe. W tym zakre
sie klientami Malherbe’a i Pe- 
lissona byli dyplomaci zagra
niczni w Warszawie, król, u- 
rzędnicy dworscy i magnateria 
polska a także kupcy polscy i 
zagraniczni. Dyplomaci obcy 
otrzymywali za pośrednictwem 
Domu Handlowego pieniądze 
z kraju, za jego pośrednictwem 
odbierał swe należności staros
ta malborski i pułkownik gwar
dii koronnej Renard od admi
nistratorów starostwa. Pod

skarbi Przebendowski korzys
tał z usług firmy odbierając 
należności celne od komisarza 
podatku palowego w Gdańsku, 
Conradiego, czy od celnika ko
mory w Lesznie Wielkopol
skim, Fritscha, za cła należne 
skarbowi Rzeczypospolitej. 
Szlachta wpłacała w Gdańsku 
na rachunek spółki gotówkę 
inkasowaną za zboże i inne 
płody rolne, kupcy warszaw
scy, lubelscy i lwowscy prze
kazywali należności za towary, 
płatne zwłaszcza w Berline. 
Przeciętny procent pobierany 
od pożyczek nie przekraczał 
sześciu od sta, ale trafiały się 
operacje iście lichwiarskie — 
księciu Maurycemu Saskiemu, 
synowi Augusta Mocnego, War
szawski Dom Handlowy poży
czył pieniądze aż na 18% rocz
nie. Ogółem zyski z takich o

peracji stanowiły ok. 15% ogó
łu wpływów firmy za lata 
1723—1725, nie była to więc 
spółka bankierska.
W pierwotnym kształcie War
szawski Dom Handlowy Mal- 
herbe i Pelisson istniał tylko 
dwa lata. 31 stycznia 1725 ro
ku ze spółki wycofał się Jakub 
Malberbe a na jego miejsce 
wszedł dotychczasowy subiekt 
firmy, również emigrant z 
Francji — Piotr Valentin. W 
europejskiej diasporze huge- 
nockiej rodzina Valentin od
grywała niepoślednią rolę. Cla
ude Valentin był znanym kup
cem drezdeńskim a Andre Va
lentin prowadził własną manu
fakturę wełnianą w Magdebur
gu. Wszystko to sprawiło, że 
wycofanie się Malherbe’a nie 
zaszkodziło przedsiębiorstwu i 
Dom Handlowy pod nową fir
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mą Pelisson i Valentin prze
trwał do 1741 roku, kiedy to 
wycofał się Jakub Pelisson a 
na jego miejee wszedł — Piotr 
Tepper.
Początki warszawskiej kariery 
Teppera — najbogatszego czło
wieka w Warszawie czasów 
stanisławowskich, bankiera kró
la i magnatów — związane są 
z firmą Pelisson i Valentin. 
Gdy Piotr Tepper przybył jako 
młody człowiek do Warszawy 
(pochodził z Poznania), zatrud
nienie znalazł w 1726 właśnie 
u Pelissona, jako subiekt. Po 
piętnastu latach zrobił poważ
ny i decydujący krok na dro
dze do późniejszej kariery — 
został wspólnikiem tej dużej i 
poważnej firmy handlowo- 
-kredytowej. W 1744 roku Va
lentina zastąpił Gottfried Röh
ring, również pracownik firmy 
od 1725 roku. Wreszcie w 1763 
roku wyłącznym właścicielem 
Warszawskiego Domu Handlo
wego został Piotr Tepper, któ
ry zarządzał nim przez długie 
lata. Dopiero w 1790 roku, za
jęty wielkimi operacjami kre
dytowymi i mocno już posu
nięty w latach, scedował Dom 
Handlowy adoptowanemu przez 
siebie siostrzeńcowi — Piotro

wi Karolowi Fergussonowi, 
który po adopcji przybrał naz
wisko ,,z Fergussonów Tepper”. 
Ten ostatni właściciel-firmy żo
naty był z Marią Valentin, cór
ką Piotra Valentin.
Długoletnie dzieje Warszaw
skiego Domu Handlowego, za
łożonego przez hugenockich 
emigrantów z Francji w 1723 
roku, zakończyło wielkie ban
kructwo warszawskich banków 
w roku 1793. Zbankrutował też 
Piotr z Fergussonów Tepper a 
aktywa starej i zasłużonej fir
my przekazano komisji mają
cej zaspokoić wierzycieli Tep- 
perów. Prace tej komisji i  trwa
ły do roku 18Ó5, kiedy to os
tatecznie kończą się dzieje 
przedsiębiorstwa. Archiwa i ra
chunki firmy przechowywano 
do 1944 roku w Archiwum 
Głównym Akt Dawnych, spali
ły się one podtzas Powstania 
Warszawskiego i tak zniknął 
ostatni materialny ślad pierw
szego w Warszawie wielkiego 
domu handlowego.
Dzieje hugenockich emigran
tów w Warszawie związane są 
niepodzielnie z historią war
szawskich zborów ewangelic
kich, tak reformowanego, j'ak 
i augsburskiego. Wiadomo, że

zbory te istniały w Warszawie 
nieformalnie przed rokiem 
1768. W zborze reformowanym 
działał min. współzałożyciel 
Domu Handlowego — Jakub 
Pelisson; w 1730 roku był on 
ojcem chrzestnym Samuela, 
syn'a duchownego ewangelicko- 
-reformowanego w Warszawie, 
Samuela Cienia.
Większą rolę odegrał w war
szawskim zborze luteraóskim 
następny właściciel firmy, Piotr 
Tepper — na przełomie lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesią
tych pełnił funkcję starszego 
zboru, prowadził jego rachunki 
i pomógł mu finansowo przy 
budowie pierwszego w War
szawie kościoła luterańskiego 
•— św. Trójcy.
Na tym przykładzie widzimy, 
jak działalność handlowa i 
bankowa splatała się z dzieja
mi Kościołów ewangelickich w 
Rzeczypospolitej w XVIII wie
ku. Aktywność hugenotów i 
ich następców położyła podwa
liny pod rozwój nowoczesnej 
gospodarki kapitalistycznej w 
Polsce a jednocześnie pozwoliła 
umocnić podstawy polskiego 
ewangelicyzmu.

MARIA ROSENKRANZ

Róże z Nes Amim

Do Nes Amim trafiłam prawie przez przypa
dek. Goście w hotelu opowiedzieli mi, że nie
daleko Naharya znajduje się chrześcijański ki- 
bue, który nazywany jest także ,,osadą pojed
nania”. Opowieść turystów zaciekawiła mnie 
do tego stopnia, że postanowiłam na własne 
oczy zobaczyć to miejsce. Do Shave Zion po
jechałam autobusem. Od głównej drogi odcho
dzi tam wąska i kręta dróżka, na której ujrza
łam tablicę z napisem „Nes Amim”. Nie wie- 
dzałam wtedy jeszcze, że Nes Amim określa 
się „cudem narodów”. Szłam kamienistą dróż
ką, mijając po lewej i prawej stronie pola avo- 
cadowe. Po dwóch godzinach marszu zobaczy
łam tę osadę. Robiła wrażenie małej oazy. Sto
jące wśród bujnej zieleni białe bungalowy ota
czały półkolem dom wspólnoty. Miałam wraże
nie, że jestem w kwitnącym parku.
Turystów wita się tutaj jak od dawna oczeki
wanych gości. Moim cicerone jest Christine,

wdowa po nie żyjącym już założycielu wspól
noty. Na skraju osady, w zagajniku znajduje 
się jego grób. Jest to płyta kamienna, bez śla
du kwiatów, a na niej napis: Johan Pilon. 
Johan Pilon, z zawodu lekarz, w czasie II woj
ny światowej aktywny uczestnik ruchu oporu 
w Holandii, był bezpośrednim świadkiem bar
barzyńskich zbrodni popełnionych przez nazis
tów na Żydach. Do Izraela przyjechał z rodzi
ną w 1952 r. i podjął pracę jako lekarz w szpi
talu w Tyberiadzie. Pochłaniała go całkowicie 
idea pojednania chrzęści jańsko-żydowskiego, 
był nią wręcz opętany. Uważał, że nie wystar
czy dużo mówić na ten temat czy wypłacać od
szkodowania wojenne. Pojednanie w rozumie
niu chrześcijańskim może dokonać się tylko 
przez konkretną pracę i przykład. Żydom trze
ba unaocznić, że chrześcijanie różnią się od 
tych ludzi, którzy dopuścili się zbrodni na 6 
milionach ich współbraci w chrześcijańskiej
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Euroipie. Pilon chce założyć chrześcijańską 
wspólnotę w Izraelu, ale z początku jego ini
cjatywa spotyka się z nieufnością Żydów. Rzu
ca wyzwanie tradycyjnym przesądom o chrześ
cijanach, jeździ po Europie, szuka przyjaciół 
i poparcia dla swojej idei. W 1963 r. wraz z 
przyjaciółmi kupuje kawałek gruntu w rejo
nie Gaalan, gdzie osiedliło się wielu Żydów z 
Europy Wschodniej. Tylko dwa kilometry da
lej znajduje się kibuc Lohamet Hagetaot. Tu 
mieszkają ci, którzy przeżyli powstanie w Get
cie Warszawskim.
Do wspólnoty jako pierwsza przyjeżdża rodzi
na ze Szwajcarii, po niej zjawiają się młodzi 
Holendrzy. Żyją w namiotach i wozie miesz
kalnym. Zaczynają od nawodnienia gruntu i 
budują baraki. Później powstają cieplarnie dla 
uprawy róż, niedługó potem nowe bungalowy. 
Ziemia jest tu kamienista, praca bardzo ciężka, 
za kieszonkowe. Najtrudniej jest przełamać 
niechęć mieszkańców sąsiednich kibuców.
W Nes Amim mieszka 134 Holendrów, Szwaj
carów, Amerykanów i Niemców. Najtnłodszy 
mieszkaniec ma trzy miesiące, najstarszy 62 
lata. Osadę tworzy 25 małżeństw i 30 młodych 
osób stanu wolnego. Przybywają z krajów, 
gdzie panuje względny spokój, w Izraelu zaś 
żyje się jak na beczce prochu. Rezygnują z 
własności osobistej i każdy, obojętnie, gdzie 
pracuje — czy w cieplarni róż, czy jako me
chanik samochodowy, w kuchni czy na polach 
avocado, jako agronom czy architekt, ksiądz 
czy pielęgniarka — otrzymuje takie samo kie
szonkowe. Dawny dyrektor szkoły głównej jest 
szefem wspólnoty, on też troszczy się o grupy 
wycieczkowiczów. Prawnik i muzyk pracują 
w biurze. Wszyscy podjęli eksperyment życia 
we wspólnocie. Chcą żyć w tym kraju i praco
wać dla tego kraju. Weźmy na przykład dwój
kę Holendrów: Uri i Pieternell. Przyjechali 
tutaj, jak mówią, żeby solidaryzować się z na
rodem żydowskim. Chcą też posmakować życia 
we wspólnocie. I pozostali tu. „W Holandii — 
mówi Pieternell — pracuje się tylko po to, że
by mieć większy dom, większy samochód, bar
dziej lukratywną posadę, i żyje się w samot
ności. Tutaj nie chodzi o to, kim się jest, tylko 
jakim się jest”. Naturalnie, są trudności które 
trzeba pokonywać. Przede wszystkim musieli, 
jak mówią, wyzbyć się swego europejskiego 
indywidualizmu. Ale w zamian otrzymali du
żo: żvją teraz intensywniej i uczciwiej. Inny 
mieszkaniec wspólnoty Paul (34 lata) przyje
chał z żoną i trojgiem dzieci z Ameryki. Pra
cuje jako mechanik samochodowy. Jego dzieci 
chodzą, tak jak wszystkie dzieci z osady, do 
hóbrajiskiej szkoły w sąsiednim kibucu Regba, 
bawią się razem z dziećmi żydowskimi. Cees 
i Anneke z kolei prowadzili w Rijnsburgu ho
dowlę róż, która sprzedali, ponieważ nie chcie
li w ten sposób spędzić całego życia i doczekać 
emerytury. ..Nasi przyjaciele uznali nas za 
wariatów. Ale my nie żałujemy. Mamy dziś 
wielu przyjaciół w sąsiednich kibucach” — 
mówią. Ceesowi podlegają cieplarnie, gdzie u

prawia się róże — główny produkt pracy 
wspólnoty.
Hodowla róż, prowadzona jako eksperyment 
modelowy, stanowi dużą gospodarczą pomoc 
dla Izraela. Początek był trudny, ziema prze
puszczała bowiem za mało wody. Wtedy roz
poczęto eksperyment z tzw. kamienną wełną. 
Próba zdała egzamin. Róże, które wyrastają z 
kamieni, to jeden z małych cudów w Nes 
Amim. W zimie eksportuje się stąd samolotem 
20 000 róż dziennie do Europy. W cieplarniach 
pracuje trzydzieści młodych luddzi z Holandii," 
Ameryki, Niemiec i Szwajcarii. Praca jest cięż
ka. W lecie, w południe termometr wskazuje 
45 stopni C. Rozpoczynają pracę przed wscho
dem słońca o 4 rano.
„Kiedy przyjechałam tu, myślałam, że będę 
zrywała róże śpiewając — mówi 18-letnia ab
solwentka liceum, Barbel. — Kto przyjeżdża tu 
jako romantyczny poszukiwacz przygód, ten 
szybko poddaje się rezygnacji. Praca zmusza 
do wysiłku. Ale ważne, że robimy coś prak
tycznego. Gdyby nie to, gdybyśmy byli na 
przykład grupą naukowców, która przyjechała 
tu dyskutować, nasi sąsiedzi nie zaakceptowa
liby nas. Wszyscy są tego zdania”. Ale i roz
mowa spełnia w Nes Amhn ważną rolę. Osada 
staje się coraz częściej miejscem spotkań. Co
dziennie przybywają grupy wycieczkowe. 
Amerykanie, Holendrzy, Niemcy, żydowskie 
dzieci w wieku szkolnym, arabskie grupy mło
dzieży. Dyskutują z mieszkańcami osady. Py
tają: dlaczego tu mieszkacie? W domu wspól
noty spotykają się profesorowie z Haify i Je
rozolimy z księżmi z Niemiec, żydowscy polity
cy z politykami arabskimi. Ruch jak na obra
dach. Wszystko to włączone w krwiobieg co
dziennego życia osady. Violet, burmistrz są
siedniej wioski arabskiej, należy również do 
częstych gości, podobnie jak była przywódczy
ni partyzantów, Helene.
Nes Amim jest wspólnotą chrześcijańską re
formowanych, luteranów, baptystów i katoli
ków, która nie chce prowadzić misji, ale pró
buje żyć duchem miłości Chrystusa. W tej 
wspólnocie pracy towarzyszy modlitwa. Miesz
kańcy Nes Amim obchodzą razem swoje świę
ta chrześcijańskie. Obchodzą także święta ży
dowskie. Jak każda rodzina żydowska, spoty
kają się w domu wspólnotowym w piątek wie
czorem i zaczynają świętować sabat. Są obec
ne wszystkie rodziny, dzieci, młodzież i goście. 
To jest punkt kulminacyjny tygodnia. Biesia
dują razem przy świecach, czytaja fragmenty 
ze Starego i Nowego Testamentu, śpiewają he
brajskie pieśni. Błogosławią chleb i wino i ży
czą sobie nawzajem „Sabat Szalom”. Siedzą 
do późnego wieczora razem. W Izraelu zmierzch 
trwa krótko. Ciemność zapada nagle. Z tarasu 
domu wspólnoty widać światła sąsiedniego ki
bucu Lohamei Hagetaot. Mieszkańcy tego ki
bucu mogą widzieć światła Nes Amim. Światła 
te są jak znaki, które wysyłają pozdrowienia 
w ciemność.

Tłum. Andrzej Kołodziejczyk
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ALEKSANDRA SĘKOWSKA

— Dzień dobry, panie Erneście. 
Półtora roku temu, kiedy opusz
czałam mój etat w parafii, kiedy 
stąd odchodziłam i jednocześnie tu 
zostawałam, tyle że na innych już 
warunkach, też się do Pana zwra
całam w myślach. Mówiłam Panu 
wtedy „do widzenia”. Nie „żegnam”, 
lecz właśnie „do widzenia”, bo nie 
miało to być pożegnanie ostateczne, 
lecz odejście i pozostanie zarazem.
Dlaczego wracam do tamtego mo
mentu teraz, po takim czasie? Chy
ba dlatego, że czuję potrzebę jakie
goś podsumowania tamtych dwu
dziestu lat pracy. Tkwi ona we 
mnie od chwili, gdy opuszczałam 
moje sekretarskie biurko w kance
larii parafialnej. Wtedy takiego bi
lansu tak dio końca nie zrobiłam. 
Czy jest on w ogóle możliwy? Na
kłada się na siebie tyle spraw, któ
re przez to biurko przechodziły, tyle 
osób, które siadywały po jego dru
giej stronie, tyle wspomnień... Były 
rzeczy ważne lub nawet bardzo 
ważne, ocierające się o granicę ży
cia i śmierci, były i drobne, czasem 
wręcz błahe, a czasem i humorysty
czne. Jak to uporządkować? Jak 
zhierarchizować? Pozorny drobiazg 
urastał nieraz do wielkich rozmia
rów i odwrotnie. Trzeba by nabrać 
do tego dystansu, zobiektywizować 
to wszystko, czym żyłam przez dwa
dzieścia lat. Może by to było możli
we, gdybym odeszła stąd całkiem 
i naprawdę, ale tak się nie stało. 
Niesposób odejść od tego, w co jest 
się wrośniętym korzeniami, w czym 
jest cząstka mnie samej. Już pół
tora roku jestem na emeryturze, a 
ciągle moje życie dzielę między 
własny dom i ten nasz wspólny 
dom. Może wpływa na to w jakimś 
stopniu fakt, że te dwa domy są 
tak blisko?
A dlaczego mówią to właśnie Pa
nu? Dlaczego Pana wybrałam na 
swojego rozmówcę, a raczej słu
chacza? Do Pana zwracałam się 
wtedy, gdy się żegnałam, do Pana 
zwracam się teraz, gdy wspominam 
tamten moment i lata, które go 
poprzedzały. Dlaczego? Rzecz nie 
tylko w tym, że dużo łatwiej mi 
mówić do jednej osoby niż do wie

Próba bilansu?

lu, choć tak znajomych i bliskich, 
jakimi byli i są dla mnie nasi pa
rafianie. Żeby to wytłumaczyć, mu
szę zadać jeszcze jedno pytanie. Czy 
wie Pan, dllaczego, póki tu pra
cowałam, właśnie dla Pana miałam 
zawsze czas, nawet gdy mi go bra
kowało? Pan, zdaje się, nie ma dzie
ci, ale może Pan wie, że matka ko
cha najbardziej to dziecko, które 
jej sprawia najwięcej kłopotów. 
Chociaż przez nie cierpi, choć bun
tuje się przeciwko niemu, to tak 
właśnie jest. Otóż Pan był dla mnie 
w parafii tym trudnym, kochanym 
dzieckiem, któremu poświęcałam 
czas i myśli. Niech to nie zabrzmi 
jak wyrzut. Nie wypominam tego 
Panu, tylko sama próbuję zrozu
mieć, dlaczego wspomnienia z mo
jej pracy w parafii kojarzą mi się 
z Panem, dlaczego i teraz ku Panu 
biegną moje myśli. To było to: Pan 
był moim najtrudniejszym proble
mem, największym „zgryzem”. To
czyłam boje z Panem i toczyłam je 
sama z sobą o Pana.

A że nie ma Pan na imię Ernest? 
To oczywiste, że nie posługuję się 
prawdziwym imieniem, że muszę 
Pana zaszyfrować. A znam na tyle 
naszych parafian, żeby mieć pew
ność, że żaden z nich tego imienia 
nie nosi. Wszelkie poszukiwania i 
domysły nic tu nie dadzą. I cho
ciaż pewno niejedna osoba będzie 
chciała Pana zdekonspirować, ta
jemnica zostanie między nami. Wi-< 
dzę, że się Pan uspokoił. Zniknęło 
z twaTzy napięcie i wrócił ten Pa
na charakterystyczny, nieco szel
mowski uśmiech. Niech więc Pan 
słucha dalej.

Nie pamiętam, kiedy Pan przyszedł 
tu po raz pierwszy. Było to jednak 
dawno i miałam wtedy dużo mniej 
doświadczenia niż dzisiaj. Na mar
ginesie: jak Pan sądzi, czy rzeczy
wiście cieszy nas fakt, że lata, któ
re powodują nasze starzenie się, ob
darzają nas równocześnie cennym 
doświadczeniem, czy tylko się tym 
pocieszamy? Wiem, że mi Pan za
raz odpowie, a odpowiedź będzie 
zawierała i jakąś mądrość życiową, 
podbudowaną wiedzą filozoficzną, i

Pana własne przemyślenia, i do te
go będzie dowcipna. To wiem dziś, 
ale wtedy, na początku...

Dziś mogę się już przyznać: na po
czątku bałam się Pana. Chciałam 
Pana zrozumieć, ale dominował lęk, 
który ogarniał mnie, gdy wchodził 
Pan do pokoju. Po każdej naszej 
rozmowie odbywanej przy biurku
— Pan siedział po jednej stronie, ja 
po drugiej — byłam zmęczona i 
niezadowolona z siebie. Czułam się 
pokonana, bo nie potrafiłam dość 
zręcznie replikować, ale w głębi 
czułam, że to ja mam rację. Pan 
górował nade mną i wiedzą filozo
ficzną, i werbalną znajomością Bi
blii. Nie byłam w stanie dorównać 
Panu w wymianie argumentów, 
która stawała się czasem wymianą 
ciosów. Odparowywałem je nieudol
nie. Kiedy zaczynał Pan, na przy
kład, rozkładać Biblię na czynniki 
pierwsze i wynajdywać w niej nie
spójności, żelaznej logice Pana wy
wodów mogłam przeciwstawić jedy
nie moje przekonania. Pana orężem 
był rozum i wiedza, moim — wia
ra. A wiara jest rzeczą tak osobi
stą, tak indywidualną i subtelną, że 
w tych naszych dyskusjach wyda
wałam się sobie śmieszna i nie
przekonująca. I to mnie złościło. 
Pozwoli Pan teraz na dygresję?

Chcę Panu opowiedzieć o Zbyszku. 
Zbyszek również przesiadywał dłu
gie godziny na tym krześle. Był 
młody, więcej niż o połowę młod
szy od Pana, ale trudne przeżycia 
pozostawiły ślad na jego twarzy — 
była ona pochmurna i zacięta. Czę
sto powtarzał:

— Ludzie są źli, proszę pani.
Zbyszek przyjeżdżał do naszego ko
ścioła co drugą niedzielę aż spod 
Białegostoku. Czasem zostawał dłu
żej, by porozmawiać ze mną. Mó
wił mi o tym, że los obszedł się 
źle z jego dziadkiem, z jego ojcem 
i z nim samym, że kościół miej
scowy też mu nie dał oparcia. Zby
szek szukał, ale nie robił tego z 
otwartym sercem, był cały w sobie 
skurczony. Prosił i odpychał. W 
końcu wyjechał z kraju, jak wielu
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młodych nie umiejących znaleźć 
swojego miejsca. Wyjechał i zabrał 
ze sobą swój smutek. Cały ’ bagaż 
smutku.

Listy od Zbyszka też były, i są, peł
ne smutku. Niedługo po moim odej
ściu na emeryturę prosił w liście, 
by przestrzegać młodych przed bez
sensownymi wyjazdami za granicę. 
Pisał, że tam, na Zachodzie, młodzi, 
którzy nie mają oparcia, są nie
szczęśliwi, załamują się psychicznie, 
demoralizują. Czy Pan wie, jak tru 
dno odpisać na taki list? Przecież 
między wierszami czytałam, że on 
sam jest bliski takiego załamania. 
Chciałam mu wtedy powiedizieć, 
chciałabym powiedzieć mu to i dzi
siaj: — Zbyszku, synku, przyjdź do 
mnie, porozmawiamy...

Często o nim myślę, ale on jest da
leko i można do niego tylko napi
sać. Ale czy można człowiekowi po
móc samymi tylko listami? Jak Pan 
sądzi, panie Erneście?
A teraz opowiem Panu coś zaba
wnego.

Kiedyś zadzwonił na moim biurku 
telefon. Ktoś chciał się dowiedzieć, 
na jakiej ulicy był przed wojną 
szpital ewangelicki. Wątpi Pan, że 
mogę takie rzeczy pamiętać? Mam 
na to dość lat, inaczej nie była
bym przecież na emeryturze. Po
dałam więc nazwę ulicy, a na to 
ten ktoś, że to niemożliwe, bo mu 
nie pasuje do krzyżówki!

A przedwojenną Warszawę pamię
tam tak dobrze, że czasem wydaje 
mi się, że za tym oknem, które Pan 
zna i przy którym stało moje biur
ko, jest stare poczciwe Leszno — 
wąskie, głośne, wysoko zabudowane, 
a przed bramą stoi słup ogłoszenio
wy. To przy nim umówiłam się 
kiedyś z chłopakiem na wagary, i 
to z religii. Obawia się Pan, że mo
gą to czytać dzieci, i uważa, że nie 
powinny? I znów nie zgadzam się 
z Panem. Gdyby lekcje były cie
kawe, to bym tego nie robiła.

Chciałby Pan usłyszeć wspomnie
nie bardziej budujące? Proszę:

Pamiętam, jak przez okno z salonu 
dziadków Skierskich sprawdzałam 
ćwiczenia z punktualności wykony
wane przez dziewczęta z mojego za
stępu harcerskiego. Każda musiała 
przejść koło domu Orszagha o do
kładnie określonej godzinie i minu
cie. Nie wiedziały wcale, że są spra
wdzane, a jednak były punktualne. 
To były czasy...

A co to był Orszagh? Wielki dom 
handlowy na roku Orlej, w tym 
miejscu, gdzie obecnie jest sklep z 
lodówkami. Działo się to, oczywiście, 
już po zmniejszeniu getta, chyba 
jesienią 43.

Dawniejsze wspomnienia przeplata
ją się z nowszymi i odwrotnie. Kie
dyś przyszedł do parafii stary czło
wiek, który wyglądał i mówił tak, 
jak przedwojenni Żydzi z przedwo
jennego Leszna. Chciał uregulować 
sprawy formalne związane z jego 
grobem rodzinnym na naszym 
cmentarzu. Podałam obowiązujące 
opłaty. Mój rozmówca zaczął się 
wtedy targować. Przymknęłam o- 
czy i słuchałem jego mowy jak pięk
nej melodii z minionej epoki. Cie
szyłam się, że żyje, że hitlerowska 
machina go nie dosięgła. W pew
nej chwili musiałam jednak wrócić 
do rzeczywistości i poinformować, 
że opłaty są u nas stałe. I wtedy 
wie Pan, co mi powiedział? Że po 
śmierci będzie mnie straszył. W kil
ka godzin potem przyszła jego żo
na, przepraszała, tłumaczyła, że 
mąź jest schorowany i nie bardzo 
zrównoważony. A ja byłam mu 
wdzięczna za chwilę wzruszeń wy
wołanych spotkaniem z bezpowro
tnie minioną przeszłością.

Do wspomnień nowszych należy też 
Pan i nasze rozmowy. Często prze
rywał je telefon. Pamięta Pan? Był 
czas, kiedy w Pana obecności udzie
lałam po wielekroć tych samych in
formacji: kiedy będzie wydawana 
żywność i odzież. Byliśmy zgodni 
co do tego, że w tzw. rozdawni
ctwie jest coś upokarzającego. A 
dlaczego się tym zajmowałam? Bo 
w takim miejscu zostałam posta
wiona. Nie mogłam sobie pozwolić 
na prywatne ustosunkowanie się do 
problemu, tylko musiałam wraz z 
innymi dbać o to, aby otrzymane 
dary zostały możliwie najrówniej 
i najsprawiedliwiej rozdzielone. By
ły one zresztą swego rodzaju te
stem na to, co się nazywa poczu
ciem własnej godności, które przy 
okazji się ujawniało lub nie. Zga
dzaliśmy się też z tym, że pewna 
doza dumy jest człowiekowi po
trzebna.

— I uczciwości — dodał Pan w któ
rejś z naszych rozmów.

Zwykle mieliśmy jednak różne zda
nia. Narzucił Pan przy tym pewną 
konwencję naszym rozmowom — 
pół żartem, pół serio. No, nie do
słownie pół, ale — powiedzmy —

czwarta część to był żart, ironia, 
cienka złośliwość. Dla mnie ta kon
wencja była baTdzo wyczerpująca. 
Powiedziałam już wcześniej, że stał 
siię Pan moim „zgryzem”. Za po
średnictwem Pana w jakiś sposób 
sprawdzałam siebie i jakość mojej 
pracy z ludźmi.

Kiedyś skarżyłam się na Pana księ
dzu Bogdanowi Trandzie. Był prze
konany, że i z Panem dam sobie 
radę. Ale ja powiedziałam, że już 
zwątpiłam, bo w Panu jest sam 
racjonalizm, sama ścisła nauka i 
brak w nim miejsca na miłość, na 
tę nowotestamentową miłość, która 
czyni z nas chrześcijan. Może zre
sztą zwątpiłam wtedy w siebie? Bo 
Pan siię przez te lata jednak zmie
nił...

Kiedy odchodziłam na emeryturę, 
Pan powiedział mi, że mnie kocha. 
Było to w niedzielę po nabożeń
stwie. W kancelarii był tłok, jedni 
przyszli po lekarstwa, inni, by na 
pożegnanie powiedzieć mi kilka mi
łych słów. Wydawałam leki, uwija
jąc się, by nikt zbyt długo nie cze
kał, i dostrzegłam Pana. Podszedł 
Pan z boku, zwyczajem eleganckich 
starszych panów pocałował mnie w 
rękę i powiedział.

— Ja panią kocham.

Po tym nastąpiła krótka psycholo
giczna pauza, a po niej druga część 
wypowiedzi, jak śmiem przypusz
czać, wcześniej dokładnie przemy
ślana :

— Czy czytała Pani gdzieś w Biblii, 
że ktoś kogoś lubił? Nie, prawda? 
A że kogoś kochał? Tak. Otóż ja 
panią kocham.

Było to utrzymane w tonie pańskiej 
konwencji, ale muszę przyznać, że 
się wzruszyłam. Nieczęsto słyszałam 
takie wyznania, niewielu mężczyzn 
mi to mówiło, nawet w czasach mo
jej młodości. Wtedy skwitowałam 
Pana słowa śmiechem, dziś chcę, 
by Pan wiedział, że i jemu zawdzię
czam chwilę wzruszenia.

Kościół jest szczególnym miejscem 
pracy. Czy myślał Pan o tym, że 
jest to nie tylko dom modlitwy, 
dom, gdzie się głosi Słowo Boże, 
udziela sakramentów, ale również 
miejsce, gdzie się pracuje? Pracuje 
tu ksiądz, zakrystian i jeszcze pa- 
irę innych osób, pracowałam (pra-

Dokończenie na s. 24
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SZALOM

Sabat — święto świqt

S. Anne-Catherine Avril znana jest już Czytelnikom. Rozmowa z nią za
początkowała cykl „Dawidowe korzenie” (nr 2 z 1982 r.), drukowany w 
latach 1982 i 1983. Przypominamy, że s. Anne-Catherine należy do kontem
placyjnej gałęzi zgromadzenia Notre-Dame de Sion, która ma siedzibę w 
Ain-Karem kolo Jerozolimy i która znaczną część swojej liturgii odprawia 
w języku hebrajskim.

S. KINGA — Tym razem chciałabym porozmawiać z 
Siostrą o świętach żydowskich.

S. ANNE-CATHERINE — Chcąc mówić o świętach 
żydowskich, za punkt wyjścia trzeba przyjąć rozdział 
23 Księgi Kapłańskiej, która cytuje wszystkie święta 
kalendarza Izraela. Ciekawe, że zaczyna się on od 
święta świąt — od sabatu, który skupia w sobie wszy
stkie inne święta coroczne, sam będąc świętem coty
godniowym. Trudno jest zwięźle mówić o sabacie, ale 
spróbuję. Lubię opierać się na Księdze Rodzaju i ko
mentować ją za pomocą samych tylko słów biblijnych. 
A więc:

„Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo 
-dobre. I tak upłynął wieczór i poranek — dzień szó
sty. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia 
oraz wszystkie ich zastępy [stworzeń]. A gdy Bóg u- 
kończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pra
cował, odpoczął dnia siódmego po całym swym tru
dzie, jaki podjął. Wtedy pobłogosławił ów siódmy 
dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu od
począł po całej swej pracy, którą wykonał stwarza
jąc” (I Mojż. 1:31-2:4)*.

Kiedy uważnie przeczytamy ten tekst, zauważymy, 
że jest w nim opisany pewien przebieg czynności, 
znajdują się tu także, jeśli tak można powiedzieś, ter
miny techniczne. Pierwsza rzecz ważna, choć pozornie 
banalna, to fakt, że sabat następuje po szóstym dniu. 
A co działo się szóstego dnia? Dokonane zostało stwo
rzenie człowieka, a dokładnie: zostały stworzone 
wszystkie istoty żywe łącznie z człowiekiem, który 
jest ich ukoronowaniem. Po tym dniu następuje dzień 
siódmy. Ciekawe, że od chwili, gdy niebo i ziemia zo
stały ukończone i nastał sabat, autor nie mówi już 
nic o wieczorze i poranku. Dlaczego? Tradycja ży
dowska wyjaśnia, że cały siódmy dzień miał być 
światłem, podobnie jak noc z dnia szóstego na siód
my, a więc w sumie 36 godzin światła. Tradycja mó
wi dalej, że człowiek zgrzeszył w tym samym dniu, 
w którym został stworzony. Bóg zapowiedział mu, 
że skoro skosztuje owocu z drzewa życia — umrze. 
Skosztował, więc musiał umrzeć. Bóg wybawił go 
jednak od śmierci. Co to znaczy?

To znaczy, że wieczorem szóstego dnia zjawia się wraz 
z sabatem żywa obecność, osoba wstawiająca się za

* Ten cytat i inne według Biblii Tysiąclecia.

człowiekiem, aby był zbawiony. Kiedy porównujemy 
tę tradycję z tekstami p artystyczny mi, widzimy, że 
idą w tym samym kierunku. Mówią one również o 
tym, że Adam zgrzeszył tego samego dnia, w którym 
był stworzony, i dlatego Jezus przyszedł szóstego dnia 
wieczorem, aby człowieka zbawić. I podobnie jak 
Bóg odpoczął po dokonaniu dzieła stworzenia człowie
ka, tak Chrystus spoczął w ziemi po dokonaniu dzieła 
powtórnego stworzenia człowieka. To był Jego wielki 
sabat. Jest to godne uwagi, gdyż pozwala zobaczyć, że 
Chrystus w swej osobie rekapituluje, wypełnia i stre
szcza zarówno Torę pisaną, jak też całą tradycję 
ustną.

Druga sprawa: „W ten sposób zostały ukończone nie
bo i ziemia oraz wszystkie ich zastępy [stworzeń]” 
(I Mojż. 2:1). W oryginale hebrajskim użyto tu słowa 
zbudowanego na rdzeniu „kalah”, które oznacza skoń
czyć, zakończyć. I znów tradycja żydowska pyta, 
dlaczego mówiąc o ukończeniu nieba i ziemi posłużo
no się tym, dość banalnym rdzeniem, nie zaś innym,
0 wiele bogatszym: „szin”, którego używa się mówiąc 
np. o zakończeniu budowy świątyni i który znajduje 
się w słowie „szalom”, a oznacza wykonanie w pełni. 
Dlaczego więc Pismo św. używa tu słowa „kalah”? 
Dlatego, że po ukończeniu nieba i ziemi pełnia nie 
została jeszcze wykonana, lecz pozostała do wykona
nia w przyszłości. Do tej właśnie pełni dąży każdy sa
bat żydowskiego tygodnia.

Trzecia myśl, którą warto podkreślić, jest zapisana w
1 Mojż. 3:3: „Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i u- 
czynił go świętym, w tym bowiem dniu odpoczął po 
całej swej pracy, tkórą wykonał stwarzając”. Użyto 
tu słowa „lassot”, które znaczy „odpoczął, aby uczy
nić”, jakby jeszcze coś było do zrobienia. Dlaczego 
na to zwracam uwagę? Aby wskazać ważny aspekt 
sabatu, ten mianowicie, że on sam nie jest celem, lecz 
jedynie zmierza ku właściwemu celowi, którym jest 
życie wieczne — sabat przyszłego świata. Ten escha
tologiczny wymiar sabatu odnajdujemy we wszyst
kich świętach żydowskich. Przypominają one wyda
rzenia przeszłe, aktualizują je i zmierzają do pełnej 
ich realizacji w przyszłości.

Jeszcze inny element sabatu ujawnia analiza słów 
„Bóg odpoczął”. Otóż użyty tu rdzeń nie znaczy „od
poczywać”, lecz „zatrzymać”. Istotą sabatu nie jest 
więc odpoczynek, ale zatrzymanie pracy. Po co? Aby 
człowiek mógł celebrować ukończenie dzieła stworze
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nia, aby je kontemplował i przyjął jako dar Boży. 
Ta celebracja jest także jednym z wymiarów sabatu, 
który odnajdujemy we wszystkich świętach żydo
wskich. Racją pracy człowieka jest przetwarzanie 
stworzenia i doskonalenie go. Bóg tego chce i uznaje 
to za dobre, sabat zaś pracę relatywizuje. Człowiek 
ma sobie przypominać, że nie może być niewolnikiem 
pracy, że choć przekształca on naturę, to nie jest jej 
panem, nie jest jej stworzycielem. Więcej: człowiek 
nie tylko sam ma przerwać pracę, ale pozwolić też 
innym, by nie pracowali. Tekst Dekalogu zapisany w 
Księdze Powtórzonego Prawa mówi ponadto o cele
bracji wyzwolenia: „Będziesz uważał na sabat, aby 
go święcić (...). Nie będziesz1 wykonywał żadnej pracy 
ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, 
ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani 
żadne twoje zwierzę, ani obcy, który mieszka w two
ich murach”. I dodaje: „Pamiętaj, że byłeś niewolni
kiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd 
twój Bóg, Jahwe (...) przeto ci nakazał (...) strzec 
sabatu” (5:12—15). Cała natura ma więc brać udział 
w celebracji dzieła stworzenia i wyzwolenia.

Wszystkie święta żydowskie obchodzi się przez za
przestanie pracy; rozpoczyna się je w wigilię wieczo
rem — „i był wieczór i poranek” — a kończy wie
czorem dnia następnego. Ponieważ jednak sabat jest 
świętem nad świętami, trzeba go rozpocząć przed za
chodem słońca, a zakończyć po zachodzie słońca. Tra
dycja żydowska opiera ten zwyczaj na słowach Pisma 
św.: „Pamiętaj o dniu sabatu, aby go uświęcić” (II 
Mojż. 20:8) oraz: „Będziesz uważał na sabat, aby go 
uświęcić” (V Mojż. 5:12). P a m i ę t a j ,  a więc przy
pomnij sobie o nim nieco wcześniej, zanim się zacz
nie. Z a c h o w a j ,  czyli przedłuż go poza jego właś
ciwy czas. W sobotę wieczorem ma miejsce specjalna 
ceremonia zwana habdala (czasownik ten znaczy „od
dzielać”), która symbolicznie oddziela sabat od pozo
stałych dni tygodnia. Sabat staje się naprawdę „prze
strzenią” sakralną, niejako wyjętą z ludzkich ram 
przestrzeni i czasu, i poświęconą Bogu.

S.K. — Na czym polega obchodzenie ceremonii hab
dala?

S.A-C. — Składają się na nią specjalne modlitwy, 
którym towarzyszy wdychanie zapachu korzeni. Cała 
rodzina gromadzi się wtedy wokół stołu i wdycha 
ten zapach, aby zachować dobrą woń sabatu przez 
cały nadchodzący tydzień. Towarzyszy temu błogo
sławieństwo kielicha habdala. Błogosławi się go, pije 
z niego, a ostatnie krople wylewa na ziemię, aby za
znaczyć, że nie został opróżniony do dna. Dopiero wó
wczas gasi się sabatowe świece.

Co Bóg uczynił z sabatem? „Błogosławił go i uczynił 
świętym” (I Mojż. 2:3). Błogosławieństwo żydowskie 
— baraka — ma swoiste znaczenie. Dla Boga błogo
sławić — to udzielać coś z własnego życia. W opisie 
stworzenia zauważamy, że Bóg błogosławi człowieka 
i zwierzęta, czyli to, co żyje i zdolne jest przekazać 
życie otrzymane od Boga. Nie błogosławi natomiast 
roślin. Może dlatego, że żyją innym rodzajem życia? 
Błogosławiąc sabat Bóg przekazuje mu coś ze swego 
życia. Człowiek błogosławiąc innego człowieka staje 
się jakby kanałem błogosławieństwa Bożego, gdyż 
przekazuje mu błogosławieństwo, które sam otrzymał,

istnieje bowiem tylko jedno źródło błogosławieństwa 
— sam Bóg. A co to znaczy, gdy człowik błogosławi 
Boga? To znaczy, że uznaje Go za źródło życia.

Bóg „uświęca” sabat. Rdzeń „ąadasz”, od którego po
chodzi słowo „ąadosz” (święty) oznacza „oddzielony”. 
Jedynym, który naprawdę jest oddzielony, jedynym, 
który naprawdę jest święty, jest wyłącznie Bóg i tyl
ko On nazwany jest „ąadosz1”. Od czego jest oddzie
lony? Od wszystkiego, co nie jest Nim. Bóg Stwo
rzyciel „nie miesza się” ze swoim stworzeniem. Mo
żna by powtórzyć za, bodajże, Grzegorzem z Nazjan- 
zu, że Bóg jest ponad wszystkim. Nie ma skali po
równawczej między Nim a Jego stworzeniem. „Qa- 
dosz” w odniesieniu do Boga oznacza także Jego abso
lutną wolność, Jego nieograniczoność. Człowiek także 
może być święty: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem 
święty” — mówi Bóg w Księdze Kapłańskiej (19:2). 
Ma to znaczyć, że człowiek musi w coraz większym 
stopniu wchodzić w sferę Boga, coraz bardziej stano
wić jej cząstkę, uczestniczyć w świętości Bożej. Bóg 
uświęca sabat, tzn. oddziela go od innych dni tygod
nia i przenosi w swoją sferę. Sabat jest przestrzenią 
sakralną napełnioną obecnością Bożą. Oba teksty De
kalogu mówią o zachowaniu sabatu, aby go „uświę
cić”. Człowiek może więc uświęcić sabat, czyniąc 
przedział między nim a innymi dniami tygodna. W 
obu tekstach Dekalogu można zauważyć, że przykaza
nia — 10 słów, jak określają to Żydzi — podzielone 
są według nich na dwie części: jedna dotyczy Boga, 
druga człowieka, bliźniego. Sabat wchodzi w zakres 
tych, które odnoszą się do Boga.

Badając teksty Księgi Rodzaju pod względem etymo
logicznym, można dowiedzieć się, że sabat jest cele
bracją dzieła stworzenia i celebracją wyzwolenia. O 
trzecim jego wymiarze mówi Księga Wyjścia 
(3:12—17): sabat jest znakiem Przymierza. Element 
znaku Przymierza pojawia się we wszystkich świę
tach żydowskich. Każde z nich cechuje: zaprzestanie 
pracy od wieczora do wieczora oraz błogosławieństwo 
chleba i wina przyposiłku inaugurującym (wina, któ
re jest znakiem radości, i chleba, który jest znakiem 
[wdzięczności wobec Boga dającego wszelki pokarm). 
Każde święto naznaczone jest też uroczystym czyta
niem Tory. Tora zaś jest pieczęcią, paktem Przymie
rza. Wybranie Izraela zapoczątkowuje się w objawie
niu, a kontynuuje przez dar Tory będącej pieczęcią 
Przymierza.

Te trzy elementy — stworzenie, wyzwolenie i Przy
mierze — celebrowane są jako wspominanie prze
szłości, jako realizacja w teraźniejszości i antycy
pacja wypełnienia w przyszłości. Poszczególne święta 
uwzględniają bardziej szczegółowo któryś z tych ele
mentów i obchodzą go w swoisty sposób.

cdn.

Rozmawiała Kinga Strzelecka OSU
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W Ś R Ó D  KSIĄŻEK

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Odikąd jestem współodpowiedzialny 
za dział „Wśród książek”, towarzy
szą mi wyrzuty sumienia. I nie tyl
ko dlatego, że nie udaje mi się in
formować Czytelników o wszystkich 
wartościowych książkach. Przyzna
ję, że to mnie specjalnie nie mar
twi. Okazuje się, że w naszym kra
ju nadal ukazuje się tak wiele 
ważnych i potrzebnych książek, że 
nie sposób ich nawet zasygnalizo
wać na łamach naszego miesięczni
ka. A to powinno cieszyć. Jestem 
optymistą i mam nadzieję, że nig
dy nie będę mógł zapoznawać się 
bieżąco z wartościową częścią na
szej nowej literatury, a tym samym 
przekazywać pełnego jej obrazu Czy
telnikom- „Jednoty”. Oby tak było 
zawsze!
Skąd więc moje rozterki i wyrzuty 
sumienia? Otóż stąd, że nie pisuję 
o kolejnych tomach „Odrodzenia i 
Reformacji w Polsce”, publikacji 
ciągłej (a może rocznika?) Instytutu 
Historii PAN. Niewiele mam na u- 
sprawiedliwienlie — tylko to, że spe
cjaliści od bibliografii prawdopo
dobnie zaprotestowaliby przeciwko 
umieszczaniu tej publikacji wśród 
książek. Ja jednak uważam, że non
sensem byłoby omawianie „Odro
dzenia i Reformacji w Polsce” w 
rubryce „Z prasy”. Nadrabiam więc 
zaległość z tym większą radością, że 
każdy tom omawianego wydawni
ctwa to kilkaset stron poważnych 
studiów na tematy, które powinny 
interesować ewangelików polskich. 
Zapewne nie wszyscy Czytelnicy 
znają dizieje, których rezultatem 
jest obecny kształt, niestety, coraz 
mniej regularnie wydawanych to
mów. Zacznę więc od historii. 
Począwszy od roku 1917 w różnych 
kołach badaczy, w tym także wśród 
ewangelików polskich, kiełkowała 
myśl, by założyć towarzystwo nau
kowe zajmujące się studiami nad 
Reformacją. 6 listopada 1919 r. rząd 
Odrodzonej Polski zarejestrował i 
zatwierdził statut Towarzystwa do 
Badań Dziejów Reformacji w Pol
sce. Aktywną rolę w powstaniu To
warzystwa odegrał m. in. ks. Juliusz 
Bursche. Pierwszym przewodniczą
cym został Jakub Glass (1864— 
1942), jeden z najwybitniejszych 
przedstawicieli polskiego ewangeli-

cyzmu, prawnik, docent Uniwersy
tetu Warszawskiego i prezes Kon- 
systorza Kościoła Ewangelicko-Aug
sburskiego w latach 1918—1937. Po
stać ta ciągle czeka na swą mo
nografię. Warto może dodać, że Ja
kub Glass był członkiem Komisji 
Kodyfikacyjnej, bronił polskiej racji 
stanu na konferencjach kościelnych 
w 1921 r. w Upsali i w 1925 r. w 
Sztokholmie. Brał aktywny udział 
w początkach ruchu ekumenicznego. 
Napisał wiele prac i artykułów, 
wśród których do najważniejszych 
należą: Ewangelicy polscy w świe
tle dokumentów urzędowych (Łódź 
1919), Ks. Leopold Otto jako pastor 
polski (Warszawa 1919), Polska kon
ferencja religijna w Szwecji (Łódź 
1921). Przełożył pracę prof. Heima 
Istota ewangelicyzmu (Bydgoszcz 
1938). Na łamach wychodzącego od 
1921 roku kwartalnika „Reformacja 
w Polsce” Glass opublikował szereg 
cennych artykułów i rozpraw — 
m.in. domagał się wznowienia Bi
blii Brzeskiej. W latach 1921—1939 
redaktorem organu Towarzystwa 
był Stanisław Kot, profesor Uni
wersytetu Jagiellońskiego. „Remor- 
macja w Polsce” zyskała uznanie 
jako poważny periodyk naukowy, 
na którego łamach publikowali wy
bitni badacze z różnych środowisk, 
do czego wrócę jeszcze w dalszej 
części tego szkicu. Kilka słów trze
ba poświęcić zapomnianej już po
staci pierwszego redaktora. 
Stanisław Kot (1885—1975) był po
stacią wybitną i ciekawą. Zajmo
wał się nie tylko badaniem Refor
macji — był historykiem kultury 
i literatury, politykiem i działaczem 
ruchu ludowego. Założył istnieją
cą do dziś serię wydawniczą Bibli- 
teka Narodowa, a także redagował 
„Archiwum do Dziejów Oświaty i 
Wychowania w Polsce”. Był człon
kiem Polskiej Akademii Umiejętno
ści od roku 1921. Działał aktywnie 
w Stronnictwie Ludowym. W o- 
kresach trudnych dla Polski (na 
przykład podczas wojen) wzmagał 
swą aktywność polityczną. W la
tach ostatniej wojny (1941—1942) 
był ambasadorem Polski w ZSRR. 
W emigracyjnym rządzie RP peł
nił funkcję ministra. Po powrocie

do kraju został ambasadorem PRL 
w Rzymie (1945—1947), a następnie 
osiadł na emigracji w Londynie, 
gdizie zmarł. Najważniejsze prace 
prof. Kota to: Andrzej Frycz Mo
drzewski (1919, 1923), Ideologia po
lityczna i społeczna braci polskich 
zwanych arianami (1932), Humanizm 
i reformacja w Polsce (1927), Histo
ria wychowania (1924, 1933), Szymon 
Budny (1956). Stanisław Kot współ
pracował przy powstaniu wielu cen
nych dzieł zbiorowych i przygoto
wywał krytyczne wydania wielu 
dzieł, ważnych dla naszej kultury 
(m.in. Kazania Sejmowe Skargi i 
Powrót posła Niemcewicza).
Na łamach „Reformacji w Polsce” 
pisywali najwybitniejsi uczeni, m.in. 
O. Bartel (profesor Wydziału Teo
logii Ewangelickiej UW, a później 
Chrześcijańskiej Akademii Teologi
cznej), Henryk Barycz, S. Bodniak, 
W. Borowy, A. Brückner. W. Bud
ka, E. Bursche, J.S. Bystroń, L. 
Chmaj, L. Ehrlich, S. Estreicher, H. 
Gaertner, K. Górski, T. Grabowski, 
S. Łempicki, S. Tync, M. Wajs- 
blum, W. Weintraub i wielu in
nych. Po przerwie wojennej wyda
no jeszcze trzy tomy czasopisma. 
Komitet redakcyjny stanowili wte
dy prof. Oskar Bartel, prof. Henryk 
Barycz i ks. prof. Jan Szeruda, je
den z najwybitniejszych teologów 
ewangelickich w naszym kraju 
<1889—1962). W tomach wydanych 
po statniej wojnie rozszerzono pro
blematykę pisma, m.in. przez włą
czenie zagadnień ewangelickiej lud
ności Mazur i innych Ziem Odzy
skanych (prof. Władysław Chojna
cki). Ostatni numer „Reformacji w 
Polsce” ukazał się w 1956 roku, a 
Towarzystwo zaprzestało swej dzia
łalności. Nie dysponuję danymi, 
które pozwalałyby szeroko skomen
tować ten fakt. Wymaga to od
dzielnego opracowania. Moim zda
niem, stało się źle, choćby dlatego, 
że zerwana została kolejna nić łą
cząca tradycje badań z przeszłością, 
co nigdy nie jest bez znaczenia dla 
samej nauki. Mamy tego liczne do
wody, choćby pozornie błaha spra
wa zastąpienia PAU przez PAN. 
Przyczyn likwidacji „Refomacji w 
Polsce” było wiele, w tym także 
trudna sytuacja w latach pięćdzie
siątych. Dla ewangelików polskich 
fakt ten był jednak szczególnie bo
lesny: przestało ukazywać się cza
sopismo, w którym tradycyjnie du
ży wpływ miały środowiska pro
testanckie, choć jego łamy były ot
warte dla wszystkich badaczy, w
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tym także marksistów i katolików. 
Wprawdzie wpływ inteligencji e- 
wangelickiej na życie umysłowe 
kraju i tak drastycznie osłabł w 
powojennej rzeczywistości, nawet 
bez zaprzestania działalności Towa
rzystwa, jednak odnoszę wrażenie, 
że właśnie w 1956 roku utracona 
została wielka szansa na coś waż
nego — ostatecznie przerwano coś, 
co istniało nieprzerwanie od XVI 
wieku w duchowym życiu naszego 
narodu. Chciałbym, aby te refleksje 
były przesadne.
Od 1956 roku ukazuje się wydawni
ctwo „Odrodzenie i Reformacja w 
Polsce”, które nawiązuje do tra
dycji „Reformacji w Polsce”. Pier
wsze 10 tomów ukazało się pod re
dakcją Kazimierza Lepszego. W ko
mitecie redakcyjnym pojawiło się 
nowe nazwisko: Janusz Tazbir. 
Ciągłość tradycij wyrażała się fak
tem, że pismo było współredagowa
ne prezz ewangelików (ks. prof. 
Szeruda i prof. Bartel). Trudno zre
sztą wymienić wszystkich wybit
nych współpracowników, przeważ
nie historyków i historyków kultu
ry. Ostatnie 20 tomów ukazało się 
pod redakcją prof. Janusza Tazbira, 
jednego z najwybitniejszych bada
czy Reformacji. Wydawnictwo ma 
obecnie szerszy profil, gdyż zajmu
je się wszelkimi prądami epoki i 
ich pokłosiem. Nie zaniedbuje jed
nak problematyki sensu stricto 
reformacyjnej, a więc ważnej i dla 
naszego Kościoła, który — żyjąc 
współczesnością — nie może prze
cież odcinać się od własnych ko
rzeni, choćby po to, aby ustrzec 
się błędów przeszłości.
W obecnym komitecie redakcyjnym, 
oprócz redaktora naczelnego, pra
cują: Juliusz Domański, Leszek
Hajdukiewicz, Czesław Hernas, 
Lech Szczucki i Andrzej Wyczań- 
ski. Nazwisk tych zasłużonych ba
daczy nie trzeba rekomendować. Do 
stałych współpracowników należą 
m in. Karol Górski, Wacław Urban, 
Marceli Kosman. W każdym tomie 
prezentowane są artykuły i rozpra
wy, materiały, recenzje oraz kro
nika naukowa. Wiele tekstów bez
pośrednio dotyczy historii naszego 
Kościoła w Polsce. „Odrodzenie i 
Reformacja w Polsce” zasługuje na 
jak najszersze rozpropagowanie 
wśród ewangelików, a zwłaszcza 
młodzieży akademickiej, duchow
nych i świeckich działaczy kościel
nych. Można poszczególne tomy na
bywać w księgarniach naukowych 
i akademickich na terenie kraju. 
Aby do tego zachęcić, zwięźle omó

wię treść ostatniego tomu („Odro
dzenie i Reformacja w Polsce”, tom 
XXX, Ossolineum, Wrocław-War- 
szawa-Kraków-Łódź 1985, s. 278, ce
na 310 zł).

Najważniejszym artykułem — z na
szego punktu widzenia — jest tekst 
Stanisława Piwki Jana Kalwina 
próba teodycei. Uwagi wstępne. Z 
przypisu dowiadujemy się, że jest 
to fragment przygotowywanej ksią
żki o myśli teologiczno-filozoficznej 
Jana Kalwina. Jest to bardzo waż
na informacja, gdyż prace o Kal
winie w języku polskim można po
liczyć na palcach, a w tym przy
padku chodzi przecież o rodzaj stu
dium monograficznego o podstawo
wej, a zarazem szerokiej problema
tyce. Chociaż myśl Kalwina nie jest 
dla nas obowiązującą doktryną, to 
jednak właśnie Kalwin jest jednym 
z założycieli naszego Kościoła i wy
warł wielki wpływ na nauczanie 
oraz organizację kościelną wszyst
kich Kościołów Reformowanych. A 
skąd można „uczyć się” Kalwina w 
języku polskim? Kilka popularnych 
i — z konieczności — wycinkowych 
teksitów w „Jednocie”, fragmenty 
tekstów Kalwina w antologii Myśl 
filozoficzno-religijna reformacji XVI 
wieku (opr. L. Szczucki, Warszawa 
1972) oraz kilka artykułów w cza
sopismach specjalistycznych — to 
wszystko, co wydrukowano u nas 
po ostatniej wojnie na temat myśli 
Kalwina. Z niecierpliwością czeka
my więc na książkę! A to, że warto 
czekać, wynika z treści artykułu.

W omawianym tekście Stanisław 
Piwko zajmuje się rekonstrukcją 
teodycei na podstawie tekstów Kal
wina. Teodycea jest wyrazem gre
ckim, oznaczającym dział filozofii 
chrześcijańskiej (zwłaszcza metafi
zyki), której przedmiotem jest ro
zumowe uzasadnienie poznawalno- 
ści, istnienia i przymiotów Boga o- 
raz Jego stosunku do świata. We
dług Kalwina, poznanie Boga jest 
fundamentalnym obowiązkiem czło
wieka, gdyż pierwszą powinnością 
stworzenia jest poznać swego 
Stwórcę. Opierając się na pismach 
Kalwina, autor twierdzi, że „zna
mienną cechą teologii Kalwina sta
je się dążność do ujęcia i ukazania 
Boga niemal wyłącznie w relacji z 
człowiekiem czy, szerzej, ze stwo
rzeniem. W tej perspektywie tracą 
na znaczeniu lub całkowicie zostają 
usunięte z pola widzenia takie pro
blemy tradycyjnej teologii, jak na
tura Bytu Bożego, istota i atrybuty

Boga, jedność Boga i dogmat Tiojcy 
Świętej”. Cytat ten dobrze odzwier
ciedlają oryginalny rys teologii Kal
wina, różniący go zwłaszcza od św. 
Tomasza, a także niektórych Ojców 
Kościoła. Widać tu przede wszyskim 
odrębność Kalwina względem tra
dycyjnych dociekań teologii średnio
wiecznej. Inaczej na te sprawy pa
trzy też Luter, który — opierając 
się na koncepcjach min. Arystote
lesa — podkreśla paradoksalność 
relacji Bóg-człowiek, a także para
doksalność relacji człowiek-świat. 
Kalwin podejmuje myśl Lutra, bu
dując system metaficzny, w którym 
„teodycea staje się najważniejszym 
aspektem”. Temu problemowi po
święca swój tekst Stanisław Piwko. 
Opiera się przy tym na zasadni
czych dziełach wielkiego reformato
ra (wszystkie wydania Katechizmu, 
Nauka religii chrześcijańskiej, ko
mentarze biblijne, List do kościoła 
paryskiego i in.). Autor podkreśla, 
że Kalwin kładzie w ten sposób 
podwaliny pod wykład antropolo
gii, szczególnie akcentując przy tym 
upadek człowieka w wyniku grze
chu pierworodnego. Według Kal
wina poznanie człowieka i przyrody 
jest konieczne, ale spełnia rolę słu
żebną względem fundamentalnej 
powinności chrześcijanina — pozna
nia Boga. „Zgodnie bowiem z nau
ką głoszoną przez Mojżesza, niewi
dzialny Bóg jest widzialny jednyie 
w swych dziełach. Z tego powodu 
św. Paweł w Liście do Hebrajczy
ków historię nazywa ukazywaniem 
się rzeczy niewidzialnych”. Dodam 
tu od siebie, że sprawa autorstwa 
Listu do Hebrajczyków nie jest roz
strzygnięta, co jest jednak zagad
nieniem marginalnym z punktu wi
dzenia problematyki omawianego 
tekstu. „Aby zatem Bóg mógł być 
we właściwy sposób czczony, musi 
być we właściwy sposób poznany” 
— konkluduje autor rozważania 
Kalwina, nawiązując do Księgi Ro
dzaju. I dalej: „grzechem jest już 
samo to, iż człowiek zdaje się na 
przypadek i wyraża zgodę na od
dawanie czci Bogu bliżej nie zna
nemu”. Celowo przytaczam te cy
taty, aby dać wyobrażenie o tym, 
czego dotyczą refleksje autora nad 
Kalwinem. Nie chodzi mi o podkre
ślenie celności spostrzeżeń autora. 
Merytoryczną dyskusję z odczyta
nymi koncepcjami Kalwina mogą 
podjąć teolodzy i filozofowie, do 
których się nie zaliczam. Pragnę 
pokazać tylko Czytelnikowi „Jedno- 
ty”, jak ważne może być dla nas
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zapoznanie się z przygotowywaną 
przez autora książką o myśli Kal
wina. Przecież problem sformuło
wany przez Kalwina jest do dziś 
aktualny! Dowodem niech będzie 
dyskusja w ramach naszych spot
kań z cyklu „Nauka i wiara”. Nie
którzy uczestnicy tych spotkań do 
dziś pamiętają, jak gorącą dysku
sję wzbudziła teza jednego z prele
gentów, który — z pewnością nie 
bez wpływu Kalwina — ogłosił wia
rę doskonałą wiedzą i do końca 
bronił swego stanowiska! To, co pi
szę, nie wynika bynajmniej z fak
tu, że nie rozumiem, o co chodzi 
autorowi omawianego tekstu. Do
ceniam wszystkie naukowe i inte
lektualne walory artykułu, ale 
przede wszystkim chcę powiedzieć 
(co nie musi być ważne dla auto
ra), że analizy Stanisława PiWki są 
ważne dla tych chrześcijan polskich, 
którzy mienią się w pewnej mierze 
spadkobiercami koncepcji reforma
tora. „Znajomość Boga, jaka zo
stała ludziom po grzechu pierworod

nym, staje się najczęściej tylko 
przyczyną bałwochwalstwa i wszel
kiego zabobonu”. Czyż ta myśl nie 
ma kapitalnego znaczenia w na
szym podejściu do spraw nadprzy
rodzonych? Czy takie pytania nie 
są dowodem, że w.iele jeszcze stoi 
spraw nie rozwiązanych przed na
wet tradycyjną teologią reformo
waną? Czy fakt zaistnienia takiego 
artykułu na łamach czasopisma na
ukowego nie przeczy tezom o „kry
zysie” współczesnej teologii? Prze
praszam autora, że na tym kończę 
omawianie jego tekstu, pełnego ka
pitalnych tez naukowych, ważnych 
dla współczesnej recepcji filozoficz
nej myśli Kalwina, a także dla re
formowanych „pogrobowców” refor
macji w Polsce. Zresztą nie tylko 
reformowanych. Myśl Kalwina ma 
szanse na nowe odczytanie w as
pekcie ekumenicznym, o czym pi
sałem już na tym miejscu przy o- 
kazji omawiania ważnej książki 
prof. Skowronka, wybitnego kato
lickiego propagatora koncepcji Kal

wina (por. „Jednota”, nr li, 1985). 
♦

Omawiany tom „Odrodzenia i Re
formacji w Polsce” zawiera mnó
stwo innych, ważnych tekstów. Wy
mienię je — z konieczności — w 
telegraficznym skrócie. S. Bylina 
w ciekawy sposób przedstawia po
stać heretyka w późnośredniowie
cznej Polsce (s. 5). O Reformacji na 
Mazowszu pisze Włodzimierz Budka 
(s. 143). Cenny jest tekst Stanisła
wa Kryczyńskiego o Władysławie 
Lubienieckim ze słynnej rodziny a- 
riańskiej. Janusz Tondel omawia 
krąg przyjaciół Samuela Wolfa, re
ktora szkoły ewangelicko-reformo
wanej w Lewartowie. Te i inne ar
tykuły, których nie omawiam z 
braku miejsca, polecam Czytelni
kom „Jednoty”, a redakcji „Odro
dzenia i Reformacji w Polsce” gra
tuluję szczególnego osiągnięcia — 
trzydziestu udanych tomów ważnych 
dla kultury Polaków tekstów.

W.Z.

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

#  Na posiedzeniu Synodu Kościoła 
Reformowanego Kantonu Zuryskie- 
go sekretarz generalny Światowej 
Rady Kościołów, ks. dr Emilio Ca
stro, przedstawił (19 listopada 1985) 
aktualne problemy Rady i odpo
wiadał na pytania zawierające jej 
krytykę. Na pytanie: „Czego ocze
kuje Światowa Rada Kościołów od 
Kościoła Reformowanego?”, odpo
wiedź brzmiała następująco: „Za
chowajcie Biblię jako autorytet; 
czytajcie ją jednak oczami nie tylko 
Szwajcara, lecz także Afrykanina 
lub mieszkańca Ameryki Łacińskiej. 
Jeśli nie zakładamy a priori, że 
wiemy, co Biblia ma na myśli, lecz 
zgłębiamy ją wespół z innymi, wó
wczas odkrywamy nowe wymiary 
Ewangelii”.

#  Ustępujący sekretarz generalny 
Rady Kościołów Holandii, katolicki 
teolog Hermann Fiolet, stwierdził w 
swoim przemówieniu pożegnalnym, 
że Kościół Rzymskokatolicki powi
nien przystąpić do Światowej Rady 
Kościołów. Jego zdaniem, byłby to 
przełom w stosunkach między Wa
tykanem a Genewą, które cechuje 
pewien zastój. Inicjatywę w tej 
sprawie mogłaby podjąć Rada Ko

ściołów Holandii, której pełnopraw
nym członkiem jest od wielu lat 
Kościół Rzymskokatolicki.

£  W Poczdamie (NRD) odbyła się 
w połowie października 1985 5-dnio- 
wa konferencja poświęcona pracy 
kościelnej z dziećmi, zorganizowana 
przez Światową Radę Kościołów. W 
spotkaniu wzięło udział 30 kateche
tów, świeckich i duchownych, z 
Polski, Węgier, CSRS, Jugosławii i 
NRD. Zastanawiano się nad nowy
mi sposobami przybliżenia dzieciom 
posłannictwa biblijnego podczas na
uki religii, nabożeństwa, w szkole 
niedzielnej i w domu rodzinnym.

#  W Lizbonie (Portugalia) obrado
wało Prezydium Konferencji Koś
ciołów Europejskich (23—25 paź
dziernika 1985). Tematem obrad by
ły stosunki międzykościelne w Eu
ropie. Zastanawiano si ęnad wpły
wem specyficznej sytuacji europej
skiej na dyskusję zagadnień teolo
gicznych oraz nad związkami za
chodzącymi między ekumenią a pro
blemami pokoju i praw człowieka. 
Omawiano też przygotowania do 
IX Zgromadzenia Ogólnego, które 
obradować będzie w dniach 4—12

września 1986 w Stirling (Szkocja) 
pod hasłem: „Chwała niech będzie 
Bogu a na ziemi pokój”. Oczekuje 
się przybycia 400 delegatów, obser
watorów i doradców ze 116 Kościo
łów prawosławnych, protestanckich, 
starokatolickich i anglikańskich na
szego kontynentu.

#  Dnia 10 listopada 1985 zmarł 
w Holandii w wieku 83 lat ks. dr 
Egbert Emmen, honorowy prezydent 
Konferenjci Kościołów Europejskich, 
W latach 1946—1967 pełnił on fun
kcję sekretarza generalnego Holen
derskiego Kościoła Reformowanego. 
Należał do inicjatorów KKE, i pod 
jego przewodnictwem toczyły się 
obrady pierwszego Zgromadzenia 
Ogólnego w 1959. W latach 1959— 
1971 przewodniczył posiedzeniom 
Prezydium i Zgromadzenia Dorad
czego KKE.

#  W Delhi odbyło się posiedzenie 
Komitetu Wykonawczego Świato
wego Aliansu Kościołów Reformo
wanych (15—19 października 1985), 
poprzedzone konsultacjami na te
mat jedności i unii oraz dyskusją 
nad programem studyjnym „Będzie
cie świadkami moimi”. Uchwalono, 
że najbliższe Zgromadzenie Ogólne 
w 1989 zajmie się zagadnieniem 
świadectwa. W obradach Komitetu 
Wykonawczego nie mógł wziąć u- 
działu prezydent Aliansu, ks. Allan
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Roger Aubert, P. E. Crunican, J. Trący Ellis, F. B. Pikę, J. Bruls, J. Haj- 
jar: Historia Kościoła, tom V: 1848 do czasów współczesnych. Przekład Ta
deusz Szafrański, Warszawa 1985, s. 612, ilustracje czarno-białe, egz. 40 000 
+  350, cena zł 1600.

Josef Imbach: Wielkie tematy Soboru. XX rocznica Vaticanum II. Posłowie 
Maciej Wrzeszcz, przekład Marta Szafrańska-Brandt, Warszawa 1985, 
s 64, egz. 20 000 +  350, cena zł 100.

Marian Filipiak: Problematyka społeczna w Biblii. Warszawa 1985, s. 236, 
egz. 5000 +  350, cena zł 380.

Jan Paweł II w Afryce. Przemówienia i kronika. Przekład Jan Jarco, An
drzej Polkowski, opracowanie Andrzej Polkowski, zdjęcia Ryszard Rze
pecki. Warszawa 1985, s. 532, egz. 30 000 +  350, cena zł 1800.

Luis Rubio Moran: Chrystus w historii zbawienia. Przekład Zenon Ziółko
wski, Warszawa 1985, s. 340, egz. 5000 +  350, cena zł 420.

Włodzimierz Sedlak: Życie jest światłem, Warszawa 1985, s. 352, egz. 20 000 
+  330, cena zł 420.

Matka Teresa z Kalkuty: Droga do miłości. Przekład Sylwester Zalewski, 
Warszawa 1985, s. 60, egz. 20 000 +  350, cena zł 80.

Boesak, gdyż władze połudnoiwoa- 
frykańskie pozbawiły go paszportu.

#  Pod hasłem: „Wyzwoleni do ży
cia” obradowało w Sete (Francja) 
XVII Zgromadzenie Ogólne Ekume
nicznej Rady Młodzieży w Europie 
(12—19 października 1985). W ko
munikacie końcowym wiele uwagi 
poświęcono zagadnieniu właściwego 
pojmowania wolności i wyzwolenia, 
które m.in. oznacza też starania o 
ratowanie świętego daru życia. 
Zgromadzenie Ogólne wybrało no
wy Komietet Wykonawczy. Prze
wodniczącym został ks. Myra Blyth 
z Wielkiej Brytanii, sekretarzem 
generalnym wybrano ponownie na 
Okres 2 lat ks. Laszlo Pala z Wę
gier.

0  W Windsor (Anglia) odbyło się 
(21—24 października 1985) doroczne 
posiedzenie przedstawicieli świato
wych związków wyznaniowych. Za
poznano się z aktualnym stanem 
rozmów dwustronnych i wielostron
nych na tematy doktrynalne, reak
cją poszczególnych tradycji kościel
nych na dokument Komisji „Wiara
1 Ustrój” Światowej Rady Kościo
łów w sprawie „Chrztu, Eucharystii 
i Urzędu duchownego”, z życiem 
i działalnością Adwentystów Dnia 
Siódmego i Brytyjskiej Rady Koś
ciołów. Następne spotkanie odlbędzie 
się w Rzymie w październiku 1986.

#  Z inicjatywy arcybiskupa Aten 
Serafima, prymasa Kościoła P ra
wosławnego Grecji, obradowała (9— 
13 października 1985) w Atenach 
Konferencja Kościołów chrześci
jańskich na temat walki z gło
dem. Najliczniej reprezentowani 
byli prawosławni, ale obecni byli 
także przedstawiciele innych tra
dycji chrześcijańskich. Jednym z 
referentów był prawosławny bis
kup białostocko-gdański Sawa 
(Hrycuniak). Utworzono komitet 
wykonawczy, któremu powierzono 
przygotowanie podobnej konferen
cji w 1986 z bardziej reprezentaty
wnym udziałem. Swoją wsółpracę 
zadeklarowała Światowa Rada Ko
ściołów zrzeszająca wszystkie naj
większe Kościoły prawosławne na 
świec i e.

0  Dnia 17 listopada 1985 w kate
drze protestanckiej św. Piotra w 
Genewie odbyły się wspólne modły 
wysokich przedstawicieli Rosyj
skiego Kościoła Prawosławnego i 
Krajowej Rady Kościołów w USA 
za pomyślny przebieg spotkania na 
szczycie między Ronaldem Reaga
nem i Michaiłem Gorbaczowem.

Ksiqiki nadesłane
INSTYTUT WYDAWNICZY PAX

O  Synod Kościoła Ewangelickiego 
w RFN (EKD) wybrał na posiedze
niu w Trewirze (7 listopada 1985) 
nowego przewodniczącego Rady 
EKD. Został nim 56-letni biskup 
Kościoła Ewangelickiego w Berlinie 
Zachodnim Martin Kruse. Obejmu
je on ten urząd po biskupie Ewan- 
gelicko-Duterańskiego Kościoła Kra
jowego Hanoweru — Eduardzie Lo- 
hsem. Społeczność ewangelicko-re
formowaną reprezentuje w nowej 
Radzie EKD superintendent Koś
cioła Krajowego w Lippe, Ako Ha- 
arbeck.

9  Czteroosobowa delegacja przed
stawicieli Kościołów protestanckich 
na Węgrzech pod przewodnictwem 
biskupa reformowanego dr. Karoly 
Totha przebywała (4—17 październi
ka 1985) w Chińskiej Republice Lu
dowej na zaproszenie tamtejszej 
Rady Chrześcijańskiej. Była to 
pierwsza od przeszło 25 lat wizyta 
kościelna z Europy Wschodniej w 
tym kraju. Delegacja węgierska mo
gła zapoznać się nie tylko z róż
nymi aspektami działalności kościel
nej, lecz także omówić z przedsta
wicielami władz państwowych sto
sunki między państwem a Kościo

łem w obu krajach, rolę wierzących 
w rozwoju życia społecznego i wzra
stającą rolę Kościołów w między
narodowym ruchu pokojowym.

£  Dziesięć Kościołów i wspólnot 
protestanckich w Hiszpanii, zrzesza
jących ok. 250 tys. wiernych, utwo
rzyło niedawno Związek Kościołów 
Protestanckich. Chodzi tu o wspól
notę braci, unię baptystów, federa
cję Kościołów niezależnych, Kościół 
Chrystusowy, Hiszpański Kościół E- 
wangelicki, Hiszpański Reformowa
ny Kościół Episkopalny, Kościół 
fundamentalistów, Zgromadzenie 
Boga w Hiszpanii, Zjednoczenie 
Ewangelickie i Kościół Adwen
tystów Dnia Siódmego. Wszy
stkie wymienione Kościoły i wspól
noty posiadają ponad 1000 miejsc 
kultu w Hiszpanii.

O  Jak poinformował biuletyn pra
sowy Światowego Aliansu Kościo
łów Reformowanych („Reformierte 
Perspektiven” nr 240 z października 
1985), na Litwie istnieje bardzo ści
sła współpraca między luteranami 
a reformowanymi. Np. w Birżach 
zbór luterański korzysta z pomie
szczeń Kościoła reformowanego, 
gdyż spalony podczas drugiej wojny
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światowej luterański budynek ko
ścielny nie został nigdy odbudowa
ny. Ponieważ wszyscy pastorzy re
formowani zmarli, Kościół luterań
ski oddelegował do pracy pośród 
tej społeczności jednego ze swoich 
duchownych. Jest nim 27-letni Rein- 
choidasa Moirasa, który studia teo
logiczne ukończył zaocznie. Poza 
zborem w Birżach, roztacza on opie
kę duszpasterską nad 5 innymi zbo
rami reformowanymi, do których 
należy ok. 4 tys. osób.

#  Na zaproszenie komitetu krajo
wego Światowej Federacji Luterań- 
skiej w NRD przebywało w tym 
kraju (30 września — 25 paździer
nika 1985) pięciu duchownych z 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskie
go w Polsce. Uczestniczyli oni w 
4-tygodniowym kursie językowym, 
którego celem było pogłębienie zna
jomości języka niemieckiego. Goście 
polscy zwiedzili przy tej okazji 
miejscowości związane z życiem i 
działalnością Marcina Lutra (Wi- 
tenberga, Eisenach), nawiązali 
też kontakty z Seminarium Teolo
gicznym w Lipsku oraz z fundacją 
Gustawa Adolfa.

#  Pod hasłem: „Eucharystia — o- 
środkiem życia zakonnego” obrado
wał w październiku 1985 w Tre- 
wirze (RFN) międzynarodowy kon
gres społeczności zakonnych. 70 za
konników i zakonnic anglikańskich, 
luterańskich, prawosławnych i 
rzymskokatolickich z 13 krajów 
stwierdziło w oświadczeniu praso
wym, że dokumenty Komisji „Wia
ra i Ustrój” Światowy Rady Koś
ciołów w sprawie „Chrztu, Eucha
rystii i Urzędu duchownego” są te
ologicznym odzwierciedleniem rze
czywistości wiążącej coraz ściślej 
wszystkie Kościoły chrześcijańskie. 
Następny kongres w 1987 zajmie 
się wkładem społeczności zakonnych 
do pokoju i sprawiedliwości w 
świecie.

0  Dnia 19 października 1985, w 40 
rocznicę Stuttgarckiego Wyznania 
Winy złożonego przez czołowych 
przedstawicieli protestantyzmu nie
mieckiego, odbyło się w kościele 
św. Marka w Stuttgarcie uroczyste 
nabożeństwo. Przewodniczący Rady 
Kościoła Ewangelickiego w RFN 
(EKD), bp Eduard Lohse, stwierdził 
przy tej okazji, że wyznanie to by
ło „bramą wiodącą do nowej spo
łeczności”. Bp Lohse wezwał do 
kontynuowania dzieła pojednania.

% Dziesięć spośród 17 ewangelickich 
Kościołów krajowych w RFN akcep

tuje zasadniczo tzw. dokument z 
Limy w sprawie „Chrztu, Euchary
stii i Urzędu duchownego”. Z ogło
szonego niedawno sprawozdania wy
nika, że uważają one dokument z 
Limy za ważny krok na drodze do 
jedności Kościołów. Aprobatę uza
sadnia się przeważnie tym, że głó
wne tezy dokumentu mają oparcie 
w Piśmie św. Kościoły ewangeli
ckie w RFN wyrażają nadzieję, że 
różnice, które dzielą jeszcze Kościo
ły, nie powinny być przeszkodą w 
zawarciu wspólnoty kościelnej.

#  Kościoły krajowe, zrzeszone w 
Związku Kościołów Ewangelickich 
w NRD, i zbory baptystyczne, zrze
szone w Związku Ewangelickich 
Zborów WolnOkościelnych w NRD, 
w wyniku wieloletnich rozmów te
ologicznych zdołały osiągnąć poro
zumienie w wielu kwestiach, w 
których dotychczas tradycyjnie się 
różniły. Jednocześnie jednak przed
stawiciele obu stron stwierdzili, że 
w nauce o chrzcie pozostają w dal
szym ciągu rozbieżności nie do po
konania.

#  Znany amerykański ewangelista, 
dr Billy Graham, przebywał we 
wrześniu 1985 w Rumunii i na Wę
grzech. Podczas 11-dniowego pobytu 
w Rumunii przemawiał siedem ra
zy. W Cluj odbyły się dwa nabożeń
stwa — w kościele reformowanym 
i katolickim. Nabożeństwo ewange
lizacyjne pod gołym niebem zgro
madziło ok. 30 tys. osób. Na Wę
grzech dr Graham był 3 dni i prze
mawiał dwa razy: W Pecs do 10 
tys. osób zgromadzonych przed ka
tedrą i w Budapeszcie do 20 tys. 
osób w hali sportowej. Była to trze
cia wizyta ewangelisty amerykań
skiego na Węgrzech.

#  Kościół Jezusa Chrystusa Świę
tych Dnia Ostatniego (mormoni), 
którego główna siedziba mieści się 
w Salt Lakę City (stan Utah, USA), 
podał do wiadomości (11 listopada 
1985). że nowym przewodniczącym 
i 13 prorokiem tej społeczności re
ligijnej został mianowany 86-letni 
Ezra Taft Benson, były minister 
gospodarki w rządzie Eisenhowera. 
Jest on następcą zmarłego niedawno 
Spencera Kimballa. Dziennik „New 
York Times” z 12 listopada zwrócił 
uwagę, że Benson jako minister 
był znany ze swej ultrakonserwa- 
tywnej polityki. Jego ataki na ruch 
praw obywatelskich i ruch wyzwo
lenia kobiet postawiły także jego 
Kościół w dwuznacznym świetle. 
Benson zapowiedział, że jako prze

wodniczący wspólnoty mormonów 
pragnie poświęcić się przede wszy
stkim działalności misyjnej.

Z K R A J U

#  Kolejne comiesięczne nabożeń
stwo ekumeniczne w kościele ewan
gelicko-reformowanym w Warsza
wie w dniu 7 października 1985 
miało bezprecedensowy charakter. 
Zostało ono bowiem przygotowane 
wspólnie przez parafię ewangelicko- 
-reformowana i parafię rzymskoka
tolicką w Zelowie. Homiletami byli 
duszpasterze tych parafii — ks. Mi
rosław Jelinek i ks. Marek Izydor- 
czyk. Podczas nabożeństwa śpie
wały połączone chóry obydwu para
fii.

O  W Muzeum Archidiecezji War
szawskiej Kościoła Rzymskokatolic
kiego odbyła się 24 października 
1985 dyskusja panelowa na temat 
świętości. Temat ten był referowany 
prziez teologów chrześcijańskich róż
nych wyznań oraz przez psychologa. 
Stanowisko Kościoła prawosławnego 
przedstawił ks. dr Henryk Papro
cki, ewangelicko-augsburskiego — 
ks. dr Tadeusz Wojak, katolickiego 
— o. doc. dr Jacek Salij, a Jacek 
Santorski zinterpretował świętość 
człowieka z punktu widzenia psy
chologa.

#  W Ośrodku Rehabilitacji Cen
trum Zdrowia Dziećka w Między
lesiu k. Warszawy oddano do użyt
ku 11 listopada 1985 dwa patia, 
których projektantem a zarazem 
głównym realizatorem był rzeźbiarz 
z NRD Friedrich Stachat. W uro
czystości wzięli udział przedstawi
ciele Związku Kościołów Ewange
lickich w NRD z biskupem Berlina 
Gottfriedem Forckem, delegat Pol
skiej Rady Ekumenicznej, a także 
najbliżsi współpracownicy F. Sta- 
chata, których udział w praktycznej 
realizacji projektu pozwolił uzyskać 
tak doskonały efekt. Bp Forck pod
kreślił w swoim przemówieniu rolę 
przyjaznych kontaktów pomiędzy 
ZKE a PRE, dzięki którym wielu 
lekarzy polskich miało możliwość 
zwiedzenia placówek medycznych w 
NRD, a dwie grupy ewangelickiej 
młodzieży niemieckiej pracują co
rocznie podczas wakacji na terenie 
Centrum Zdrowia Dziecka. ZKE 
świadczy również wielostronną po
moc materialną, finansując między 
innymi prace wykonywane przy pa
tiach zagospodarowywanych przez 
F. Stacha ta (który zresztą zaprojek
tował je gratis).
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Z PRASY

Samotność we dwoje
Bardzo rzadko cytujemy na tych 
lamach prasę świecką. Tym razem 
robimy to, gdyż artykuł Barbary 
Stanlkowskiej „Mieć kogoś dla sie
bie”, zamieszczony w „Kobiecie i 
Życiu” (nr 49 z 4.XII.1985), nawią
zuje do tematu naszego ostatniego 
numeru podwójnego, poświęcone
go małżeństwu (8—9/1985) i stanowi 
jakby jego uzupełnienie, a ponadto 
oparty jest na listach czytelników 
i wynikach ankiety, a więc ma wa
lor życiowej prawdy popartej do
świadczeniem wielu ludzi.

I z listów, i z ankiety wynika, że 
samotność traktowana jest jako coś 
najgorszego, co człowieka może spo
tkać, a życie w pojedynkę bez bli
skiego człowieka u boku traci swój 
sens. Każdy pragnie mieć tego 
jednego człowieka, który by ko
chał, rozumiał, dawał poczucie 
bezpieczeństwa. Każdy chce „mieć 
kogoś dla siebie” — jak to zo
stało sformułowane w tytule ar
tykułu — kogoś, dla kogo się 
będzie najważniejszą osobą. Ale nie 
tylko, bo pragnienie kogoś bliskie
go wyraża również chęć bycia ko
muś potrzebnym. A więc pragnienie 
znalezienia partnera wiąże się z 
oczekiwaniami brania i dawania. A 
jak te oczekiwania się spełniają, 
gdy ten wyczekiwany bliski czło
wiek znajduje się u boku na co 
dzień? Wtedy „nie zawsze leci się 
do domu na skrzydłach. I nie zaw
sze po to, aby wybrańcowi rzucić 
się w ramiona. I nie po to, aby

wspólnie pomilczeć. Także po to, 
aby już od progu pokazać złą twarz 
(...), dotknąć do żywego (...), z pre
medytacją zranić, upokorzyć, wy
pomnieć, zlekceważyć...” Wygląda 
na to, że pragnie się mieć kogoś dla 
siebie nie tylko dla deklarowanych 
wcześniej powodów, ale także po 
to, „żeby nad nim dominować, żeby 
go upokarzać, żeby na nim wyłado
wywać złość, żeby go niszczyć mo
ralnie, żeby toczyć walkę, kto ko
go wykończy”. Taka jest rzeczywi
stość wielu małżeństw zawieranych, 
jakby się zdawało, z miłości, z po
trzeby bycia kochanym, ale i ko
chania, z chęci posiadania kogoś dla 
siebie, ale i bycia komuś potrzeb
nym, z chęci bycia razem. I wtedy 
następuje samotność po raz drugi 
— już nie w pojedynkę, ale we 
dwoje, a taka samotność jest jesz
cze bardziej bolesna.

Kto zabił naszą miłość? — pytają 
rozgoryczeni małżonkowie, nie uś
wiadamiając sobie tego, że dzieła 
zniszczenia dokonali sami. „Nie u- 
miemy żyć bez siebie, nie umiemy 
być ze sobą” — cytuje Barbara 
Stankowska słowa jednego z czytel
ników. I na plan pierwszy wysuwa 
dwie nieumiejętności. Pierwszą jest 
lenistwo przy tworzeniu wspólnego 
życia. „Leniwi nie chcą uczyć się 
siebie”. Drugą — nieumiejętność 
rozmowy o wspólnych sprawach.

Warto przytoczyć końcowy frag
ment artykułu, w nim bowiem za

warta jest odpowiedź na pytanie, 
kto zabija miłość tak wielu mał
żeństw:

„Od momentu, gdy jest się razem, 
jak gdyby zmieniają się pragnie
nia: bardziej chce się być docenia
nym niż doceniać partnera, bardziej 
oczekuje zrozumienia niż stara się 
zrozumieć bliskiego człowieka, bar
dziej chce się doświadczać czułości 
niż ją okazywać; do domu, który 
miał być oazą spokoju, wlecze się 
nieporozumienia ze sklepu, z biura, 
nie można odciąć się szefowi, to 
krzyczy się na żonę, nie można 
zbesztać ekspedientki (bo lepiej żyć 
z nią w zgodzie), to robi się awan
turę mężowi. W miejsce altruisty- 
cznego programu: z Nim, o Nim, 
dla Niego, układa się scenariusz 
wspólnego życia z własną osobą ja
ko głównym bohaterem: Ja na to 
nie pozwolę, on Mnie nie będzie 
pouczał, to nie ze Mną takie nu
mery, dla Mnie nie jest ważne co 
on czuje, on Mnie denerwuje! — 
A ty jego? — pytam. — Ja... Ja... 
On jest niemożliwy! On nie będzie 
mną dyrygował! Ja nie będę tego 
tolerowała! Kobieta, z którą rozma
wiam nie jest złym człowiekiem. 
Może, jak podpowiada poeta, „...ka
żde jest dobre, lecz źli dla siebie 
nawzajem”?

E.P.

O g ł o s z e n i e

Komisja Dokumentacji, Informacji i Wydawnictw 
Konsytorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego 
poszukuje wydawanych przed rokiem 1939 druków 
ewangelickich.
Przyjmiemy, zakupimy lub wypożyczymy do reprodu
kcji:
— numery wileńskiego czasopisma „Szlakiem Refor
macji” oraz dodatku do niego „Glos Młodzieży”,
— numery pisma „Żagiew Chrystusowa”,

— numery pisma dla nauczycieli „Szkoła Niedzielna”,
— numery przedwojennej „Jednoty”,
— książki, broszury i druki wydane przed 1939 ro
kiem przez warszawskie i wileńskie instytucje ewan
gelicko-reformowane oraz dotyczące Kościoła Ewan
gelicko-Reformowanego.
Książki, druki i czasopisma lub informacje o nich 
prosimy przesyłać dla Komisji na adres redakcji 
„Jednoty”.
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Próba bilansu Program nabożeństw radiowych na rok 1986

Dokończenie ze str. 15

cuję?) tu ja. Nawet podczas nabo
żeństwa nie mogłam się od swojej 
pracy oderwać, nie opuszczała 
mnie nawet wtedy. Nie mogłam 
się czasem skupić, zagłębić w mo
dlitwie, bo myśli krążyły wokół 
ludzii i spraw z nimi związanych. 
Kiedy na przykład zobaczyłam ko
goś, kto przez lata nie przychodził 
do kościoła, myśl o nim, chęć roz
mowy, obawa, że mi zniknie z o- 
czu, kiedy nabożeństwo się skończy
— nie pozwalały spokojnie się mo
dlić.

Jak by wypadł dziś bilans mojej 
pracy, gdybym próbowała go zro
bić?

Nasuwa mi się jeszcze jedno wspo
mnienie. Kiedyś do kancelarii zate
lefonowała z budki jakaś kobieta. 
Była w bardizo trudnej sytuacjii, 
myślała o popełnieniu samobójstwa, 
potrzebowała pomocy. Mieszkała 
potem przez jakiś czas u pani pro
fesor Zofii Lejmbach. Jestem pe
wna, że pani Profesor pamięta to 
zdarzenie sprzed lat. I jestem rów
nież pewna, że gdybym próbowała 
o nim wspomnieć, machnęłaby ręką 
£ powiedziała:

— Ależ, moje dziecko, w ogóle nie 
ma o czym mówić.

Jest bowiem tak skromna, że każ
dą swoją zasługę, wszystko, co dla 
innych zrobiła, obraca w nieważny 
drobiazg.

No cóż, ja nie jestem panią Pro
fesor — nie mam ani takich za
sług, ani tym bardziej jej skrom
ności. Tyle wiem, ale mój pełny 
bilans pozostaje ciągle otwarty.

ALEKSANDRA SĘKOWSKA

5 stycznia niedziela
19 stycznia niedziela

26 stycznia Tydzień Modlitwy 
o Jedność 
Chrześcijan

2 lutego niedziela

16 lutego niedziela
2 marca niedziela

16 marca niedziela
28 marca Wielki Piątek
30 marca Wielkanoc
31 marca Wielkanoc
6 kwietnia niedziela

20 kwietnia niedziela
4 maja Wielkanoc

Prawosławna
8 maja Wniebowstąpienie

18 maja Zielone Świątki

29 maja Boże Ciało
1 czerwca niedziela

15 czerwca niedziela

6 lipca niedziela
20 lipca niedziela
3 sierpnia niedziela

17 sierpnia niedziela
7 września niedziela

21 września niedziela
5 października niedziela

19 października niedziela
31 października Święto Reformacji
2 listopada niedziela

16 listopada niedziela
7 grudnia niedziela

21 grudnia niedziela
24 grudnia Wigilia
25 grudnia Boże Narodzenie
26 grudnia Boże Narodzenie

Kościół Ewangelicko-Augsburski 
Polski Autokefaliczny 
Kościół Prawosławny

Ekumeniczne

Polski Kościół Chrześcijan 
Baptystów
Kościół Ewangelicko-Reformowany 
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny 
Kościół Ewangelicko-Augusburski 
Kościół Metodystyczny 
Kościół Polskokatolicki 
Starokatolicki Kościół Mariawitów 
Kościół Ewangelicko-Augsburski 
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny 
Polski Autokefaliczny Kościół 
Prawosławny
Kościół Ewangelicko-Reformowany 
Polski Kościół Chrześcijan 
Baptystów
Kościół Polskokatolicki 
Kościół Metodystyczny 
Polski Autokefaliczny Kościół 
Prawosławny
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny 
Kościół Polskokatolicki 
Polski Kościół Chrześcijan 
Baptystów
Starokatolicki Kościół Mariawitów 
Kościół Metodystyczny 
Kościół Ewangelicko-Reformowany 
Polski Autokefaliczny Kościół 
Prawosławny
Starokatolicki Kościół Mariawitów 
Kościół Ewangelicko-Augsburski 
Kościół Metodystyczny 
Kościół Polskokatolicki 
Kościół Ewangelicko-Reformowany 
Kościół Ewangelicko-Augsburski 
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny 
Starokatolicki Kościół Mariawitów 
Polski Kościół Chrześcijan 
Baptystów

Nabożeństwa są transmitowane w programie IV (fale średnie i ultrakrót
kie) Polskiego Radia o godzinie 18.00.
Zwracamy uwagę Czytelników na możliwość zmian godziny transmisji i 
radzimy za każdym razem sprawdzić w programie TV.
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