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C O W Y N A TO?
Listopadowe refleksje
Listopad skłania do zadumy i refleksji nad sprawami ostatecznymi. Przy
padający w tym miesiącu Dzień Zmarłych, odwiedzanie grobów, wspomina
nie tych, którzy odeszli — wszystko to sprawia, że nasze myśli krążą wo
kół problemu śmierci. Uświadamiamy sobie wtedy bardziej niż kiedy in
dziej jej nieuchronność, a to z kolei sprawia, że zaczynamy zastanawiać
się nad własnym życiem, nad sensem naszej krzątaniny i zabiegów o to,
by coś w tym życiu zdobyć, coś osiągnąć. Wobec perspektywy śmierci
wszystko to traci swą wartość. Przestaje być ważne pytanie: „co ja z tego
życia mam?”, ważne się staje inne: „j a k ja żyję?” — nie w kategoriach
materialnych, lecz moralnych.
Jeśli nie mamy nawyku robienia od czasu do czasu bilansu swojego życia
pod takim kątem, niech okazją do tego stanie się właśnie pora jesienna,
miniony Dzień Zmarłych i rozpoczynający się Adwent.
Jak żyjemy jako chrześcijanie, jako ludzie, jako naród i społeczeństwo?
Warto, by każdy zrobił taki rachunek sumienia, bo za dużo wśród nas
przejawów zła i demoralizacji. Wszyscy to widzimy, jesteśmy na codzień
świadkami toczącego się procesu chorobowego w naszym społeczeństwie.
Często o tym rozmawiamy, narzekamy, oburzamy się, ale rzadko przycho
dzi nam do głowy (a może nigdy), że ten procfes i nas nie omija. Jeśli nie
wszyscy jesteśmy dotknięci objawami choroby, to nosimy w sobie jej za
razki.
To prawda, że trudno jest rygorystycznie przestrzegać kodeksu moralnego
żyjąc wśród ludzi, którzy go nie przestrzegają, i w warunkach, które wręcz
narzucają potrzebę naruszania go. Wielu spraw przecież nie sposób załat
wić drogą normalną i w sposób absolutnie uczciwy i zdarza się, że nawet
najuczciwsi schodzą z drogi cnoty, przymuszeni do tego okolicznościami.
To prawda, ale nie może nas ona rozgrzeszać. Żyjemy w takiej a nie in
nej rzeczywistości, a jeśli chcemy, by ,była ona lepsza, to tym bardziej
powinniśmy dbać o nasze zdrowie moralne i zachowanie wartości etyki
chrześcijańskiej. To zdrowie jest poważnie nadszarpnięte, najgorsze zaś, że
zaczynamy tracić wrażliwość na różne objawy zła, że granica między dob
rem a złem zaciera się w naszej świadomości, że postępuje proces prze
wartościowania tych pojęć. Czy na przykład ekspedientka, która oszukuje
klientów na wadze, ma świadomość, że kradnie? Ona przecież musi „wyjść
na swoje”, bo ma za niską pensję . Czy urzędnik, który w gronie rodzin
nym wygłasza inne poglądy, a w biurze inne, ma świadomość, że kłamie?
On przecież musi awansować, musi jakoś żyć, bo ma żonę i dzieci. I on,
i ona swoje postępowanie uważają za oczywiste, dla obojga stało się ono
już normą.
Przykłady można mnożyć. Patologią społeczną jest nie tylko pijaństwo
i narkomania. Jest nią również pleniąca się nieuczciwość, niesolidność, ła
pówkarstwo, dwulicowość i zwyczajne chamstwo. Nie omija to żadnej dzie
dziny życia. Łapówki biorą już nie tylko nieuczciwi urzędnicy za „po
pchnięcie” jakiejś sprawy. Biorą nawet lekarze, biorą nauczyciele za speł
nianie czynności przypisanych do swojego zawodu, który kiedyś traktowa
ny był jak swego rodzaju posłannictwo. Ale to było kiedyś. Dziś pojęcie
etyki zawodowej staje się obce nawet tym,. którzy ratują ludzkie życie
i wychowują młode pokolenie. Kiedyś cudza własność była cudzą Własno
ścią, obojętnie czyją, ale cudzą, a więc świętą, a dziś, „co je twoje, to je
moje” — jak śpiewa Grześkowiak. Kiedyś niegrzeczne zachowanie wobec
klienta czy interesanta było powodem do złożenia skargi, dziś grzeczność
staje się powodem do składania podziękowań. Kiedyś wybory i decyzje
o charakterze politycznym motywowane były przekonaniami, a jeśli ktoś
dokonywał określonego wyboru wbrew swoim przekonaniom, dla kariery,
to się do tego w przyzwoitym towarzystwie nie przyznawał. Dziś wielu
ludzi zastrzega prywatnie, że to i owo robi, bo „musi”, ale myśli inaczej.
Postępowanie uważane kiedyś za niemoralne, naganne, niewłaściwe zaczy
na być traktowane jako oczywiste i powoli staje się normą. Wszystko to
świadczy o tym, jak głęboko sięga kryzys moralny. Czas na terapię, a naj
lepiej zacząć ją od siebie.
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CO W N U M E R Z E ?
Zgodnie z tradycją narodową, li
stopad jest miesiącem poświęco
nym pamięci zmarłych. Dlatego w
naszym
listopadowym
numerze
przeważa właśnie ta tematyka. Od
biega od niej kazanie ks. bp. Zdzi
sława Trandy Gdzie jest brat twój?,
wygłoszone jeszcze w październiku
w warszawskim kościele ewangelic
ko-reformowanym (s. 3); podstawą
rozważań są słowa z I Mojż. 4:9.
Z kazaniem współbrzmi modlitwa
— Pochwała stworzenia, którą wy
śpiewał Święty Franciszek (s. 4).
Dwa teksty poświęcone są pamięci
nieodżałowanego ks. Jana Niewiecze
rzała, którego 5 rocznica śmierci
przypada w listopadzie. Są to: Nie
znany epizod z życia ks. Jana Niewieczerzała pióra Włodzimierza Zuzgi (s. 5) oraz fragment Jego włas
nych wspomnień, dotyczący okresu
studiów na Wydziale Teologii Ewan
gelickiej (s. 6: Ze wspomnień ks.
Jana Niewieczerzała).
Na s. 10 publikujemy obszerny bio
gram Jana Władysława Nelkena,
wybitnego polskiego psychiatry i
społecznika wyznania reformowane
go, poległego podczas II wojny
światowej.
Zabytki sztuki na cmentarzu ewan
gelicko-reformowanym w Warszawie
to tytuł artykułu dr. Tadeusza Rud
kowskiego (s. 15) omawiającego te
materialne
dowody
pamięci o
zmarłych z punktu widzenia histo
ryka sztuki.
Refleksje Aliny Werner Jeszcze o
śmierci dopełniają tej tematyki
(s. 8).
Poza tym w numerze prezentujemy
sylwetkę zmarłego tragicznie w
sierpniu br. Nikosa Nissiotisa, grec
kiego teologa prawosławnego i dzia
łacza ekumenicznego (s. 14).
Na s. 12 Karol Karski składa spra
wozdanie z odbytego we wrześniu
br. IX Zgromadzenie Ogólnego Ko
ściołów Europejskich, a na s. 13 za
mieszczamy Orędzie tego Zgroma
dzenia.
Wśród stałych rubryk;, jak zwykle
Co Wy na to? (s. 2), Wśród książek
(s. 19) i Przegląd ekumeniczny (s. 21).

NASZA

OKŁADKA:

„Młodopolski” nagrobek rodziny
Kurnatowskich (patrz: T. Rud
kowski — „Zabytki sztuki na
cmentarzu
ewangelicko-refor
mowanym w Warszawie”, s. 15);
foto: Jacek Chodyna

Ks. bp ZDZISŁAW TRANDA

Gdzie jest brał twój?
Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana na
szego, Jezusa Chrystusa!
Pierwsza niedziela października* jest w tradycji
Kościołów ewangelickich związana z uroczysto
ścią święta żniw i dziękczynienia za zbiory (...)
Gdy myślimy o tym, że każdego dnia spożywa
my plony tego, co w ciężkim trudzie wypraco
wuje rolnik, budzi się w nas uczucie wdzięcz
ności: z jednej strony wobec tych, którzy tę
pracę wypełniają i dbają o to, abyśmy mieli
pod dostatkiem chleba, z drugiej zaś strony i
przede wszystkim wobec Boga za wszystko,
czym nas obdarza (...)
święto żniw kieruje nasze myśli ku dziełu stwo
rzenia i w sposób szczególny usposabia nie tyl
ko do dziękczynienia, ale także oddawania
chwały Bogu. Dlatego na początku nabożeństwa
śpiewaliśmy pieśń: „Niech będzie najwyższemu
Bogu cześć”, a potem: „Pochwal, mój duchu,
Mocarza wielkiego wszechświata”. Oddawajmy
cześć i chwałę naszemu Bogu! Oddawajmy
cześć i chwałę Temu, który jest naszym Pa
nem! Dostrzegajmy Jego dzieło i cieszmy się
Jego miłością, tym, że On nas prowadzi!
Kiedy jednak myślimy o dziele stworzenia, o
Stwórcy i o nas, którzy korzystamy z tego dzie
ła, nie sposób uwolnić się od obaw i lęków, ja
kie są udziałem współczesnego świata, na przy
kład obaw o środowisko naturalne człowieka.
Wiemy, jak wielkie jest zagrożenie środowiska
biologicznego przez przemysł i lekkomyślne,
nieodpowiedzialne działania ludzi. Równie
straszne mogą być skutki zagrożenia środowiska
psychicznego przez atmosferę zakłamania, kon
flikty sumienia, zagrożenie wojną, lęk przed
napromieniowaniem czy przed konsekwencjami
najnowszych odkryć w dziedzinie genetyki.
Gdy o tym myślimy, rodzi się pytanie o odpo
wiedzialność. Naszą ludzką odpowiedzialność za
świat, za życie, za innych. Gdy na wstępie
przeczytałem słowa z I Księgi Mojżeszowej,
być może w pierwszym momencie zdziwiliście
się, dlaczego ten właśnie tekst wybrałem do
rozważania w dzisiejszym kazaniu: „Rzekł Pan
do Kaina: »Gdzie jest brat twój, Abel?« A on
odpowiedział: »Nie wiem. Czyż jestem stróżem
brata mego?«” Działo się to po pierwszym mor
derstwie dokonanym na tej ziemi, kiedy Kain
zabił swojego brata. Za jego wykrętnymi sło
wami czaił się przede wszystkim lęk przed
przyznaniem się do winy i karą, ąle także obo
jętność wobec losu brata Abla. My dzisiaj
chcemy spojrzeć na ten dialog Boga z człowie
kiem właśnie w tym drugim aspekcie — braku
poczucia odpowiedzialności za brata (...) Sądzę,
że to, co powiedziałem przed chwilą o zagro
żeniu środowiska biologicznego i psychicznego
przez najróżniejsze złe przejawy dzisiejszego
życia, %wiąże się właśnie z brakiem odpowie

dzialności za człowieka, za świat, za przyszłość
ludzkości.
Chcę w tym miejscu wspomnieć o zgromadze
niu Konferencji Europejskich Kościołów, w
którym niedawno uczestniczyłem w Szkocji.
Nie pierwsza to konferencja kościelna, która
zajmowała się problemami ekologicznego zagro
żenia środowiska. Szczególnie zaś sekcja, w któ
rej ja pracowałem, poświęciła tej sprawie wiele
miejsca. Zwracano uwagę na cały szereg pro
blemów, przede wszystkim na potrzebę poczucia
odpowiedzialności chrześcijan za stworzenie, za
człowieką, za świat i jego przyszłość, za dobra
kultury. W dzisiejszym świecie odczuwamy
brak tego poczucia, a to prowadzi do strasz
nych konsekwencji. Istnieje pilna potrzeba i
konieczność przemyślenia i zakreślenia granic
dopuszczalnym badaniom i eksperymentom
naukowym, przede wszystkim w dziedzinie ge
netyki, gdyż nieuczynieniie tego w porę może
przynieść zgubę ludzkości. Uczestnicy konfe
rencji mówili o potrzebie zachęcania do bar
dziej odpowiedzialnego i prostego stylu życia,
abyśmy nie tylko my przeżyli, ale by następne
pokolenia także ,mogły żyć i to w sposób godny.
Zwracano uwagę na niepohamowany pęd do
dobrobytu, który jest przyczyną, jak to nazwa
no, wyzyskiwania przyrody, bo my nie korzy
stamy z niej, lecz właśnie ją wyzyskujemy.
Konferencja, a zwłaszcza jedna z sekcji, która
zajmowała się szczególnie problemem pokoju
i wojny, apelowała o bezwzględne wstrzymanie
wszelkich prób z bronią jądrową. Mówiono tak
że o potrzebie międzynarodowej współpracy
teologów i naukowców w tych właśnie dziedzi
nach.
Mówię o tym wszystkim dlatego, by uzmysło
wić nam, że zarówno w prywatnym, jak i w
kościelnym życiu riie możemy nie dostrzegać
tych wielkich problemów i niebezpieczeństw,
jakie niesie ze sobą światu Kainowa postawa
wobec brata. Z drugiej jednak strony słowa,
które stały się myślą przewodnią naszego roz
ważania, odnoszą się także do naszych drob
nych spraw, sytuacji i postaw na co dzień. Py
tanie: gdzie jest twój brat, Abel? — ma skła
niać nas do tego, abyśmy w sposób odpowiedziąjny odnosili się do najbliższego otoczenia,
do życia, które toczy się wokół nas, do tych,
którzy znajdują się w zasięgu naszego oddzia
ływania i potrzebują naszego współdziałania,
pomocy i wsparcia. Nie chodzi tylko o odpo
wiedzialność i współdziałanie w dziedzinie ochrony środowiska i pokoju światowego, ale w
ogóle o życie w poczuciu odpowiedzialności za
ludzi i za nasze najbliższe otoczenie. Chodzi o
to, aby każdy indywidualnie wsłuchał się i za
stanowił nad odpowiedzią Kainową: „Nie je
stem stróżem brata mego”, aby każdy indywi
dualnie zdał sobie sprawę z tego, że czyn Kaina
jest tak samo odstręczający, jak wszelkie od
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żegnywanie się od odpowiedzialności za innych
ludzi okazywane przez sam sposób życia, któ
rym wyrażam to, że nie obchodzi mnie nic, co
dzieje się wokół mnie. A wtedy słowa Kaino
we: ,,Nie jestem stróżem brata mego” — stają
się moimi własnymi słowami.
Rozważany tekst biblijny ma nam na nowo uzmysłowić, że naszym powołaniem jest żyć w
pełnym poczuciu odpowiedzialności za innych
i odkrywać wokół siebie zadania, jakie stawia
przed .nami Bóg, gdy mówi: „Miłuj Boga nade
wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego”.
Cieszymy się zawsze z wszelkich przejawów ta
kiego postępowania w naszym środowisku,' któ
re świadczą o tym, iż myśiimy o ludziach wo
kół nas. że pamiętamy o tych, którzy potrzebu
ją pomocy. Z drugiej jednak strony nie wolno
dopuścić do tego, byśmy usypiali swoje sumie
nie drobnymi aktami miłosierdzia, miłości czy
pomocy. My musimy nieustannie zadawać sobie
pytanie, czy naprawdę dosyć czynimy dla in
nych wokół nas, którzy oczekują pomocy? My
musimy nieustannie wsłuchiwać się w to pyta
nie: Gdzie jest twój brat, Abel, który potrzebu

je twojej pomocy, gdzie jest twój brat, Abel,
który potrzebuje twojego dobrego słowa, po
ciechy w smutku, w zmartwieniu, może w żało
bie, może w rozpaczy czy wręcz tragedii? Gdzie
jest twój brat, Abel, który potrzebuje twojej
pracy czy twojego wsparcia finansowego? Gdzie
jest twój brat, Abel, który jako twój mąż czy
jako żona potrzebuje twego partnerstwa, lojal
ności i solidarności? Gdzie jest twój brat, Abel,
który jako ojciec albo jako matka oczekuje od
ciebie, jako ich dziecka, pomocy i zrozumienia?
Gdzie jest twój brat, Abel, który jako dziecko
potrzebuje zrozumienia ze strony swoich ro
dziców? To pytanie można by powtarzać wiele
razy, w różnych wariantach. Co na nie odpo
wiesz? Oby twoją odpowiedzią nie było wzru
szenie ramion czy bezradne stwierdzenie: nie
mogę nic zdziałać. Niech będą nią słowa: Oto
jestem, Panie. Ty uczyń mnie zdolnym do tego,
abym mógł dostrzegać mojego brata, Abla, i je
mu nieść pomoc. Amen.*
* Są to fragmenty kazania wygłoszonego podczas na
bożeństwa niedzielnego, 5 października 1986 r., w ko
ściele warszawskim.

Pochwała stworzenia, którq wyśpiewał Święty Franciszek
Najwyższy, wszechpotężny dobry Panie,
Twoja jest sława, chwała i cześć, i wszelkie błogosławieństwo.
Jedynie Tobie, Najwyższy, przystoją,
A żaden człowiek nie jest godzien nazwać Ciebie.
Pochwalony bądź, Panie, z wszystkimi swymi twory,
Przede wszystkim z szlachetnym bratem naszym, słońcem,
Które dzień stwarza, a Ty świecisz przez nie;
I jest piękne i promienne w wielkim blasku;
Twoim, Najwyższy, jest wyobrażeniem.
Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego, książyc, i nasze siostry, gwiazdy;
Tyś ukształtował je w niebie jasne i cenne, i piękne.
Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego, wiatr,
I przez powietrze i czas pochmurny i pogodny, i ^wszelki,
Przez które dajesz tworom swoim utrzymanie.
Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą, wodę,
Co pożyteczna jest wielce i pokorna, i cenna, czysta.
Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego, ogień,
Którym oświecasz noc,
A on jest piękny i radosny, i silny, i mocny.
Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię,
Która nas żywi i chowa
I rodzi różne owoce z barwnymi kwiaty i zioły.
Pochwalony bądź, Panie, przez tych, co przebaczają dla miłości Twojej
I znoszą słabość i utrapienie.
Błogosławieni, którzy wytrwają w#pokoju,
Gdyż przez Ciebie, Najwyższy, będą uwieńczeni.
Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą, śmierć cielesną,
Której żaden człowiek żywy ujść nie może;
Biada tym, co konają w grzechach śmiertelnych;
Błogosławieni, którzy znajdą się w Twej najświętszej woli;
Bowiem śmierć wtóra zła im nie uczyni.
Chwalcie i błogosławcie Pana, i czyńcie Mu dzięki,
I służcie Mu z wielką pokorą.
[Sw . F ran ciszek z A syżu: „P ieśń o S ło ń cu ” , p rzekład L eopolda S ta ffa . D ruku
jem y ten p ięk n y , w ie lb ią c y B oga i Jego stw orzen ie, h ym n św . F ran ciszk a jako
m od litw ę w spółb rzm iącą z m y śla m i zam ieszczon ego p ow yżej k azan ia, a także
dla p od k reślen ia n aszej w ięzi z ludźm i różn ych relig ii i w yzn ań , k tórzy 27 paź
d ziern ik a br., w ła śn ie w A syżu , w sp óln ie m od lili się w in te n c ji pok oju — red.)

4

W piqtq rocznicę śmierci śp. ks. Jana Niewieczerzała
7 listopada br. przypada piąta rocznica śmierci nieodżałowanego
Człowieka — ks. Jana Niewieczerzała, biskupa Kościoła Ewange
licko-Reformowanego w Polsce. Dla wielu z nas Ksiądz Jan (bo
tak po prostu Go nazywaliśmy) był i pozostał kimś bardzo blis
kim i drogim, a żywą i serdeczną pamięć o Nim przechowujemy
w naszych sercach.
Dzisiaj, gdy mija już pięć lat od chwili, gdy — schorowany i utrudzony — odszedł tam, gdzie nic ma już smutku, trudu i łez,
a każdy spracowany znajduje odpocznienie, pragniemy, aby na
sza serdeczna pamięć o Nim przyoblekła się w coś więcej niż
okolicznościowy artykuł wspomnieniowy, jaki zwykle pisze się
z takiej okazji, i przybrała nieco inny, bardziej twórczy kształt.
Dlatego zamieszczamy poniżej drobny przyczynek (autorstwa W.
Zuzgi) wzbogacający życiorys ks. Jana Niewieczerzała o mało
znane fakty z jego działalności w Kole Teologów Ewangelickich.
Cennym uzupełnieniem tego tekstu są osobiste wspomnienia i ref
leksje ks. Jana z okresu Jego studiów teologicznych na UW
(1934—1939). Drukujemy je dzięki uprzejmości Zony, p. Benity
Niewieczerzał, i córki — Ingeborgi, które udostępniły nam frag
menty obszerniejszych wspomnień spisanych przez Męża i Ojca,
a nigdzie dotąd nie publikowanych.
Serdecznie im za to dziękujemy, także w imieniu Czytelników.
Redakcja
WŁODZIMIERZ ZUZGA

Nie znany epizod z życia ks. Jana Niewieczerzała
Gdy chcemy odtworzyć koleje losu ludzi wybitnych,
żyjących w dawnych wiekach, wtedy musimy poko
nywać wiele trudności: trzeba zapoznać się-z m ateria
łami archiwalnymi, przejrzeć pamiętniki z epoki, szpe
rać w listach itd. Wydaje się, że sytuacja jest znacz
nie łatwiejsza, gdy chodzi o osoby, które żyły i dzia
łały na naszych oczach. Tak jednak wcale nie jest.
Ludzie wybitni są często skromni i nie dbają o to,
by wszystkie ważne wiadomości z ich życia były za
notowane. Przykładem może być postać ks. biskupa
Jana Niewieczerzała, którego wszyscy dobrze znaliś
my i ceniliśmy. Już za życia Księdza Jana była spo
sobność, żeby zebrać materiały biograficzne do Jego
życiorysu. W 1974 roku uroczyście obchodziliśmy sześć
dziesiątą rocznicę Jego urodzin. Z tej okazji ukazała
się księga pamiątkowa pt. Z ufnością w przyszłość1,
w której zamieszczono wiele ważnych tekstów auto
rów polskich i zagranicznych. W książce tej można
znaleźć również jedyny poważny artykuł biograficzny
0 ks. Janie Niewiieczerzale oraz wykaz Jego publika
cji. Na długo, a być może na zawsze, będą to jedyne
źródła informacji dla przyszłych badaczy. Dla człon
ków naszego Kościoła, a także dla wielu chrześcijan
w Polsce i za granicą, Ksiądz Jan był nie tylko wy
bitnym działaczem kościelnym i ekumenicznym, ale
przede wszystkim bratem w Chrystusie, bliskim czło
wiekiem, duszpasterzem. Tym bardziej ważne jest, by
nic nie uronić ze spuścizny po Nim. Ksiądz Jan wy
warł. duży wpływ na ukształtowanie mojej postawy
względem Kościoła. Niech mi będzie wolno choć w
części spłacić dług wdzięczności tą notatką.
Zarówno we wspomnianej księdze pamiątkowej, jak
1 w materiałach biograficznych, wydrukowanych już
po śmierci ks. Niewieczerzała2*, nie ma żadnych infor

macji o przebiegu studiów na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Nie znany
jest zatem fakt, że już w roku akademickim 1937/1938
ks. Niewieczerzał był prezesem .Koła Teologów Ewan
gelickich. Dowodem jest sprawozdanie z działalności
Koła, opublikowane w „Roczniku Teologicznym Wy
działu Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Józefa
Piłsudskiego”8, pióra ówczesnego studenta — Jana
Niewieczerzała. Już w poprzednich latach ks. Jan mu
siał wchodzić w skład zarządu albo przynajmniej ak
tywnie działać w tej organizacji naukowej. A dzia
łalność Koła była bardzo szeroka: organizacja świąt
i jubileuszy akademickich, prowadzenie akcji wygła
szania referatów, sprawy socjalne studentów, pro
wadzenie chóru Koła, organizowanie zjazdów absol
wentów, redagowanie stałego działu w „Przeglądzie
Ewangelickim”, prowadzenie biblioteki, współpraca z
innymi kołami naukowymi itd* Ze sprawozdania wy
nika, że rok akademicki 1938/1939 został rozpoczęty
referatem ks. Jana na temat zadań Koła w nowym
roku. Z nazwisk wzmiankowanych w sprawozdaniu
wynika, że żyją osoby, które mogłyby wyświetlić wie
le szczegółów z tego nieznanego okresu aktywnej
działalności ks. Niewieczerzała. Myślę, że „Jednota”
jest gotowa udostępnić im swoje łamy. Należy uzu
pełnić biografię ks. Niewieczerzała o ten ważny etap
Jego działalności, jak również dołączyć omawiany
tekst do wykazu Jego publikacji (sprawozdanie jest
dużym artykułem: 7 stron druku w dużym formacie).
1 Z ufnością w przyszłość, Warszawa 1975, s. 9—42.
2 Jednota, n r 2 (1982), s. 5—10.
8 „Rocznik Teologiczny”, Warszawa 1939, t. IV, s.
463—469.
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Ze wspomnień ks. Jona Niewieczerzoła
...Uzyskanie matury oznaczało przekroczenie pewnej
ważnej granicy, poza którą rozpościerały się płasz
czyzny dorosłego już życia. Dla jednych kolegów sta
nowiła ona dokument osiągnięcia pewnego stopnia
wykształcenia, umożliwiającego rozpoczęcie kariery urzędniczej, dla innych' — warunek pozwalający stu
diować na wyższej uczelni. Wszystko to nie było jed
nak takie proste. Ponieważ bez jakiegoś poparcia
trudno było o pracę, wielu kolegów stawało się bez
robotnymi inteligentami, na próżno kołaczącymi o naj
mizerniejsze zajęcie. Niektórzy zgłaszali się do Ubezpieczalni Społecznej lub urzędów skarbowych, gdzie
pracowali za darmo, byle tylko zwiększyć szansę na
zajęcie jakiegoś zwalniającego się miejsca. Podobnie
było z młodymi nauczycielami, których zatrudniano
na rok bezpłatnie. Część kolegów z mojej klasy wstą
piła do zawodowych szkół oficerskich, inni szli na
Politechnikę, a jeszcze inni na różne wydziały uni
wersyteckie w Warszawie, Poznaniu i Lublinie.
I ja stanąłem przed pytaniem: co dalej? Prawdę mó
wiąc, nie wyobrażałem sobie dalszego mego losu bez
studiów wyższych. Choć po głowie chodziła mi myśl
o studiach humanisty czno-dziennikarskich, zdecydo
wałem się jednak na Wydział Teologii Ewangelickiej
Uniwersytetu Warszawskiego. Nie był to wybór przy
padkowy. Wyrosłem w atmosferze reformacyjnej prze
szłości, w przywiązaniu do wiary ojców, pragnąłem
więc tradycję tę kontynuować własnym życiem i pra
cą. Dzieje i idee ruchu reformacyjnego interesowały
mnie od dawna. Kiedy na lekcjach religii przerabia
liśmy „Historię Kościoła” księdza Buzka, zastanawia
łem się nieraz, jak to się stało, że ten tak potężny
w swej istocie ruch, który dla wielu narodów stał się
początkiem doniosłych twórczych przemian we wszy
stkich dziedzinach życia, w naszym kraju zajaśniał
tylko krótkim blaskiem. Odzie tkwiła przyczyna owej
słabości i dlaczego teraz innowiercy stanowią tak ma
łą garstkę w morzu rzymskiego katolicyzmu?
... Na Wydziale Teologii Ewangelickiej znalazłem cał
kiem nowe środowisko. Moimi kolegami mieli być
studenci z różnych Kościołów protestanckich, prze
ważnie jednak luteranie. Oprócz nich na fakultecie,
jedynym tego typu w Polsce, studiowali reformowani,
metodyści i baptyści. Narodowościowo dzielił się ogół
studiujących na Polaków i Niemców.
Wydział Teologii Ewangelickiej założony został w ro
ku 1921 za wybitnym przyczynieniem się ówczesnego
generalnego superintendenta Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego, ks. Juliusza Burschego, ale próby po
wołania do życia takiego wydziału czynione były już
dużo wcześniej. Z odpowiednim memoriałem w tej
sprawie wystąpił w początkach X IX wieku do ów
czesnych władz rządowych i uniwersyteckich zasłużo
ny dla Kościoła Ewangelicko-Reformowanego ks. superintendent Karol Diehl, jednakże sprawa nie do
szła do skutku. Jednym z argumentów użytych dla
uzasadnienia potrzeby powołania wyższej uczelni pro
testanckiej w Polsce był ten, że polskim ewangeli
kom trzeba stworzyć możliwości studiowania w kra
ju, gdzie będą pracować, w kraju o własnej bogatej
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tradycji reformacyjnej; ponadto — że uczelnia taka.
chroniłaby ich od wpływów obcego języka, tradycji
i kultury. Aż do czasów I wojny światowej kandydaci
na protestanckie studia teologiczne z Królestwa Kon
gresowego musieli studiować w Dorpacie, na uniwer
sytecie będącym pod nadzorem władz carskich. Oczy
wiście, kandydaci z terenów zaboru pruskiego odby
wali swe studia na uniwersytetach niemieckich, a z
zaboru austriackiego studiowali przeważnie w Wied
niu. Wydział warszawski nawiązywał do tradycji dorpackiej, gdyż wielu jego wykładowców rekrutowało•
się spośród pastorów ewangelickich, absolwentów tej
uczelni, na której istniała żywotna korporacja pol
skich studentów, w tym także ewangelików, pod naz
wą „Polonia”. Pierwszymi profesorami nowo utworzo
nego Wydziału byli: ks. Jan Szeruda — pastor z Zaol
zia, starotestamentowiec; ks. Edmund Bursche ze Zgie
rza — przyrodni brat biskupa, historyk; ks. Adolf Serini
— filozof; ks. Adolf Suess — pastor z Kleszczowa,
nowotestamentowiec; ks. Karol Michejda — wykła
dowca teologii praktycznej oraz ks. Karol Kesselrinp
— wykładowca systematyki. Później grono nauczycieli
powiększyli absolwenci Wydziału — ks. Wiktor Niem
czyk i ks. Karol Wolfram. Wszyscy oni byli Polakami
i reprezentowali ideę kontynuowania dorobku polskiej
Reformacji.
Pierwszy okres studiów zawiódł moje oczekiwania.
Spodziewałem się, że wejdę w krąg zagadnień o ogól
niejszej, humanistyczno-religijnej tematyce, tymcza
sem okazało się, że pierwsze dwa lata to właściwie
wkuwanie ~hebrajskiego i greckiego (a w moim przy
padku jeszcze dodatkowo łaciny) oraz niewdzięcznie
podawanego materiału z biblistyki i historii Izraela.
Niektórzy koledzy wynieśli ze szkoły średniej znajo
mość łaciny i greki, a przy tym znali dobrze język
niemiecki, co ułatwiało im studia i umożliwiało ko
rzystanie z bogatej niemieckojęzycznej literatury teo
logicznej. Ja byłem w gorszej sytuacji, gdyż literatu
ry takiej w języku ojczystym prawie nie było. Nie
odpowiadała mi też atmosfera stosunków koleżeńskich.
Wkrótce okazało się, że koledzy Niemcy trzymają się
z dala od Polaków, zaś pośród tych ostatnich odgry
wają rolę także uprzedzenia dzielnicowe.
Do Koła Teologów Ewangelickich, istniejącego oficjal
nie przy Wydziale, należeli studenci Polacy, a także
Niemcy o propolskiej orientacji. Studenci o nacjona
listycznym nastawieniu niemieckim grupowali się w
Sekcji Teologicznej Niemieckiego Związku Studentów
(...); później — jako prezes Koła — osobiście miałem
prowadzić z nimi bezskuteczne rozmowy w sprawie
połączenia się obydwu Kół.
Jak już wspomniałem, przez dwa lata nie byłem prze
konany o właściwym wyborze kierunku studiów,
zniechęcałem się do nich i myślałem nawet, by —
tak, jak to uczynili niektórzy koledzy — przenieść się
na inny kierunek. Jednakże po pewnym czasie kryzys
minął i postanowiłem zostać. Po dzień dzisiejszy
wszakże zastanawiam się nad tym, czy właściwe jest

ustalanie takiego programu studiów, który młodych
ludzi, rozwijających swe skrzydła do lotu, zasadza
niepotrzebnie w ławkach uczniowskich, a belferska
metoda wkuwania na pamięć potrafi (przy rezerwo
waniu szerszej problematyki dopiero na wyższe lata
studiów) zniechęcić do najpiękniejszego nawet przed
miotu. Jest to chyba problem ogólny i stale dysku
syjny.
Jako antidotum na niezbyt zachęcające wykłady i at
mosferę audytoriów w Pałacu Kazimierzowskim szu
kałem kontaktów z młodzieżą grupującą się w Kole
studentów ewangelików „Filadelfia”. Zebrania odby
wały się dwa razy w tygodniu w sali przy placu Mi
rowskim i gromadziły bardzo sympatyczny zespół mło
dzieży z różnych uczelni. Poznałem tam wielu bliskich
mi przyjaciół, z' którymi utrzymałem więź przez całe
życie. W wygodnych pokojach odbywały się ożywione
dyskusje na tematy wyznaniowe, kulturalne i spo
łeczne, opracowywano programy imprez, wycieczek
i prelekcji. We własnej zaś parafii reformowanej przy
ul. Leszno 20 brałem udział w zebraniach młodzieży
i chóru oraz pomagałem w prowadzeniu Szkoły Nie
dzielnej dla dzieci.
...Studia teologiczne mimo pozornego oddalenia od
bieżących problemów dawały możliwość poszerzania
wiedzy i horyzontów myślowych. Lubiłem, na przy
kład, chodzić wówczas na specjalne sympozja organi
zowane przez Wydział Humanistyczny, na których
można było wysłuchać wielu interesujących prelekcji.
Szczególnie jedna utkwiła mi w pamięci: profesor
Witwicki, filozof, mówił na temat dorobku literatury
polskiej i jej percepcji za granicą. Padały pytania,
dlaczego niektórzy z naszych wielkich mistrzów pióra
tłumaczeni są na obce języki, a inni nie. Przykład:
Sienkiewicz zostaje sławny dzięki „Quo vadis?”, a
Żeromski, którego język jest przecież tak bogaty, za
granicą jest zupełnie nie znany. Dlaczego nagrodę
Nobla otrzymali i Sienkiewicz, i Reymont, a Prus
i Żeromski zostali pominięci?
Wydział Prawny organizował co roku popisy krasomówcze. Do konkursu stawali zarówno studenci tego
fakultetu, jak i kandydaci z innych wydziałów. Była
to pyszna zabawa, a zarazem lekcja poglądowa dla
wszystkich, którzy w przyszłości mieli mieć do czy
nienia z żywym słowem. Któryś z tych konkursów
poprzedzony został interesującym wstępem profesora
polonistyki. Zwrócił on uwagę zarówno na cel impre
zy, jak i na znaczenie języka i słowa w życiu czło
wieka. Język — twierdził — jest jednym z najcen
niejszych skarbów, jakimi człowiek został obdarzony
przez naturę. Im jest bogatszy i bardziej rozwinięty,
tym doskonalej potrafi wyrazić ludzkie myśli, uczucia,
pragnienia, podziw, radość i ból. Każdy naród powi
nien swój język cenić i szanować, ponieważ jego bo
gactwo i piękno są także świadectwem kultury spo
łeczeństwa. Plugawienie języka jest zbrodnią, która
powinna być karana na równi z innymi społecznymi
wykroczeniami. Język jest ważnym instrumentem za
równo przy przekazywaniu dziejów narodu, jak i przy
pobudzaniu woli do szlachetniejszych działań na przy
szłość. Każdy z nas ma obowiązek strzec tego skarbu
i starać się go w jak najlepszy sposób wykorzysty
wać dla społecznego dobra. Człowiek nie jest w sta
nie przekazać nikomu swych myśli i pragnień inaczej,
jak tylko za pośrednictwem słowa. Słowo staje się
więc symbolem idei i obrazów powstających w na

szym umyśle. Prostackie słowo świadczy o prostactwie
myśli i uczucia. Niechaj nikt z nas, mówił, nie wyko
rzystuje w przyszłości języka i słowa dla prywaty,
niecnej korzyści i dla złej sprawy.
Dla lepszego poznania języka czeskiego, którego nie
doskonałą znajomość wyniosłem z lat dziecinnych,
postanowiłem uczęszczać na lektorat tego języka. Pro
wadził go wówczas młody, przybyły z Pragi doktor
Ota Ritz. Po pewnym czasie zaprzyjaźniłem się z nim
i odtąd często spędzaliśmy przyjemne chwile na roz
mowach. Po aneksji Czechosłowacji dr Ritz będzie
przez jakiś czas wygłaszał audycje radiowe w Kato
wicach, by w początkach wojny wylądować w Afgani
stanie, a później w armii alianckiej na Zachodzie.
Spotkam się z nim po wojnie przypadkowo, tuż po
jego powrocie do ojczyzny, w kawiarni na Vaclavskem
Namesti w Pradze.
... W owych latach wykłady uniwersyteckie bywały
często na krótszy lub dłuższy okres zawieszane. Był
to wynik docierających do naszego kraju idei faszy
stowskich z Zachodu, chętnie podchwytywanych przez
skrajnie prawicowe elementy, także wśród studentów.
Obóz narodowo-radykalny aktywizował studentów
różnych korporacji do występowania przeciwko Ży
dom, przeciwko liberalniejszym tendencjom politycz
no-społecznym, a - także przeciwko niektórym profe
sorom. Wprowadzono nawet na Uniwersytecie numerus clausus dla Żydów, a bojówki oenerowskie wszczy
nały ekscesy zarówno na ulicy, jak i na samej uczelni.
Gdy awantury zaczynały przybierać niepokojące roz
miary, rektor zawieszał wykłady. Trwało to niekiedy
i dwa miesiące. Studenci należący do Koła Teologów
Ewangelickich trzymali się z dala od tych wstecznych
wystąpień, niemniej jednak pewnego razu zabaryka
dowali bojówce dostęp do audytoriów na II piętrze,
gdzie chciano wywołać awanturę, i zagrozili jej, że
wejdzie tam chyba po bitwie, od której się nie uchy
lają. Skończyło się na obustronnych pogróżkach.
Gorzej było z kolegami, którzy należeli do Związku
Niemieckich Studentów. Od dłuższego już czasu ob
serwowaliśmy, jak niektórzy z nich witają się na ko
rytarzu hitlerowskim gestem podniesionej ręki i sło
wami „heil H itlerP o czą tko w o nieśmiało, z biegiem
czasu coraz jawniej. Na razie przyjmowaliśmy te oznaki z ciekawością, później ze zgorszeniem, a w koń
cu zoynikła z tego awantura, która spowodowała wła
ściwie zenoanie stosunków koleżeńskich między tymi
dwiema grupami. Pewnego razu Koło Teologów Ewan
gelickich postanowiło przeprowadzić zasadniczą roz
mowę z sekcją ewangelicką Związku Niemieckiego
i zwrócić uwagę na szkody płynące dla Kościoła ewan
gelickiego z poddawania się wpływom hitleryzmu. W
rozmowie tej, która wobec zdecydowanie nacjonali
stycznego nastawienia Niemców i ich niechęci do dys
kusji zakończyła się fiaskiem, brałem osobiście udział.
Infiltracja hitlerowska w Polsce w tym czasie coraz
bardziej się nasilała, tak samo jak faszystowskie w y
bryki wśród części polskiej młodzieży studenckiej.
Na marginesie tej sprawy warto przypomnieć, że dla
naświetlenia sytuacji wyznaniowej w Niemczech zo
stał poproszony o specjalny referat w sali konfirmacyjnej przy Placu Małachowskiego ks. prof. K. Kessel7

ring, który mówił na temat głośnej wówczas książki
ideologa hitlerowskiego, Rosenberga, pt. „Mit X X
wieku”. Referat zgromadził dużą liczbę słuchaczy. Do
wiedzieliśmy się o ideologii narodowego socjalizmu,
o rasistowskich i anty chrześcijańskich tendencjach w
państwie brunatnego terroru, a także o walce Hitlera
z Kościołem. Chciał on zniszczyć istniejący Kościół
ewangelicki i zastąpić go — wprowadzając rasistow
ską filozofię — ewangelickim Kościołem państwowym.
Walka ta trwała właściwie od początku przejęcia wła
dzy przez Hitlera, a więc od 1933 r. Przeciwko tym

decyzjom wystąpiło wówczas wielu duchownych, któ
rzy powołali do życia tzw. Kościół Wyznający. W y
raził on wierność biblijnemu chrześcijaństwu w tzw.
Deklaracji Barmeńskiej z 1934 r. Ten działający nie
legalnie Kościół przetrwał do końca wojny, choć wie
lu jego członków znalazło się w obozach koncentra
cyjnych lub więzieniach. Jednym z najgłośniejszych
dzisiaj przedstawicieli Kościoła Wyznającego był pa
stor Martin Niemóller, którego Hitler jako osobistego
więźnia zamknął w obozie już w roku 1938, gdzie
przebywał aż do zakończenia wojny.

ALINA WERNER

Jeszcze o śmierci
Śmierć — ostatnio coraz częściej
poruszany temat. Zagadnieniu temu
poświęcony był nr 10/11 Jednoty z
1983 r.. a w nim doskonały artykuł
Jarosława Rudniańskiego pt. „Odej
ście”. Jest to temat, do którego się
wraca, gdyż nie ma w naszym
ziemskim życiu większego pewnika,
jak ten, że kiedyś umrzemy. Myślę,
że tym zdrowiej dla naszej równo
wagi psychicznej, im częściej myśli
my o śmierci, gdyż oswajając się
z tą myślą łatwiej nam przyjdzie
zaakceptować fakt własnego odej
ścia.
Poniżej przedstawiam kilka ciekaw
szych wypowiedzi na ten temat. Do
ich wybrania i przemyślenia zain
spirował mnie fragment wiersza Ro
mana Brandstaettera opublikowany
w „Tygodniku Powszechnym” nr 4
z br. w związku z 80 rocznicą uro
dzin pisarza:
...z mojej głowy zdejm szaleństwo
wiedzy,
I zbaw mnie od pytań, od
ciekawości,
Od nieskończonego dociekania
tajemnic...
Abym mógł ufnie i spokojnie
radować się tym, czego nie
rozumiem
i czego nie wiem,
i czego może nigdy nie zrozumiem,
i czego może nigdy wiedzieć nie
będę.
Gdy rozważamy sprawy eschatolo
giczne, natychmiast wprawiamy w
ruch naszą wyobraźnię, która podsu
wa nam najrozmaitsze obrazy, co
jest normalne, gdyż potrzebujemy
jakichś konkretów, ale — z drugiej
strony — wyobrażenia takie mogą
być niepotrzebnym balastem powo
dującym stany lękowe. Trudno jest
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wyzwolić się od wyobrażeń, gdyż
tak jesteśmy stworzeni, że nie po
trafimy myśleć w kategoriach czy
stej abstrakcji. Stanisława Grabska
w artykule „Wierzę w ciała zmart
wychwstanie” („Więź” 1975, nr 10)
pisze właśnie — ciekawie i przeko
nywająco o tym, jak sobie wyobra
ża swoją śmierć. Polecam ten arty
kuł, gdyż może on dużo dać do my
ślenia.
Na początku może dobrze będzie za
stanowić się nad stosunkiem do
śmierci ludzi niewierzących. Niektó
rzy twierdzą, że są z tym szczęśli
wi. „Epikur (...) spostrzegł, że lu
dzie nie boją się, że śmierć przy
niesie im unicestwienie, lecz że te
go unicestwienia właśnie nie przy
niesie; to nie zakończenie życia po
woduje strach przed śmiercią, lecz
nadejście gniewu Bożego” (A. Toynbee i in.: „Człowiek wobec śmierci”).
Epikur nie wierzy, lecz uznaje nie
pokój sumienia ludzkiego. Żyjemy
w niepewności nawet wtedy, gdy
nie wierzymy i czujemy się odpo
wiedzialni za wszystko, co uczyni
liśmy lub czego nie dokonaliśmy.
Oczekujemy jakiegoś sądu. Ktoś ma
nas przyjąć lub odrzucić. Jeżeli nic
nie ginie we wszechświecie, jeżeli
■następuje tylko zmiana energii, to
nie do pomyślenia jest całkowita
pustka, która miałaby po nas pozo
stać. W swych myślach, pasjach i
uczuciach nosimy właśnie cały nasz
świat. Dzięki falom, jakie powstają
przy mówieniu i nie giną, wpisuje
my się w nieskończoność. Nie spo
sób pogodzić się z całkowitą nicoś
cią. Nas, ludzi wierzących, zapewnia
o jej braku Pismo święte. Ponadto,
niezależnie od argumentów rozumu,
„czujemy”, że nie zginiemy.

Prof. medycyny Tadeusz Kieianowski tak pisze w książce „Rozmyśla
nia o przemijaniu”: „Śmierć jest do
tego stopnia poza wszelkim złem, że
jest też poza wszelką obawą złego”.
Myśl tę odebrałam — może niesłu
sznie — jako zaprzeczenie dalszej
egzystencji po śmierci, jako spokoj
ne stwierdzenie, iż śmierć przenosi
nas w „wielką ciszę”. Nie ma nas
i koniec. Powyższe zdanie przypo
mina mi zasłyszane gdzieś powie
dzenie: „Jeśli jesteśmy, to nie ma
śmierci, kiedy jest śmierć — nie ma
nas”. Niektórym ludziom ta myśl
odpowiada, daje im — choć są nie
wierzący — spokój i brak lęku
przed nicością. Niemniej jednak
niepokój nawiedza prawie wszyst
kich, może najmniej ludzi Wschodu
— jogów, mistyków tybetańskich
itp. Tak o tym mówi inny tekst,
którego autorem jest duchowny
ewangelicki, ks. Alfred Jagucki:
„Czymże (...) jest śmierć? Jeżeli
człowiek jest tyliko materią, to
śmierć jest końcem. Śmierć jest
wtedy zupełnym unicestwieniem i
nie trzeba się jej lękać (...) A jed
nak każdy człowiek odczuwa pe
wien lęk przed śmiercią (...) Czego
się lęka? Czy powrotu w stan nie
ożywiony? Czy wypływa on z nie
pewności, czy śmierć jest naprawdę
końcem wszystkiego, czy człowiek
nie wchodzi po śmierci w nieznany
byt, o którym nic nie umie powie
dzieć ani uczony, ani filozof” („Z
Chrystusem przez świat”).
W Biblii a także w teologii chrze
ścijańskiej duży nacisk kładzie się
na jedność człowieka, którą tworzą
duch, dusza i ciało. „Człowiek jest
ciałem-duszą, jedną rzeczywistością,
którą można oglądać z różnych

punktów widzenia. Istnieje w nim
wewnętrzna jedność” („Znak” nr
241/242, s. 930). Wiemy wszakże, iż
istnieją okresy, kiedy te elementy
ulegają rozdzieleniu. Świadczą o
tym doświadczenia Moody’ego, apo
stoła Pawła, który był „poza * cia
łem” (zob. II Kor. 12:1—4) oraz na
sze cmentarze, gdzie zmarli czekają
na Sąd Ostateczny. Już Stary Tes
tament daje nam obietnicę, że „wie
lu z tych, którzy śpią w prochu zie
mi, obudzi się” (Dan. 12:2), „ożyją
twoi umarli, twoje ciała wstaną,
obudzą się i będą radośnie śpiewać
ci, którzy leżą w prochu” (Iz. 26:19),
„wróci się proch do ziemi, tak jak
nim był, duch zaś wróci do Boga”
(Kazn. 12:7). Nowy Testament po
twierdza tę obietnicę, pozostaje więc
nam ufność, pogodzenie się z oczy
wistością śmierci i pewna gotowość
na jej przyjęcie.
Są ludzie, którzy już tu, na ziemi,
tkwią jakby w wieczności. Mówił
mi o tym ks. sen. Gustaw Manitius
podczas lekcji przedkonfirmacyjnych. Nie rozumiałam tego wów
czas, dopiero z czasem dojrzałam do
przyjęcia tej prawdy, że „niektórym
ludziom dany jest w życiu jakby
epilog — »umierają« de 'facto o wie
le wcześniej, niż dotknie ich wypa
dek czy śmiertelna choroba. Umie
rają w pozytywnym sensie: od pew
nej szczytowej chwili życia »osta
teczna decyzja« leży w nich gotowa.
Gotowa, by stać się naprawdę osta
teczną przez spotkanie z Bogiem na
progu śmierci” (Dziennik Jana
XXIII, „Znak” nr 241/242, s. 946).
Podobnie odczuwa te sprawy pi
sarz duński J. Ankier Larsen w
swej mądrej i głębokiej powieści

„Kamień mądrości”: „Wieczne życie
to stan duszy ludzkiej. Leży ono w
braku pożądania dalszego ciągu ży
cia. Życie po śmierci nie jest bar
dziej wieczne niż życie na ziemi.
(...) Wieczność leży w nas samych,
a osiągnie się ją wykonując swą
codzienną pożyteczną pracę”. Właś
nie o tym przekonywał mnie ks.
Manitius mówiąc, że wieczność moż
na osiągnąć już tu, na ziemi. I oka
zuje się, że niekoniecznie poprzez
dociekania teologiczne lub filozo
ficzne, lecz przez „swą codzienną
pożyteczną pracę”. A. Toynbee w
„Człowieku wobec śmierci” pisze po
dobnie: „Wieczne życie należy trak
tować w kategoriach doczesności i
afirmacji tego świata, co powinno
być doznane tutaj i teraz poprzez
obcowanie z Bogiem i działalność w
pełnym cierpień świecie”.
Na podstawie takich tekstów biblij
nych, jak np. I Tym. 4:13—18, ży
wimy nadzieję na spotkanie naszych
bliskich na tym drugim świecie,
choć niekiedy wydaje się, że może
być inaczej. Ogarnięci Bożą miłoś
cią i wyzuci z naszych ziemskich
pragnień, może wcale nie będziemy
już potrzebować innych doznań, jak
tylko Obecności Stwórcy? Czy „to,
co następuje po śmierci, nie jest
ani unicestwieniem, ani’ nieśmiertel
nością indywidualną, lecz jest po
nownym powstaniem w absolutnym
bycie duchowym, z którego osobo
wość ludzka się wydarła” (A. Toyn
bee: „Człowiek wobec śmierci”). Ży
cie ziemskie byłoby zatem czymś
przygodnym i chwilowym, a praw
dziwym naszym miejscem jest ist
nienie pozaziemskie. Miejscem, z
którego wyruszyliśmy na krótko i

do którego z radością powracamy.
A jednak pragniemy spotkać tam
naszych bliskich i Biblia nam to
obiecuje. Pragniemy indywidualne
go rozpoznania się. „On przemieni
znikome ciało nasze w postać po
dobną do uwielbionego ciała swego
tą mocą, którą też wszystko poddać
sobie może” (Flp. 3:21). Jeżeli otrzy
mamy indywidualne, własne ciała,
to po to chyba, żeby się poznać.
Warto jeszcze przeczytać sobie:
Mk 9:4, Łuk. 13:28, 16:23 i inne tek
sty na ten temat.
Chociaż życie przynosi nam więcej
zawodów i rozczarowań niż radości,
to przecież je kochamy. Ale chrze
ścijanin nie powinien niewolniczo
trzymać się życia. Kochać życie i
godzić się na śmierć — to właści
wa, choć bardzo trudna postawa.
Nie ma ona nic wspólnego z obo
jętnością stoików, a pozwala nam z
pogodą ducha oczekiwać tego, co
nieuniknione. I tak właśnie trzeba.
„Nie wiemy, co będzie po naszej
śmierci. Wiemy tylko na pewno, że
tam jest świat miłości. I tam żyć
będziemy tylko wtedy, jeżeli tutaj
kochaliśmy. Żyć na tyle, na ile tu 
taj kochaliśmy. To wszystko, ale to
dużo” (ks. M. Maliński: „Aby nie
ustać w drodze”).
Mówi się, że miłość jest silniejsza
niż śmierć. Jeśli mimo naszej grze
sznej natury tylu ludzi zdobywa się
na nadludzkie wysiłki dla ratowa
nia innych lub dla jakiejś idei, to
widocznie ów okruch miłości Bożej,
który nam jest dany, zdolny jest
przezwyciężyć mroki śmierci i ni
cości.
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Przypominamy, że ofiary na wydawnictwo „Jednota”
przekazywać można na konto PKO VIII OM Warsza
wa, Nr 1586-3854-136 bądź przesyłać przekazem pie
niężnym pod adresem: Administracja miesięcznika
„Jednota”, al. Świerczewskiego 76a, 00-145 Warszawa.
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Jan Władysław Nelken
Przez kilka kolejnych lat (1969—1973), zawsze w numerze listopadowym,
„Jednota” zamieszczała listę strat wojennych (osobowych) Kościoła Ewan
gelicko-Reformowanego w Polsce. W rubryce „Ci, którzy polegli...” pre
zentowaliśmy krótkie biogramy ewangelików reformowanych, którzy zgi
nęli podczas II wojny światowej zarówno w Kraju, jak i jna innych jej
frontach.
Dziś uzupełniamy tę listę o jeszcze jedno nazwisko: Jana Władysława
Nelkena, jednego z najwybitniejszych polskich psychiatrów, którego ob
szerny biogram zamieszczamy poniżej.
Redakcja
Na liście strat wojennych Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego
figu
ruje Jan Władysław Nelken, jeden
z najwybitniejszych polskich psy
chiatrów w okresie międzywojen
nym, pułkownik Wojska Polskiego,
działacz niepodległościowy Polskiej
Partii Socjalistycznej przed pierw
szą wojną światową. Chociaż nie
pełnił żadnych funkcji w Kościele
Ewangelicko-Reformowanym,
do
którego należał, to jednak jego
działalność lekarska i społeczna,
skierowana przeciwko alkoholizmo
wi, narkomanii, samobójstwom i
przestępczości, była istotnym wkła
dem w realizację nauki etycznej
Kościoła.
Jan Nelken urodził się 16 marca
1878 roku we wsi Skomoroszki w
guberni kijowskiej na Ukrainie, ja
ko syn Edwarda, dyrektora cukrow
ni, i Eugenii z Felszów. Stałym
miejscem zamieszkania rodziców by
ła Warszawa i tu właśnie Jan Nel
ken ukończył gimnazjum rządowe,
a następnie w 1896 roku rozpoczął
studia na Wydziale Lekarskim Uni
wersytetu Warszawskiego.
Rosyjski Uniwersytet Warszawski
był w ostatnich latach XIX wieku
terenem ożywionej działalności nie
podległościowej, istniały tu studen
ckie organizacje o zabarwieniu so
cjalistycznym a także narodowo-demokratycznym. Początkujący stu
dent medycyny szybko zetknąć się
musiał z członkami konspiracyjnej
organizacji socjalistycznej na Uni
wersytecie, skoro już w listopadzie
1897 roku był członkiem studenckie
go koła socjalistycznego i wziął udział w akcji protestacyjnej prze
ciw tym rosyjskim profesorom Uni
wersytetu, którzy poparli wtedy
projekt budowy pomnika Murawiewa
(„Wieszatiela”),
osławionego
10

krwawymi represjami w czasie po
wstania styczniowego na Litwie.
Aktywność polityczna Jana Nelke
na nie została nie zauważona przez
władze rosyjskie: na początku 1899
roku usunięty został on z III roku
medycyny i otrzymał policyjny na
kaz opuszczenia Warszawy za udział
w rrlanifestacyjnym pogrzebie socja
listycznego działacza studenckiego
Bolesława Słońskiego. Przymusowo
opuszczając Warszawę nie porzucił
jednak studiów medycznych. Wyje
chał do Kazania w Rosji i na tam
tejszym Uniwersytecie kontynuował
naukę, uzyskując dyplom lekarza w
1902 r. (nostryfikowany na Uniwer
sytecie Jagiellońskim w 1908 r.).
Paroletni pobyt w Kazaniu a po
tem powrót do Warszawy i rozpo
częcie pracy zawodowej nie ozna
czało jednak dla Jana Nelkena re
zygnacji z aktywności politycznej.
Domyślamy się, że w trakcie stu
diów na Uniwersytecie Kazańskim
nie stracił on kontaktów z polskimi
organizacjami socjalistycznymi, sko
ro po powrocie do kraju młody le
karz rozpoczyna natychmiast dzia
łalność konspiracyjną. Już w 1903
roku był on członkiem Warszaw
skiego Okręgowego Komitetu Ro
botniczego PPS, który koordynował
działalność organizacji socjalistycz
nej na terenie guberni warszaw
skiej i płockiej. Po reorganizacji
władz warszawskich PPS Jan Nel
ken pozostał członkiem Warszaw
skiego Komitetu Robotniczego, w
którym działał do grudnia 1905 ro
ku. Z ramienia WKR, pod pseudo
nimem Otto, udzielał pomocy ko
mitetom dzielnicowym w zakresie
agitacji, w tworzeniu kół PPS w
fabrykach i w szkołach, w przygo
towywaniu akcji strajkowych w go
rących dniach rewolucji 1905 roku.

Za swoją działalność był dwukrot
nie aresztowany przez władze car
skie (więziony m.in. w X Pawilo
nie Cytadeli Warszawskiej) i za
każdym razem, zwalniany z braku
dowodów, wracał do pracy partyj
nej w Warszawie. Był w tym okre
sie jednym z inicjatorów VII Zjaz
du PPS w Warszawie, odbytego w
dniach 5—7 marca 1905 roku. Za
grożony kolejnym aresztowaniem
przez rosyjską Ochranę, przeniósł
się w grudniu 1905 r. do Sosnowca
i w ciągu 1906 r. był czynny w
kierownictwie PPS na terenie Za
głębia. Używał wówczas pseudoni
mów Tytus, Marek i Otto. W 1906
roku uczestniczył w VIII i IX Zjeździe PPS — był delegatem Często
chowy i Zagłębia. Po rozłamie w
partii na zjeździe w listopadzie 1906
roku Jan Nelken był członkiem
PPS-Lewicy.
Aktywność w PPS na terenie Za
głębia przyniosła zagrożenie kolej
nym aresztowaniem i w grudniu
1906 roku Jan Nelken przeniósł się
na teren zaboru austriackiego. Za
mieszkał w Krakowie, gdzie pozo
stając członkiem krakowskiej sekcji
PPS-Lewicy zajął się poważnie pra
cą naukową w klinice neurologiczno-psychiatrycznej pod kierunkiem
profesora Jana Piltza. W 1909 roku
uzyskał na Uniwersytecie Jagielloń
skim stopień naukowy doktora nauk
medycznych.
Ważnym wydarzeniem związanym z
poprzednią działalnością konspira
cyjną była na krakowskim gruncie
tzw. sprawa Brzozowskiego. Ta
wzbudzająca
ówcześnie
ogromne
nieporozumienia i emocje sprawa,,
która i dziś nie jest do końca wy
jaśniona, była sensacją roku 1909.
Jan Nelken stawał w tej sprawie
przed sądem obywatelskim jako

świadek, oskarżenie bowiem utrzy
mywało, że jego aresztowanie w 1904
roku w Warszawie było wynikiem
donosu złożonego przez Stanisława
Brzozowskiego — wybitnego publi
cystę i krytyka. Zeznania Nelkena
nie poparły tez oskarżenia, które
domagało się uznania pisarza win
nym współpracy z rosyjską policją
i zdrady. Sprawa Brzozowskiego po
została jednak formalnie nie roz
strzygnięta, gdyż
ciężko chory
Brzozowski na następną rozprawę
sądu obywatelskiego, już ze Szwaj
carii, gdzie przebywał na stałe, nie
przyjechał.
W latach 1909—1912 przebywał Jan
Nelken za granicą. Korzystając z
finansowej pomocy rodziny, uzupeł
niał swą wiedzę medyczną w klini
kach
psychiatrycznych
Zurychu,
Paryża i Berlina. Po powrocie do
kraju pracował w szpitalach psy
chiatrycznych — w Kulparkowie
pod Lwowem oraz w Kobierzynie
pod Krakowem. W czasie I wojny
światowej został Jan Nelken, jako
obywatel austriacki, zmobilizowany
i brał w tej wojnie udział jako le
karz w szpitalu garnizonowym we
Lwowie. Po upadku monarchii austro-węgierskiej i odzyskaniu przez
Polskę niepodległości, wstąpił do
organizującego się Wojska Polskie
go i został tam lekarzem wojsko
wym. Od sierpnia 1919 r. był kie
rownikiem naukowym (st. ordyna
torem) oddziału psychiatrycznego w
Szpitalu
Szkolnym
Oficerskiej
Szkoły Sanitarnej (Szpital Ujazdow
ski w Warszawie — od 1930 r. Szpi
tal Szkolny Centrum Wyszkolenia
Sanitarnego). Na tym stanowisku
pozostawał do 1934 roku, tj. do cza
su przeniesienia w stan spoczynku
w stopniu pułkownika.
Jednocześnie z pracą w lecznictwie
wojskowym prowadził Jan Nelken
działalność społeczną w Polskim To
warzystwie Psychiatrycznym oraz
Polskim Towarzystwie Kryminolo-

gicznym, którego był współzałoży
cielem. Szczególną uwagę przywią
zywał do rozwoju polskiej literatu
ry psychiatrycznej i sądowo-lekarskiej, dał się poznać jako autor i
redaktor prac z tego zakresu. Był
redaktorem „Rocznika Psychiatrycz
nego” w latach 1928—1939 i pod jego
redakcją ukazało się 28 zeszytów
tego czasopisma oraz 11 monografii
polskich autorów w dziedzinie psy
chiatrii (wyd. „Rocznika Psychia
trycznego”). Był też Jan Nelken au
torem ponad 70 prac opublikowa
nych w latach 1909—1939, -poświęco
nych przede wszystkim psychiatrii
sądowej i kryminologii, a także pro
blemom psychiatrii wojskowej.
Jan Nelken był w latach 30 jednym
z najwybitniejszych autorytetów —
biegłych sądowych w sprawach, w
których w grę wchodziło podejrzenie
niepoczytalności lub poczytalności
ograniczonej. Uczestniczył w pra
cach Komisji Kodyfikacyjnej RP w
zakresie sformułowania w przygo
towywanym wówczas kodeksie kar
nym przepisów związanych z orzecz
nictwem
psychiatryczno-sądowym.
W swej praktyce sądowo-lekarskiej
szczególną uwagę zwracał na prob
lem odpowiedzialności karnej osób
cierpiących na różne zaburzenia
psychiczne, a także na problem al
koholizmu. Był jednym z prekurso
rów obowiązującej dziś zasady, iż
tzw. fizjologiczne stany upicia się
nie mogą być podstawą do stwier
dzenia niepoczytalności oskarżonego
i w grę nie powinno wchodzić ko
rzystanie z okoliczności łagodzą
cych tam, gdzie przestępstwo zosta
ło popełnione pod wpływem alko
holu. W swych pracach naukowych
i działalności wypowiadał się za
znacznym ograniczeniem skali pro
dukcji i sprzedaży alkoholu oraz za
konsekwentnym wprowadzaniem w
życie ustawodawstwa przeciwalko
holowego, widząc w tym środek o

graniczający jego spożycie. Intere
sował się też problemem prze
stępstw popełnianych pod wpływem
narkotyków, a także samobójstwa
mi rozpatrywanymi w aspekcie me
dycznym i społecznym. Zwracał uwagę na konieczność skutecznego
leczenia odwykowego nałogowych
alkoholików i narkomanów. Jan
Nelken przyczynił się też do zdy
skwalifikowania projektu*' tzw. ustawy eugenicznej
przewidującej
możliwość przymusowej sterylizacji
osobników patologicznych — swój
sprzeciw motywował względami hu
manitarnymi i naukowymi.
Po przeniesieniu w stan spoczynku
pracował Jan Nelken w warszaw
skiej Kasie Chorych i służył swą
wiedzą wymiarowi sprawiedliwości,
występując jako biegły sądowy. Z
małżeństwa zawartego z Ireną Bor
kowską doczekał się dwojga potom
stwa — córki Anny (poległa jako
łączniczka baonu „Zośka” AK w
dniu 23 września 1944 r. na tzw.
Przyczółku Czerniakowskim) i syna
Jana.
Praca zawodowa, działalność spo
łeczna, życie rodzinne — wszystko
to skończyło się we wrześniu 1939
roku. Powołany na powrót do czyn
nej służby wojskowej pułkownik
Nelken znalazł się wraz z persone
lem ewakuowanego Centrum Wy
szkolenia Sanitarnego na terenach
wschodtnich Rzeczypospolitej. Zginął
w Katyniu.
Została po Nim pamięć lekarza-spo
łecznika, który przyczynił się do
rozwoju polskiej psychiatrii sądowo-lekarskiej, a także do ugruntowa
nia naukowej pozycji medycyny są
dowej w Polsce. Jego sylwetka po
większa listę strat wojennych Ko
ścioła Ewangelicko-Reformowanego,
poniesionych w latach 1939—1945.
Oprać. WJL

D ro g im C zyte ln iko m
przypom inam y o uregulow aniu zaległych o p ła t
za prenum eratę „Jednoty“
i odnow ieniu prenum eraty na ro k 1 9 8 7
Redakcja
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Zgromadzenie Kościołów europejskich
Kościół Prezbiteriański w Szkocji
był gospodarzem IX Zgromadzenia
Ogólnego Konferencji Kościołów
Europejskich, które obradowało w
Stirling w dniach 4—11 września
br. Jest to organizacja zrzeszająca
118 Kościołów prawosławnych, an
glikańskich, starokatolickich i prote
stanckich z 26 krajów naszego kon
tynentu. Wśród ponad 450 uczestni
ków obrad obecna była delegacja
polska reprezentująca następujące
Kościoły: baptystyczny, ewangelic
ko-augsburski,
ewangelicko-refor
mowany, metodystyczny, polskokatolicki i prawosławny. Kilkuosobowej
grupie
przedstawicieli
Kościoła
rzymskokatolickiego, którym przy
znano status delegatów zaprzyjaź
nionych, przewodniczył prymas An
glii i Walii kardynał Basil Hume —
przewodniczący Rady Konferencji
Episkopatów Europy.
Obrady toczyły się pod hasłem:
„Chwała niech będzie Bogu, a na
ziemi pokój”. Temat ten, inspirowa
ny zwiastowaniem bożonarodzenio
wym, obrano dlatego, gdyż łączy w
sobie dwa elementy: wielbienie Bo
ga przez całe chrześcijaństwo i oczekiwanie pokoju na ziemi. Uczest
nicy konferencji byli zgodni co do
tego, iż Kościół może prawdziwie
oddawać chwałę Bogu tylko wów
czas, gdy przyjmuje na siebie odpo
wiedzialność za umiłowanego przez
Boga człowieka i za świat, w któ
rym żyje.
Referaty, nawiązujące do głównego
tematu obrad, wygłosili: pani Evamaria Taut, pastor z Kościoła luterańskiego w NRD, i Paolo Ricca —
profesor Wydziału Teologicznego
Kościoła Waldensów w Rzymie. Re
ferentka skupiła uwagę na aspek
cie etycznym głównego tematu, a
prof. Ricca — na aspekcie teolo
gicznym.
Każdy dzień obrad rozpoczynał się
nabożeństwem odprawianym przez
przedstawicieli
różnych
tradycji
chrześcijańskich. Codziennie prowa
dzono też pracę biblijną, związaną
ściśle nie tylko z tematem głównym
i podtematami, lecz również z każ
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dorazowym nabożeństwem. Inną for
mą pracy teologicznej były dysku
sje w czterech sekcjach, których
zadanie polegało na opracowaniu
następujących podtematów: 1) chwa
ła Boga, 2) chwała Boga i jedność
Kościoła, 3) chwała Boga i stworze
nie, 4) chwała Boga i pokój na zie
mi. Przewodnictwo pierwszej sekcji
powierzono ks. Adamowi Kuczmie
— superintendentowi naczelnemu
Kościoła Metodystycznego w Polsce.
Po zatwierdzeniu przez plenum tek
sty przygotowane przez sekcje stały
się oficjalnymi dokumentami Zgro
madzenia.
Sprawozdanie z działalności Konfe
rencji Kościołów Europejskich mię
dzy VIII a IX Zgromadzeniem Ogól
nym (1979—1986) przedstawił sekre
tarz generalny ks. dr Glen Garfield
Williams, duchowny, który niemal
od początku związany jest z KKE
— najpierw (przez 7 lat) jako jej
sekretarz wykonawczy, a potem
(przez lat osiemnaście) — generalny.
W tym roku odchodzi on na emery
turę, dlatego w sprawozdaniu swym
zawarł także ogólną refleksję nad
drogą przebytą dotychczas przez
Konferencję Kościołów Europej
skich. Uczestnicy obrad mieli moż
ność poznania następcy ks. Williamsa: jest nim Jean Fischer — sekre
tarz Organizacji Pomocy Kościołów
Ewangelickich w Szwajcarii.
Ponadto wysłuchano raportu w
kwestii praw człowieka' w Europie
oraz sprawozdania o sytuacji w
Irlandii. Ostatnią z wymienionych
kwestii zreferowali zarówno przed
stawiciele Kościołów protestanckich,
jak i Kościoła Rzymskokatolickiego
w Irlandii. Ustalono także najważ
niejsze kierunki pracy KKE w nad
chodzących latach.
Wśród różnych uchwał podjętych
w Stirling na uwagę zasługuje uchwała w sprawie powołania sekre
tariatu do spraw pokoju, sprawie
dliwości i praw człowieka. Jego
zadaniem będzie w pierwszym rzę
dzie przygotowanie konferencji Ko
ściołów Europy i Ameryki Północ
nej — na temat pokoju i sprawie
dliwości — planowanej na rok 1988.

Ma ona być etapem poprzedzającym
konferencję światową poświęconą
tym sprawom, którą SRK zamierza
zwołać w 1990 r. W pracy studyj
nej KKE pierwszeństwo ma uzy
skać temat: „Misja Kościołów w
zeświecczonej Europie”. W tym kon
tekście szczególna uwaga ma być
zwrócona na zagadnienie prozeli
tyzmu.
Zgodnie z inną uchwałą ma być
kontynuowana, a w miarę mgżności
nawet rozszerzona, współpraca z
Kościołem rzymskokatolickim, pro
wadzona w ramach Wspólnego Ko
mitetu Konferencji Kościołów Eu
ropejskich i Rady Konferencji Epi
skopatów Europy. Obejmie ona ta
kie dziedziny, jak: działalność ewangelizacyjno-misyjną, śledzenie pro
cesu realizacji uchwał Konferencji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu
ropie, przygotowanie wspomnianej
konferencji Kościołów Europy i
Ameryki Północnej, pracę na rzecz
pojednania w Irlandii.
Praca KKE w nadchodzących latach
będzie obejmowała dziedzinę sto
sunków i współpracy z SRK, infor
macji, pomocy
międzykościelnej,
dialogu między chrześcijanami, ży
dami i muzułmanami w Europie
oraz problem uchodźców na naszym
kontynencie.
Zgromadzenie uchwaliło deklarację
w sprawie rozbrojenia, w której
wzywa się do powszechnego mora
torium w dziedzinie prób z bronią
jądrową i apeluje do mieszkańców
Europy i polityków, aby wyzbyli
się wzajemnej nieufności' i zastąpili
ją działaniem w interesie wspólne
go bezpieczeństwa.
Delegaci wybrali nowe władze Kon
ferencji Kościołów Europejskich: 8-osobowe Prezydium, które spełnia
funkcję komitetu wykonawczego i
obraduje dwa razy w roku, oraz 27-osobowy Komitet Doradczy, który
obraduje raz w roku wspólnie z
Prezydium i czuwa nad realizacją
uchwał
Zgromadzenia
Ogólnego.
Jednym z członków Prezydium zo
stał ks. Adam Kuczma.
Karol Karski

Orędzie IX Zgromadzenia Ogólnego
Konferencji Kościołów Europejskich
Siostry i bracia, niech łaska Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, będzie z wami wszystkimi.
Po raz dziewiąty od 1959 r. chrześcijanie z wszystkich
części naszego niewielkiego kontynentu spotkali się
na Konferencji Kościołów Europejskich — tym razem
na Uniwerytecie w Stirling — aby poznać zamysł
Chrystusa. Kościoły szkockie zgotowały nam bardzo
serdeczne przyjęcie.
Kiedy snujemy refleksje wokół tematu: „Chwała
niech będzie Bogu, a na ziemi pokój” — serce mówi
nam, że Bóg w Chrystusie objawił swoją chwałę
przez rezygnację z własnej mocy, stając się jednym
z nas, umywając nasze stopy, dzieląc nasze radości
i smutki, cierpiąc i ponosząc śmierć z ludzkich rąk,
a wszystko po to, aby grzeszna i rozdarta ludzkość
została uzdrowiona i abyśmy zachować mogli życie.
To On, Zmartwychwstały, jest naszą chwałą. Jego
chwała jest naszym pokojem, w którym ma mieć udział cała ludzkość.
Na naszym kontynencie i w naszym świecie nie pa
nuje prawdziwy pokój, a nasze Kościoły nie osiągnę
ły jeszcze prawdziwej jedności. Przemoc, niesprawied
liwość, zanieczyszczenie środowiska i groźba wojny
są powodem niepokoju naszego i naszych dzieci. Jak
kiedyś Jezus płakał nad Jerozolimą, tak dzisiaj pła
cze On nad naszymi miastami. Nasze społeczeństwa
zagrażają sobie wzajemnie produkując bronie maso
wego zniszczenia, które pochłaniają wielkie środki fi
nansowe, podczas gdy dzieci umierają z głodu. Nie
ma pewności, czy nasza cywilizacja w ogóle przetrwa
do trzeciego tysiąclecia dziejów chrześcijaństwa.
Chwała Boga przejawia się także w Jego sądzie. My,
którzy nosimy imię Chrystusa, jesteśmy współwinni
temu, że świat znalazł się na krawędzi zniszczenia.
A przecież Bóg, który powołał nas do czynienia po
koju, jest Bogiem przebaczenia i nadziei, życia i
światła. Nie jest za późno na pokutę. Pokój, przyno
szący sprawiedliwość ubogim tego świata, jest możli
wy. Nie poddamy się grzechowi rozpaczy!
We własnym i naszych Kościołów imieniu zobowią
zujemy się do współpracy ze wszystkimi, którzy są
gotowi burzyć mury strachu i nieufności, przekształ
cać „zimną” wojnę w „ciepły” pokój, koegzystencję
opartą na wrogości — w koegzystencję opartą na
wspólnocie. W wielu ludziach, którzy nie znają
Chrystusa, odkrywamy mądrość i miłość Bożą.
We własnym i naszych Kościołów imieniu zobowią
zujemy się także do popierania wszystkich praktycz
nych propozycji zmierzających do powstrzymania i
stopniowego redukowania wyścigu zbrojeń — zwłasz
cza niezwykle groźnych zbrojeń atomowych — które
nakładem ogromnych kosztów usiłuje się przenieść
nawet w przestrzeń kosmiczną. Uważamy, że nic nie
może usprawiedliwić dalszych prób z bronią jądrową
i wprowadzania nowych jej rodzajów. Nadszedł czas
poniechania takich działań.

Podczas obrad przyświecała nam wizja bezpieczeń
stwa, którą w życiu i w poglądach realizował skry
tobójczo zamordowany Olof Palmę. Ta wizja nadaje
przykazaniu miłości nieprzyjaciół kształt politycznej
rzeczywistości. W chwili, gdy staje się zrozumiałe, że
potrzeby naszych przeciwników są także naszymi po
trzebami, a nasze potrzeby — również ich potrzeba
mi, stawiamy pierwszy krok na drodze do przezwy
ciężenia wrogości.
Modlimy się o to, aby przywódcom narodów dana zo
stała mądrość, cierpliwość i odwaga w podejmowaniu
ryzyka opowiadania się za pokojem i poniesienia
ofiar dla sprawiedliwości.
Zachęcamy nasze Kościoły do poparcia idei zwołania
ekumenicznego zgromadzenia pokojowego, w którym
uczestniczyliby przedstawiciele wszystkich państwsygnatariuszy A ktu Końcowego z Helsinek. Wierzy
my bowiem, że takie zgromadzenie przybliży dzień,
w którym chrześcijanie jednym głosem przemówią do
świata tęskniącego za pokojem. Mamy nadzieję, że
takie spotkanie ułatwi także niezbędny dialog mię
dzy chrześcijanami nastawionymi pacyfistycznie i niepacyfistycznie oraz przybliży chwilę, kiedy nasi sy
nowie nie będą już musieli uczyć się rzemiosła wo
jennego. Niechaj wszyscy, którzy powoływani są do
odbycia służby wojskowej w swoich krajach, podej
mą wysiłek rozpoznania woli Bożej i niechaj dana
im będzie moc do jej wypełnienia.
Pamiętamy też o wszystkich innych problemach, z
jakimi — w Kościele i poza nim — muszą się zmagać
członkowie społeczeństw, z których tu przybyliśmy
Nie zapominamy o cierpieniach rozpadających się ro
dzin, o samotności w betonowych dżunglach naszych
miast, o udręce ofiar alkoholizmu i narkomanii, i —
poprzez to ,wszystko — o krzyku duszy ludzkiej za
sensem życia i miłością.
Chrystus, przez swój Kościół, chce obdarzyć swym
życiem wszystkich ludzi. W tej epoce sceptycyzmu,
zwątpienia i rozczarowań On wzywa nas do ponow
nego odkrycia naszego powołania. Niechaj chrześcija
nie z innych kontynentów, z którymi musimy dzielić
się Chlebem, obdarzą nas teraz bogactwem wiary, któ
rą niegdyś z naszego lądu do nich zawieźliśmy, wza
jemną miłością i społecznością w Jezusie Chrystusie,
jednym dla wszystkich, w którym i przez którego je
steśmy powołani do jedności, tak aby świat mógł uwierzyć i uczestniczyć w nowym Bożym siworzeniu
— zarówno na ziemi, jak i w niebie.
Siostry i bracia, prosimy was usilnie, nie cofajcie się
przed zadaniami, które zdają się przerastać możliwo
ści ludzkie. Nie bójcie się, gdyż doskonała miłość
Chrystusowa przepędza strach. Zapraszamy was do
wspólnego odbycia z nami tej pielgrzymki nadziei.
Tłum. K. K.
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Nikos Nissiotis
(1 9 2 5 -1 9 8 6 )

Dnia 17 sierpnia 1986 r. zginął tra 
gicznie w wypadku samochodowym
znany grecki teolog prawosławny i
wybitny działacz światowego ruchu
ekumenicznego — prof, dr Nikos
Nissiotis. Wiadomość o śmierci Pro
fesora wywołała konsternację i głę
boki smutek wśród współpracowni
ków Światowej Rady Kościołów, z
którą przez wiele lat był blisko
związany, a także wśród licznego
grona jego przyjaciół, kolegów i
uczniów.
Nikos Nissiotis urodził się w 1925 r.
w Atenach. Tam też ukończył stu
dia teologiczne i filozoficzne, które
kontynuował na uniwersytetach w
Zurychu, Bazylei i Louvain. Był
uczniem wybitnych teologów pro
testanckich — Emila Brunnera i
Karola Bartha —• oraz filozofów
Gustawa Junga i Karola Jaspersa.
Dokładne poznanie
problematyki
współczesnej teologii i filozofii było
istotnym momentem w jego zaanga
żowaniu się w ruchu ekumenicz
nym.
Po napisaniu pracy doktorskiej pt.
„Problem wiary u Kierkegaarda i
współczesnych egzystencjalistów” uzyskał w 1956 r. stopień naukowy
doktora teologii na Uniwersytecie
w Atenach, a w 1965 r. — stopień
docenta (tytuł rozprawy habilitacyj
nej: „Prolegomena do teorii teolo
gii”), a po ogłoszeniu książki „Filo
zofia religii; teologia filozoficzna” w
1968 r. objął w rodzinnym mieście
katedrę teologii systematycznej i
filozofii religii. W opublikowanych
książkach i kilkudziesięciu artyku
łach (pisanych w języku greckim,
francuskim, niemieckim i angiel
skim) zajmował się różnymi aspek
tami eklezjologii i historii Kościo
ła. Otrzymał kilka honorowych do
ktoratów.
Jako młody teolog uczestniczył ak
tywnie w pracach Światowej Fede
racji Studentów Chrześcijańskich,
pełnił funkcję sekretarza generalne
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go tej organizacji na obszarze Gre
cji. Uczestniczył w drugiej Świato
wej Konferencji Młodzieży Chrze
ścijańskiej w Oslo, w 1947 r. Na
początku lat pięćdziesiątych został
członkiem
Wydziału
Młodzieży
Światowej Rady Kościołów.
W 1953 r. Nissiotis wziął udział w
jednym z kursów zorganizowanych
dla studentów teologii przez Insty
tut Ekumeniczny Światowej Rady
Kościołów w Bossey k. Genewy.
Od tego momentu datuje się jego
przeszło 30-letni ścisły kontakt z
tym Instytutem. Najpierw służył mu
jako profesor, potem jako zastępca
dyrektora, a w latach 1966—1974
jako dyrektor. Jego postawa i za
angażowanie ekumeniczne wywarły
wpływ na setki studentów różnych
wyznań z wszystkich części świata.
Prof. N. Nissiotis pełnił też szereg
odpowiedzialnych funkcji z ramie
nia Światowej Rady Kościołów. Był
jednym z dwóch oficjalnych obser
watorów Rady na II Soborze Wa
tykańskim (1962—1965). W latach
1965—1974 wchodził w skład Wspól
nej Grupy Roboczej Światowej Ra
dy Kościołów i Kościoła Rzymsko
katolickiego. Wywarł znaczny wpływ
na rozwój stosunków SRK z Ko
ściołami
prawosławnymi.
Był
członkiem pierwszej oficjalnej de
legacji SRK, która złożyła wizytę
Rosyjskiemu Kościołowi
Prawo
sławnemu i innym Kościołom w
krajach socjalistycznych. W wyniku
rozmów przeprowadzonych podczas
tej wizyty wszystkie Kościoły pra
wosławne przystąpiły do SRK na
III Zgromadzeniu Ogólnym w New
Delhi (1961). Na tym samym Zgro
madzeniu powierzono mu wygłosze
nie głównego referatu na temat ro
li prawosławia w ruchu ekumenicz
nym.
Od 1967 r. prof. Nissiotis pełnił
funkcję zastępcy sekretarza gene
ralnego SRK. Wspólnie z ówczes
nym sekretarzem generalnym E, C.

Blakem odwiedził w 1971 r. Kościo
ły zrzeszone w Polskiej Radzie Eku
menicznej. Przy tej okazji wygłosił
też dwa wykłady na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim.
Po złożeniu w 1974 r. funkcji dy
rektora Instytutu Ekumenicznego w
Bossey, prof. Nissiotis przeniósł się
na stałe do Aten, lecz ze Światową
Radą Kościołów łączyły go nadal
bardzo bliskie więzi. V Zgromadze
nie Ogólne w Nairobi (Kenia) w
1975 r. wybrało go w skład Komi
tetu Naczelnego Rady. W latach
1976—1983 ‘ był przewodniczącym
(moderatorem) Komisji „Wiara i
Ustrój” ŚRK. Pod jego przewod
nictwem Komisja ta zakończyła pra
cę nad najważniejszym w swych
dziejach dokumentem w sprawie
„Chrztu, Eucharystii i Urzędu du
chownego”.
Profesor. Nissiotis znany był także
jako działacz sportowy. W latach
czterdziestych pełnił funkcję kapi
tana greckiej drużyny narodowej w
koszykówce, potem był jej trene
rem. Od wielu lat był członkiem
Międzynarodowego Komitetu Olim
pijskiego. Nieszczęśliwy wypadek,
podczas którego poniósł śmierć, wy
darzył się w drodze powrotnej z
Instytutu Olimpijskiego, w którym
wygłaszał często wykłady dla mło
dych sportowców na temat filozofii
sportu olimpijskiego.
Pogrzeb prof. Nissietisa odbył się
25 sierpnia w Atenach na koszt
państwa. Uroczystości żałobnej w
katedrze przewodiził prymas Grec
kiego Kościoła Prawosławnego —
abp* Serafim. Profesor pochowany
został na głównym cmentarzu Aten,
w kwaterze zasłużonych. Przedsta
wiciel ŚRK na wieść o jego śmierci
powiedział, iż „bardzo brakować
nam będzie gorliwego rzecznika
prawosławnej myśli teologicznej i
ofiarnego działacza ruchu ekume
nicznego”.
K.K

TADEUSZ RUDKOWSKI

Zabytki sztuki na cmentarzu
ewangelicko-reformowanym w Warszawie
Cmentarze od najdawniejszych cza
sów były ośrodkami kultu zmar
łych. Od najdawniejszych też cza
sów odbywano tam, zależnie od wy
znawanej religii i panujących oby
czajów, różne obrzędy,
mające
świadczyć o istnieniu więzi łączą
cych świat zmarłych z żywymi.
Pierwsze objawy zainteresowania
cmentarzami jako miejscami spo
czynku ludzi wybitnych pojawiają
się dopiero na początku XIX wieku,
_co wiąże się z romantycznym kul
tem wielkich duchów. Ale musiało,
minąć jeszcze kilkadziesiąt lat, za
nim zaczęto interesować się samy
mi nagrobkami, rozpatrywanymi ja
ko dzieła sztuki.
Tematem niniejszego artykułu bę
dą właśnie te materialne dowody
pamięci o zmarłych znajdujące się
na cmentarzu ewangelicko-reformo
wanym w Warszawie. Nie ma ich
tu co prawda tyle, co na znacznie
większych cmentarzach Powązkow
skim i ewangelicko-augsburskim,
można jednak na ich podstawie
prześledzić rozwój głównych kie
runków w rzeźbie warszawskiej na
przestrzeni XIX i pierwszych trzech
ćwierci XX wieku (cmentarz został
założony pod koniec 'wieku XVIII).
Ale nie zamierzamy kreślić histo
rii rzeźby, ilustrując ją przykłada
mi z naszego cmentarza. Chcemy
jedynie zwrócić uwagę na te pom

niki, które z punktu widzenia hi
storii sztuki zasługują na szczegól
ną uwagę zwiedzających.
Najstarsze1 zachowane nagrobki re
prezentują styl k l a s y c y s t y c z n y. Są one pełne szlachetnej pro
stoty. Unikają zarówno przeładowa
nia dekoracjami, jak i zbyt wybu
jałych kształtów. Podobnie jak to
było w architekturze antycznej,
kryterium piękna stanowią tu wza
jemne stosunki liczbowe poszczegól
nych wymiarów. Również ze sztuki
antycznej zaczerpnięte są nieliczne
formy dekoracyjne, wśród których
amfora, pochodnia zwrócona pło
mieniem ku dołowi (symbol śmierci)
i klepsydra (memento mori) należą
do najczęstszych. Uderza skąpe sto
sowanie elementów symboliki chrze
ścijańskiej, ograniczonych często do
małego znaku krzyża na tablicy inskrypcyjnej. Tablice te, wykonane
najczęściej z jasnoszarych lub bia
łych marmurów, stanowią istotny
czynnik kompozycyjny, kontrastując
zarówno kolorem, jak i fakturą z
pozostałymi fragmentami nagrobka,
wykutymi zazwyczaj w piaskowcu
lub wapieniu. Klasycyzm był sty
lem, który szczególnie odpowiadał
odczuciom estetycznym mieszkańców
Królestwa Polskiego, toteż utrzymał
się na tych terenach znacznie dłu
żej niż w innych dzielnicach Pol
ski. W zastosowaniu do rzeźby na

grobnej dominuje on bezwizględnie
dio połowy XIX stulecia, a i później,
aż po lata osiemdziesiąte, pojawia
się jeszcze sporadycznie.
Na naszym cmentarzu zachowało
się trochę pomników nagrobnych
reprezentujących w stanie czystym
wymienione cechy stylu. Należy do
nich nagrobek M i c h a ł a A r c t a
z roku 1857 (kwatera F-5-29). Skła
da się on z trzech części: cokołu,
korpusu z tablicą inskrypcyjną i
wieńczącej amfory. Wszystko, łącz
nie z krojem, a nawet wielkością
liter tworzących napis, wyprowadzo
ną z wymiarów tablicy, na której
jest on umieszczony, stanowi jed
norodną całość. Jest to typowy
przykład charakterystycznego dla
tego stylu całościowego podejścia do
dzieła.
W kwaterze K-l-1 znajduje się na
grobek baronowej A l b e r t y n y
R o s ę n, zmarłej w 1856 roku, bę
dący wariantem tego samego typu.
Do osi pionowej (która porządkuje
nagrobek Arcta) dodano tu osie po
ziome, co przyczyniło się do monumentaliizacji pomnika. Z przykro
ścią trzeba stwierdzić, że stan na
grobka jest bardzo zły i jeśli w
najbliższym czasie nie zostanie on
poddany opracowaniu konserwator
skiemu, to co pajmmiej napis na ta
blicy imskrypcyjnej ulegnie całkowi
temu zatarciu.
Bardziej rozwiniętą, a przez to bar
dziej zindywidualizowaną postać na
grobka klasycystycznego reprezen
tuje pomnik na grobie K a r o l i n y
D i e h l (kwatera D-4-la), pochodzą
cy również z roku 1856. Powtarza
om w zasadzie schemat kompozycyj
ny znany nam z nagrobka Arcta, ąle
wzbogacony o wypukło rzeźbioną
scenę rodzajową. Przedstawia ona
trzy postacie opłakujące zmarłą.
Być może, że to mąż, synek i mat
ka, wsparci o zamkniętą już trum 
nę, żegnają po raz ostatni najbliż
szą im istotę. Warto zwrócić uwa
gę, że opłakujący są ubrani w sza
ty antyczne. Jest to szczególnie wy
raźne w odniesieniu do mężczyzny,
który na krótką tunikę ma narzuWłoski typ pomnika nagrobnego na
grobie Bertoldów-Neumannów (foto:
Jacek Chodyna)
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Neogotycki nagrobek Bogumiła Folanda (foto: Jacek Chodyna)

eony płaszcz ud rapowany na ramio
nach w sposób zaobserwowany na
rzeźbach rzymskich. Krępe postacie
świiadczą o niezbyt dużym talencie
artystycznym autora. Potwierdza to
również nieproporcjonalnie wielka
amfora wieńcząca nagrobek.
Niedaleko stąd (możemy obejrzeć je
den z najstarszych nagrobków tego
cmentarza. Wzniesiono go około ro
ku 1803 w miejscu pochowania mał
żonków F u h r m a n n - R o e s s 1e r
(kwatera E-4-24). Ogólnie biorąc,
jest on utrzymany w podobnej, jak
poprzedni, konwencji. Tym jednak,
co mu nadaje charakter jedyny i
niepowtarzalny,
są
wyrzeźbione
przy obu bocznych ścianach figury
zmarłych, odzianych w tak zwaną
koszulę śmiertelną. Był to specjal
ny ubiór, w jakim niektóre zbory
reformowane grzebały swoich zmar
łych.
Około roku 1841 został wykonany
piękny w proporcjach pomnik na
grobny
Dominiki
Ragazzi,
znajdujący się w kwaterze A-5-30
na terenie grobowym rodziny Semadenich. Utrzymany w ogólnych for
mach zbliżonych do nagrobka baro
nowej Rosen, różni suę od niego
bardziej rozbudowanymi formami i
trąpezo idalnym kształtem korpusu.
Duże płaszczyzny części frontalnej
pokrywają długie napisy, dziś już
w większości nieczytelne. Pomnik,
ten jest w całości wykonany z bia
łego marmuru. Nagrobki marmuro
we wznosiły chętnie zwłaszcza ro
dziny włoskie, ale nie tylko (Ragaz
zi pochodzili ,ze Szwajcarii), a ma
teriał był często importowany z Ita
lii. Niestety, marmur źle znosi na
sze warunki klimatyczne. Pomniki
te, stanowiące niegdyś ozdobę .cmen
tarza, dzisiaj spękane i zszarzałe,
tylko fachowcowi zdradzają szla
chetny materiał, z jakiego zostały
wykonane.
Stojąc przed nagrobkiem Dominiki
Ragazzi nie sposób nie zwrócić uwagi na wielką, rolę, jaką może
spełniać na cmentarzu właściwie
kultywowana zieleń. Obok pomnika
został posadzony jesion, któremu
przez systematycznie stosowane za
biegi nadano kształt specjalny, łą
cząc go w organiczną całość z na
grobkiem. Dawniej wrażenie musia
ło być jeszcze większe, gdy z ziele
nią listowia kontrastowała biel m ar
muru. Szkoda, że po półtora wiecz
nym zgodnym istnieniu pogrubiały
16

kenar drzewa zaczyna
zagrażać
wieńczącej nagrobek amforze *. Ale
to zastrzeżenie konserwatorskie nie
powinno umniejszać przeżycia este
tycznego, jakiego dziś jeszcze dos
tarcza przedziwna kompozycja gro
bu dawno zmarłej Dominiki Ragazzi.
Inny typ nagrobka klasy cyst ycznego reprezentuje pomnik wzniesiony
ku pamięci rodziny B a c h m a n ó w
(kwatera E-4-24) około roku 1853.
Zasadniczą jego część stanowi od
wieczny motyw sepulkralny — pira
mida. W przeciwieństwie jednak do
piramid Starożytnych o podstawie
kwadratowej, wiek XIX preferował
podstawię trójkątną, jako bliższą
symbolice chrześcijańskiej, wiążącej

szczególne znaczenie z liczbą „3”.
W tym przypadku każda z trzech
trójkątnych ścian została ozdobiona
owalną tablicą marmurową z napi
sami utrwalającymi pamięć o oso
bach tam pochowanych. Znaczne za
padnięcie się pomnika w ziemię nie
tylko uniemożliwia odczytanie znaj
dującej się na jego podstawie ins
krypcji, ale — zmieniając propor
cje całości — czyni go nadmiernie
przysadzistym.
Szybki rozwój industrializacji na
początku XIX wieku wprowadził

* Jesion .został przycięty tak, by nie
wyrządzał szkody nagrobkowi —
red.

Kamienny Anioł Nadziei na gro
bowcu Szyllerów (foto: Jacek Chodyna)

materiał wprawdzie nie nowy, ale
produkowany odtąd w dużych iloś
ciach, a dzięki temu tani i dostęp
ny — żelazo lane, czyli tzw. żeliwo.
Na lat kilkadziesiąt stało się ono
tworzywem modnym, wykorzysty
wanym szeroko w architekturze i
sztukach plastycznych. Nie brakło
go również na cmentarzach. Stoso
wano je tutaj przede [wszystkim do
budowy ogrodzeń poszczególnych
grobów. Coraz częściej też zaczęły
się pojawiać całe nagrobki monito
wane z płyt żeliwnych, produkowa
nych ina specjalne zamówienie przez
licznie powstające na terenie całego
kraju odlewnie żelaza. Najstarszy
taki zabytek na naszym cmentarzu
pochodzi z roku 1824 i znajduje się
na grobie M a r t i n a R o s l e r a
(kwatera E-^-24). Obiekt to nadzwy
czaj interesujący. Wprowadzenie do
twórczości
artystycznej
nowego

tworzywa pociąga za sobą zazwy
czaj nowe możliwości kreacyjne. Na
tomiast nagrobek Roslera, jakkol
wiek w całości wykonany z dużych
płyt żeliwnych, w kształcie swoim
powtarza wiernie znane nam na
grobki kamienne. Świadczy to o
wprowadzeniu żeliwa do sztuki se
pulkralnej nie ze względu na jego
przydatność dla nowych rozwiązań
artystycznych, ale po prostu dlate
go, że było modne.
Do tej samej kategorii można zali
czyć o wiele bardziej rozbudowany
pomnik żeliwny wzniesiony na gro
bie generała H e n r y k a księcia
F e n s h a v e (kwatera D-4-26). W
założeniu kompozycyjnym stanowi
on połączenie czworościennego coko
łu z trój boczną piramidą. Dowodem
żywych jeszcze w trzecim dziesiąt
ku lat XIX wieku tendencji klasycystycznych jest napis komemora-

cyjny w języku łacińskim. Ale w
inskrypcji poświęconej synowi ge
nerała, Fryderykowi, zmarłemu tyl
ko trzy lata później, użyto już ję
zyka
francuskiego.
Oczywiście,
wszystkie napisy są odlewane razem
z odpowiednimi płytami, co zapew
nia im dużą trwałość. To samo do
tyczy wypukłego reliefu przedsta
wiającego modlące się sieroty, jak
świadczy umieszczone obok błogo
sławieństwo, również w języku fran
cuskim.
Z biegiem lat artyści poznawali no
we możliwości, jakie daje żeliwo.
Przykładem tego może być skrom
ny nagrobek rodziny K a r c z e w 
s k i c h (kwatera F-4-27), pochodzą
cy z ok. 1848 r. W niskiej ramie
kamiennej umieszczone zostały po
ziomo drzwi żeliwne wiodące do
krypty grobowej. Ich dekoracja nie
jest naśladownictwem płaskorzeźby
kamiennej, lecz wykorzystuje spe
cyficzne możliwości techniki odlew
niczej. To samo możemy powiedzieć
o bardzo dziś zaniedbanym i opusz
czonym grobie S t o r s b e r g ó w
(kwatera K-l-3), powstałym w roku
1845. Ten typ nagrobka był kopio
wany i powtarzany przez wiele lat,
czego dowodem może być nagrobek
rodzony B r ii h 1-L o e w e (kwatera
1-5-25) z roku 1888, gdzie spoczywa
jące na niskim obramieniu drzwi do
krypty stanowią jedyną interesują
cą część banalnego poza tym pom
nika.
Klasycyzm przegrał ostatecznie wal
kę prowadzoną z romantykami.
Przegrał ją na polu literatury i ma
larstwa przede wszystkim. Nato
miast na długo jeszcze utrzymał do
minację w zakresie sztuki sepul
kralnej. Jego spokój i umiar bar
dziej odpowiadały atmosferze miej
sca poświęconego pamięci zmarłych.
Jak wyglądały cmentarze warszaw
skie w pierwszej połowie XIX wie
ku, możemy sobie wyobrazić pa
trząc na zespół nagrobków przed
kaplicą Kronenbergów (kwatera E-2-11). Kilkanaście znajdujących się
tam pomników tworzy swoisty za
kątek o dużym uroku.
Typowych
nagrobków
roman
t y c z n y c h na naszym cmentarzu
brak. Wiele cech tego stylu repreAnioł Śmierci z „płomienistymi”
włosami na grobowcu Jaskowskich
i Nagórków (foto: W. Rogaliński)
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zenituje pomnik poświęcany pamięci
tajnego radcy i senatora E r n e s t a
F a 11 z a (kwatera E-2-9) zmarłego
w 1851 roku. Profuizja rzeźby sym
bolicznej pokrywającej wszystkie
ściany nagrobka jest już przejawem
nowych czasów i nowego smaku ar
tystycznego. Również nagrobek ja
kiejś M a r l e S o p h i e (kwatera
F-l-1'1), której nazwisko wraz z da
tami życia i resztą napisu znistzczył
czas, zaliczylibyśmy do tej samej
kategorii. Złamana kolumna to je
den z ulubionych motywów symbo
licznych tego okresu.
Tym, czym dla sztuki cmentarnej
pierwszej połowy XIX wieku był
klasycyzm, dla drugiej połowy tego
stulecia stał się n e o g o t y k. Styl
ten został bardzo wcześnie uznany
za najlepiej odpowiadający ducho
wi chrześcijaństwa, a w związku z
tym za najwłaściwszy dla architek
tury i sztuki sakralnej. Dziś jesz
cze są wznoszone kościoły powta
rzające, po raz nie wiadomo już
który, formy świątyń średniowiecz
nych, co jest najlepszym dowodem
trwałości takiego poglądu. Na tere
nie Europy środkowej nie dochowa
ły się, poza nielicznymi wyjątkami,
nagrobki cmentarne wystawione w
czasach średniowiecza. Trzeba więc
było wymyśleć takie formy, które
zrywając z kształtami dotąd stoso
wanymi, wprowadzałyby elementy
uznane za charakteryst yczne dla
sztuki wieków średnich.
Czysty neogotyk reprezentuje znaj
dująca się w kwaterze E kaplica
grobowa rodziny L e o p o l d a K r onemberga
(E-2-11).
Znacznie
skromniejsza od mauzoleum poświę
conego katolickim członkom tej ro
dziny na Cmentarzu Powązkowskim,
ukazuje ona formy bardzo uprosz
czone. Ostrołukowe okna dzielone
laskami i maswerkami, smukłe fiale
ujmujące oba szczyty — oto ele
menty nadające charakter gotycki
tej kaplicy. Powtarza ona, choć w
dużym uproszczeniu, motywy i pro
porcje zaczerpnięte rzeczywiście z
architektury średniowiecznej, nato
miast pomnik wzniesiony około ro
ku 1870 na grobie S a m u e l a El 
s n e r a (kwatera A-l-4) reprezentu
je rozwiązanie typowo neogotyckie.
Bogaty fryz poniżej gzymsu rozdzie
lającego dwie części nagrobka, wy
krój części górnej wywodzący się z
motywu trójliścia, wreszcie krzyż
wieńczący nagrobek, uformowany
w sposób szczególnie ulubiony w
trzeciej ćwierci XIX wieku, czynią
z tego pomnika przykład dobrze re
prezentujący tendencje omawianego
stylu. Jedynie nieproporcjonalnie
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duży krzyż świadczy, że nagrobek kizujące znicze, odkuli według jego
wyszedł spod dłuta dobrze wyszko rysunków uczniowie. Na uwagę za
lonego technicznie kamieniarza, któ sługuje tu również indywidualnie
remu jednak brak było wykształce zaprojektowane ogrodzenie żeliwne.
nia artystycznego (krzyż ten spadł Nieco słabszym dziełem tegoż arty
z pomnika i leży obecnie na płycie sty jest pomnik na grobie (rodziny
nagrobnej). Dobrym uzupełnieniem K l e b e r ó w (kwatera C-3-14) z ro
całości jest ogrodzenie żeliwne, u- ku 1885.
trizymane w skromnych formach Kilka lat później został wykonalny
przestyłizowanych wzorów średnio nagrobek B o g u m i ł a F o l a n d a
wiecznych.
(kwatera E-4-19), zmarłego w 1895
Mówiąc o neogotyckich ogrodzeniach roku prezesa Konsystorza Kościo
żeliwnych trzeba koniecznie wspom ła Ewangelicko-Reformowanego w
nieć doskonały płotek, znajdujący Warszawie, a równocześnie wicepre
się w tej samej kwaterze (A-2-10), zesa warszawskich teatrów rządo
tuż obok grobu M a r c e l e g o N e n  wych. Znacznie skromniejszy od po
c k i e g o . Zawalony pomnik unie przedniego, został on ozdobiony
możliwia chwilowo identyfikację biustem zmarłego, wyrzeźbionym w
grobu. Ogrodzenie to, o bardzo pięk białym marmurze, oraz dodanym
nym • rysunku i świetnych propor nieco później biustem jego syna,
cjach, należy niewątpliwie do naj wykonanym w tymże materiale. Raz
lepszych w Warszawie. Zachowane jeszcze sprawdza się to, co powie
prawie w całości, mocno skorodowa dzieliśmy wcześniej o nieprzydatno
ne, zasługuje na jak najszybsze ści marmurów włoskich dla cmen
opracowanie konserwatorskie.
tarzy warszawskich. Tylko natych
Schyłek lat siedemdziesiątych XIX miastowe zabezpieczenie może ura
wieku stanowi zakończenie okresu tować pierwszą z tych rzeźb, jeśli
względnej jednolitości stylowej na zaś chodzi o drugą — głowę dziec
cmentarzu. Obowiązujący w sztuce ka, to postępujące zniszczenie ka
tamtych czasów eklektyzm wprowa mienia doprowadziło już do znacz
dza wszystkie style historyczne i ich nego zatarcia rysów twarzy.
kombinacje. Przykładem raczej nie Włoski typ pomnika nagrobnego
często spotykanego na naszych mażemy obejrzeć na grobie rodzin
cmentarzach n e o r e n e s a n s u mo nym B e r t o l d ó w-N e u m a n n ó w
że być nagrobek J a k u b a Z a m- (kwatera H-4-16). Znać tu dobrą ro
b o n i (kwatera A-l-5). Ustawienie botę rzeźbiarską. Przy pięknym, oz
go obok neogotyckiego pomnika El dobnym sarkofagu czuwa Smutek.
snera świadczy o całkowicie indy Pukiel włosów wydostający się spod
widualnym podejściu do każdego okrywającego głowę welonu, bose
grobu, jakie będzie odtąd domino stopy widoczne spod płaszcza — to
wać w architekturze cmentarnej. realistyczne atrybuty wyczarowujące
Dlatego też zrezygnujemy ze stoso przed widzem scenkę rodzajową, ja
wanej dotąd metody omawiania na kich wiele można dziś jeszcze oglą
grobków w ramach pewnych zes dać na cmentarzach Pizy, Florencji
połów stylowych i zajmiemy się nie czy Werony.
którymi bardziej interesującymi po
O wiele bliższy duchowi chrześcijań
mnikami ^powstałymi po roku 1880.
stwa od tego dosyć świeckiego na
Zaraz po tej dacie wystawiono duży
grobka jest pomnik poświęcony pa
pomnik E l i z y E p s t e i n (kwatera
mięci rodziny S z y l l e r ó w (kwa
C-6-33). Główny jego akcent stano
tera T-4 i 5-46). Na tle dużej, spo
wi pełnoplastyczna figura określa
kojnie artykułowanej ściany ka
na jako alegoria smutku. Twrócą
pomnika był Bolesław Syrewicz miennej stoi Anioł Nadziei. Nieste
ty, czas i działania wojenne pozba
(1835—1899).
Ten
dobrze
wywiły go obu ramion i uszkodziły po
szkclny
w
akademiach
wło
ważnie prawy policzek. Mimo tych
skich i niemieckich rzeźbiarz cieszył
się szczególnym wzięciem w ostat ubytków nie trudno zorientować się,
że mamy przed sobą dzieło dobrego
nim dwudziestoleciu XIX w. W
dłuta. Nad całością dominuje pół
swojej pracowni na Zamku War
okrągły tympanon ze znakiem krzy
szawskim zatrudniał wielu młodych
ża promiennego, a pod nim krótki
rzeźbiarzy, którzy zdobywali tam
tekst, będący kwintesencją chrześci
solidne wykształcenie techniczne
(m.in. pracował u niego przez pe jańskiego poglądu na śmierć: Mors
wien czas Xawery Dunikowski). Nie est vita.
ulega wątpliwości, że figura jest Rolę projektanta i częściowo wyko
dziełem samego Syrewicza, pod nawcy najelegantszych pomników
czas
gdy
pozostałe
elementy na cmentarzach warszawskich, ja
kamienne, w tym również baro- kim był aż do swojej śmierci Syre-

wicz, objął po nim absolwent Academie Julian w Paryżu, Bolesław
Jeziorański (1868—1920). Artysta ten,
preferujący formy monumentalne,
chętnie korzystał z pełnej ekspresji
gestykulacji przedstawianych posta
ci, choć potrafił również wypowia
dać się w formach pełnych umia
ru i skupienia. Grobowiec L a s 
k o w s k i c h i N a g ó r k ó w (kwa
tera B-5-34) należy do pierwszej k a
tegorii. Na tle prostej w kształtach
mastaby z piaskowca siedzi, odlany
z brązu, Anioł Śmierci. W prawej
ręce trzyma wzniesioną ku górze
pochodnię. Zwróćmy uwagę na po
dobny sposób przedstawienia pło
mienia pochodni i włosów anioła.
O ile stylizacja samej postaci, układ
skrzydeł i sfałdowanie jej szaty cią
żą zdecydowanie ku sztuce okresu
M ł o d e j P o l s k i , to te „płomie
niste” włosy znamionują indywi
dualność artysty. Szkoda, że przy
dużym talencie i biegłości technicz
nej, brak było Jeziorańskiemu wie
dzy ikonograficznej. Anioł Śmierci
powinien trzymać pochodnię zwró
coną płomieniem ku dołowi. Ale to
drobne uchybienie możemy darować
rzeźbiarzowi, którego dzieło daje
nam zadowolenie estetyczne, zwłasz
cza że jednolitym zamysłem kompo
zycyjnym zostało objęte również
ogrodzenie grobu oraz ławka ka
mienna znajdująca się na jego te
renie.
Do tej samej „młodopolskiej” epoki
zalicza się niewielki nagrobek K u r 
n a t o w s k i c h {kwatera H-4-2), a
raczej jego fragment najistotniejszy,

gdyż całość składa się z dwóch suk
cesywnie powstałych części. Płyta
pozioma
poświęcona
Olgierdowi
Kurnatowskiemu, wykonana w 1901
roku, ciąży jeszcze ku rozwiązaniom
dziewiętnastowiecznym.
O wiele
bardziej interesująca jest część pio
nowa. Oto zza głazu wyłania się
głowa i ramiona mężczyzny pogrą
żonego w rozpaczy. Realistyczny od
lew z brązu ma tę wielką wadę, że
nadaje się jedynie do oglądania
frontalnego. Przy spojrzeniu bocz
nym widać fragmentaryczność pos
taci i jej mechaniczne połączenie z
głazem. Ale najważniejszą częścią
tego pomnika jest spiżowa tablica
poświęcona pamięci Edmunda Łodzia-Kumatowskiego. Wykonana w
1904 roku, a więc zaledwie trzy la
ta po płycie poziomej, należy już
do zupełnie innej stylistyki artys
tycznej.
Inskrypcję
poświęconą
zmarłemu ujmuje z trzech stron po
stać kobieca w długiej szacie z epo
ki. Jest to najlepszy przykład s e c e 
s j i na naszym cmentarzu, a bodaj
czy nie w ogóle na cmentarzach
warszawskich. Tablica ta powstała
w nieborowskiej pracowni Stanisła
wa Jagmina (1875—1916). Wybitny
artysta zdobył najwyższe uznanie
jako ceramik, ale wiele jego reali
zacji w rzeźbie, a także w rzemio
śle artystycznym, pozostanie trw a
łym dziedzictwem sztuki polskiej z
epoki fin de siecle i lat później
szych.
W kwaterze E znajduje się skrom
ny nagrobek żeliwny zasługujący na
wspomnienie w kontekście ostatnio

W ŚRÓD KSIĄŻEK
Dzieje Reformy Kościoła
Reformy chrześcijaństwa w wiekach
XVI i XVII nie doczekały się, jak
dotąd, obfitej literatury w języku
polskim. Brak jest zwłaszcza dzieł
o charakterze syntetycznym, ujmu
jących zagadnienie całościowo w
perspektywie
wewnątrzkościelnej.
Istniejące opracowania bądź zajmu
ją się Reformacją „widzianą” z
zewnątrz jako ruch religijny i spo
łeczny, bądź też pisane są z po
zycji partykularyzmu wyznaniowe
go. Są to zwykle prace stare,. nie
odzwierciedlające aktualnego stanu
badań. Tylko nieco lepiej sprawa
wygląda z opracowaniami dziejów

Reformacji w Polsce. Dlatego do
brze się stało, że ukazał się polski
przekład dwutomowego dzieła Jana
Delumeau, poświęconego Reformie
Kościoła w XVI i XVII wieku1.
Autor jest wybitnym historykiem
francuskim,
specjalizującym
się
m.in. w historii Kościoła i w dzie
jach cywilizacji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki reli
gijności. Omawiana książka próbuje
nakreślić obraz reform w Kościele
na podstawie aktualnego stanu ba
dań historyków i przedstawicieli
innych dyscyplin. Ekumeniczny wy
miar książki polega na tym, że opracowanie przedstawia równolegle

omówionych. Zdobi on grób zmarłe
go w 1891 roku S t e f a n a L a s o c 
k i e g o (E-l-la). Na okrągłym, słu
powym cokole umieszczono główkę
kobiecą, której ból i rozpacz z po
wodu śmierci bliskiej osoby nie ode
brały .uroku kobiecości. Nie jest to
jednak dzieło indywidualne, a efekt
produkcji masowrej. Do dziś jeszcze
zachowały się na Cmentarzu Powąz
kowskim trzy identyczne repliki, z
których najbardziej znano zdobi
miejsce wiecznego .spoczynku zmar
łej w 1893 roku Marii Kuszell.
M o d e r n i z m okresu międzywo
jennego reprezentuje pomnik wyko
nany w 1926 roku na grobie L i d i i
B e e l i (kwatera F-5-1). Na dosyć
wrysokim cokole stoi figura anioła
z modlitewnie złożonymi dłońmi
Wielkie, nieco geometrycznie przestylizowane skrzydła obejmują rea
listycznie
przedstawioną
główkę
dziewczęcą, pełną lirycznego wdzię
ku. Autor kompozycji nie .umieścił
na niej swojej sygnatury. Ten jpiękny nagrobek odsłania swoje uroki
jedynie wiosną i późną jesionią,
gdyż rozłożysta wierzba płacząca,
zasadzona przy znajdującym się
obok grobie Stefana Żeromskiego,
zakrywa rzeźbę w lecie gęstwiną
liści.
W krótkim artykule trudno omówić
wszystkie nagrobki na to zasługu
jące. Byłoby to zresztą niecelowe.
Wędrującym po cmentarzu trzeba
pozostawić możność samodzielnego
odkrywania jego uroków. A jest ich
wiele.

dzieje obu ówczesnych antagonistycznych stron, tzn. obozu katolickie
go oraz ewangelickiego w jego
dwóch głównych nurtach — luterańskim i reformowanym. Autor
dowodzi, iż nie tylko początkowe
próby odnowy Kościoła, ale i dalsza
ewolucja rozdzielonych już wyznań
wymaga opracowania uwzględnia
jącego wzajemne odniesienia i
wpływy, na co dotychczas kładzio
no zbyt słaby nacisk. Przyjęcie ta
kich założeń metodologicznych jest
niesłychanie cenne z ekumeniczne
go punktu widzenia.
Pierwszy tom książki poświęcony
jest narodzinom i rozwojowi Re
formy protestanckiej. Autor szcze
gółowo omawia religijne, społeczne
i kulturowe podłoże, przygotowujące
grunt pod wystąpienia reformato
rów. Następnie opisuje życie Lutra,
Kalwina i Melanchtona oraz anali19

żuje ich działalność. W zwięzły spo
sób podaje historię rozwoju ewangelicyzmu w różnych krajach kon
tynentu europejskiego, ze szczegól
nym
uwzględnieniem
Niemiec,
Szwajcarii, Anglii, Szkocji, Francji,
Niderlandów i Czech. Cenne jest
omówienie kontrowersji między po
szczególnymi wyznaniami i zaryso
wanie procesu krzepnięcia struktur
protestantyzmu. Na podkreślenie
zasługuje zwięzła analiza ruchów
religijnych w XVIII wieku (pie
tyzm, metodyzm), które praktycz
nie nie doczekały się polskich opracowań.
Charakterystyczną cechą omawia
nej książki są rozdziały i paragrafy
skonstruowane w ten sposób, że uj
mują przekrojowo i zarazem łączą
pełny przekaz historyczny z wyni
kami współczesnych dociekań o
charakterze
interdyscyplinarnym.
Tak napisane zostały teksty poświę
cone na przykład biblistyce, różnym
koncepcjom ustalenia przyczyn Re
formy (także wersji marksistow
skiej), tzw. sprawie Lutra, zagad
nieniu „kapitalizm a protestantyzm”
oraz ekumenicznemu odczytaniu Re
formacji. Dzięki takiemu ujęciu hi
storia Kościoła jawi się współcze
snemu czytelnikowi jako dziedzi
na żywa i bardzo ważna. Należy
przy tym dodać, że autor w spo
sób konsekwentny kładzie nacisk
na wspólne problemy obu Reform
(katolickiej i ewangelickiej) oraz na
ich wzajemne oddziaływania. Nie
jest to zabieg czysto metodologicz
ny, wynikający z chęci złagodzenia
„klasycznych” kontrowersji kontr
reformacji czy wojen religijnych,
aby w ten sposób usunąć jakąś
część trudności we współczesnym
ruchu ekumenicznym. Mamy tu po
prostu do czynienia z rzetelnym od
czytaniem dziejów chrześcijaństwa,
opartym na uczciwych badaniach
naukowych. Okazuje się przy tym,
że dążenie do jedności Kościoła nie
jest tylko pobożnym działaniem en
tuzjastów ekumenizmu w dzisiej
szym podzielonym Kościele, ale że
można je zaobserwować także w
epoce Reformacji i walk religijnych.
Bóg mówi do nas przez historię
nowożytną, tak jak mówił przez
losy narodu wybranego.
Te same refleksje można snuć przy
lekturze drugiego tomu pracy, po
święconego katolicyzmowi między
Lutrem a Wolterem. Autor omawia
w nim kolejno reformy przedtrydenckie, postanowienia samego so
boru i rozwój katolicyzmu po so
borze. Duży nacisk kładzie na misje
w krajach pogańskich, aspekty so
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cjologiczne i psychologiczne katoli
cyzmu, codzienne życie Kościoła oraz wewnętrzne ruchy religijne,
stojące niekiedy na pograniczu he
rezji (jansenizm, manicheizm, ma
gia, folkloryzacja życia religijnego
itp.). Nie unika przy tym proble
mów trudnych, których niekiedy
nie ośmielają się analizować współ
cześni badacze (np. zagadnienie ka
tolicyzmu ludowego; jego pewne
przejawy w naszym kraju są nie do
przyjęcia przez ewangelików). Gdzie
tylko można, autor stara się oma
wiać tę problematykę w szerszym
kontekście, z odniesieniami do paralelnych momentów w dziejach
protestantyzmu. Nam, ewangelikom,
ten tom pozwala lepiej zrozumieć
procesy, w wyniku których katoli
cyzm przybrał swe współczesne oblicze.
Omawiana praca jest przystępna
dla szerokiego ogółu i polecam ją
wszystkim Czytelnikom „Jednoty”.
W obu tomach zamieszczone są
wartościowe mapy i dokładne sko
rowidze. Dla osób głębiej zaintere
sowanych tą tematyką dużą pomo
cą jest bibliografia, uzupełniona
przez polskiego wydawcę. Szkoda,
że cytując bibliografię z oryginału
nie zaznaczono tych nielicznych
prac, które były tłumaczone na ję
zyk polski (na przykład w tomie 2,
s. 323, nie podano, że książka M.
Richarda ukazała się w naszym kra
ju pod tytułem Zycie codzienne hugonotów od edyktu nantejskiego do
Rewolucji Francuskiej. Warszawa
1978*, PIW). Ułatwiłoby to niespecjalistom dotarcie do tekstów pozwa
lających pogłębić studia nad zagad
nieniem.
Drugie zastrzeżenie dotyczy pew
nych potknięć w stosowaniu termi
nologii przyjętej od dawna w Pol
sce w odniesieniu do zwrotów, sfor
mułowań i nazw związanych z tra
dycją Kościołów reformacyjnych. I
tak np. zamiast określenia zbory
lub parafie kalwińskie (na Litwie)
tłumacze stosują określenie „wspól
noty”, a Jednotę Braci Czeskich,
zwaną inaczej Jednotą Braterską
lub
Czeskobraterską,
nazywają
Związkiem Braci w Czechach! Po
dobne potknięcie dotyczy polskiego
tytułu największego dzieła Jana
Kalwina „Nauka religii chrześcijań
skiej”, który to tytuł wielokrotnie
pojawia się w książce jako „Wy
chowanie chrześcijańskie”. Z kolei
znany „Krótki wykład o Wiecze
rzy Pańskiej” Kalwina występuje
pod nazwą „Mały traktat o Wiecze
rzy Pańskiej”.

Wydawnictwo PAX przygotowało
jeszcze jedno tłumaczenie książki
poświęconej historii chrześcijań
stwa. Jest to dzieło Hugo Rachnera o stosunkach Kościoła i państwa
w pierwszych wiekach chrześcijań
stwa2. Autor był jezuitą, profeso
rem historii Kościoła w RFN (zm.
1968). Książka oparta jest na ofi
cjalnych i nieoficjalnych dokumen
tach ojców Kościoła, papieży, ce
sarzy oraz innych osobistości. Prze
ważającą jej część stanowią cytaty
opatrzone rzetelnymi a zarazem
przystępnymi komentarzami. Kolej
ne rozdziały dotyczą Kościoła i pań
stwa w epoce męczenników, konstantyńskiego Kościoła państwowe
go, okresu walki z cezaropapizmem.
czasów justyniańskich oraz stosun
ków Rzymu z Bizancjum aż do
czasów wielkiej schizmy wschod
niej. Praca pozwala zapoznać się
ze stanowiskiem osobistości kościel
nych wobec państwa, począwszy od
Orygenesa aż po papieża Mikołaja
I. Książkę Rahnera polecam przede
wszystkim studentom teologii i
duchownym.
Na zakończenie jeszcze krótką in
formacja o kilku nowościach wy
dawniczych, przygotowanych przez
oficyny katolickie. Przede wszyst
kim polecam Dzieje Polski nowo
żytnej Władysława Konopczyńskie
go8, wybitnego historyka dwudzie
stolecia międzywojennego, zmarłego
po ostatniej wojnie, odsuniętego
przez władze od wszelkiej działal
ności publicznej i naukowej. Po
wojnie książka była wydawana tyl
ko przez środowiska emigracyjne.
Autor należał do tej grupy histo
ryków, którzy przypisywali Refor
macji negatywną rolę w dziejach
naszego narodu, co jest rzadkością
wśród współczesnych badaczy. Pra
ca obejmuje okres od Zygmunta I
do epoki rozbiorów i zawiera —
niezależnie od tego, jak ocenimy
niektóre interpretacje — bogaty,
rzetelny i na ogół słabo znany ma
teriał historyczny.
Zachęcam również do zapoznania
się z interesującą, w pewnym sen
sie kuriozalną książką, będącą re
lacją z rozmowy ojca Frei Betto,
dominikanina, z komunistycznym
przywódcą kubańskim Fidelem Ca
stro4. Książka zdobyła już między
narodową sławę i dobrze się stało,
że została udostępniona czytelniko
wi polskiemu. Zasadniczym tema
tem rozmów są zagadnienia wzaje
mnych relacji między religią a rzą
dzącym komunizmem. Wypowiedzi
Castro są niekiedy drastyczne, po
zbawione politycznego umiaru i dy-

plomacji. Fidel Castro jako jedyny
komunistyczny przywódca na świę
cie zgodził się na takie rozmowy
i zezwolił na ich opublikowanie we
własnym kraju.
Z opóźnieniem dotarły do mnie
książki, wydane przez Instytut Wy
dawniczy ZNAK jeszcze W ubieg
łym roku. Zasługują one na szer
sze omówienie, z czego muszę zre
zygnować ze względu na objętość
naszego miesięcznika. Pierwsza to
zbeletryzowana opowieść Hanny
Malewskiej o zasłużonym dla re
formowanej Jednoty Wielkopolskiej
rodzie Leszczyńskich5. Drugą jest
pierwszy tom rozprawy ks. prof.
Józefa Życińskiego o wzajemnych
relacjach między teizmem i filozofią
analityczną6. Ta ostatnia praca jest
szczególnie ważna dla teologów,
gdyż podejmuje m.in. krytykę epistemiologii (nauki o poznaniu) Ka
rola Bartha. Niektóre tezy autora

P R Z E G L Ą D

mają kapitalne znaczenie, przez co
książka wnosi bardzo ważny wkład
do współczesnej polskiej myśli fi
lozoficznej.
W.Z.
1 Jean D elu m eau : R e fo rm y ch rześcija ń 
stw a w X V I i X V II w ., tom 1. N a ro d zi
n y i ro z w ó j R e fo rm y p ro te sta n c k ie j,
tom 2. K a to lic y z m m ię d z y L u trem a
W o lterem . P rzekład Jana Marii oraz P a
w ła K łoczow sk ich. W arszawa 1986, PAX,
cen a 480 zł -f 460 zł.
* H ugo R ahner: K o śció ł i p a ń stw o w e
w c ze s n y m
c h rz e ś c ija ń s tw ie .
P rzekład
Marii R adożyckiej i Jana R adożyckiego.
W arszawa 1986, PA X , cena 480 zł.
3 W ładysław K on op czyń sk i: D zieje P olski
n o w o ży tn e j, tom 1 i 2, W arszawa 1986,
PA X , cen a 1170 zł.
* Fidel i religia. R o zm o w y z B ratem
B etto. P rzekład Janiny P erlin i M ałgo
rzaty
D o łgolew sk ie j .
W arszawa
1986,
P A X , cen a 400 zł.
3 H anna M alew ska: P an ow ie L e sz c zy ń 
sc y , K raków 1985, ZNAK, cena 400 zł.
* Józef Ż yciń sk i: T eizm i filo zo fia ana
lityczn a , K raków 198jj, ZNAK, cena 320 zł.

E K U M E N I C Z N Y

Z ZAGRANICY
0 Znany bojownik o prawa czar stwierdził — można przepędzić de
nej ludności iw RPA, Iks. Detsmonid mony niesprawiedliwości, ucisku i
Tutu, 'zositał 7 IX 1986 r. 'Uroczyście wTyzysku”. Z kolei abp R. Ruńcie
wprowadzony w urząd arcybiskupa wyraził przekonanie, że system oKapsztadu. W uroczystości uczest pierający się na brutalnej represji
niczył arcybiskup Caniterlbury, Ro nie ma szans przetrwania. Zapew
bert Ruńcie, honorowy prymas nił zgromadzonych wiernych, że
Wispólnoity Kościołów Anglikań chrześcijanie na całym świecie po
skich. W wygłoszonym tego dania pierają walkę o zjednoczoną Afry
kazaniu albp Tułu wyraził pragnie kę Południową. ..Tutaj', w Afryce
nie dialogu i pojednania z rządem Południowej, następuje obumiera
południo woafryka ńskim. ,,Włszyscy
nie .starego porządku” — stwierdził
ludzie isą członkami rodziny Bożej w konkluzji.
— powiedział. — P. W. Botha (pre
zydent RPA — red.) jest mo:m % W walijskiej miejscowości Llanbratem, muszę mu więc życzyć daff odbyło się (26 VIII—4 IX) po
wszystkiego najlepszego i w tej in siedzenie Międzynarodowej Komi
tencji się' modilić”. Arcybiskup po sji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej,
wtórzył wysuwane
wielokrotnie podczas którego udało się osiągnąć
pod adresem rządu postulaty znie ważne porozumienie. Członkowie
sienia stanu wyjątkowego, uwodnie Komisji oświadczyli, iż zdołali wy
nia wszystkich więźniów politycz jaśnić trwający od czasów Refor
nych i podjęcia rokowań z auten macji spór wokół nauki o uspra
tycznymi przedstawicielami wszyst wiedliwieniu d zbawieniu. Szczegóły
kich grup społecznych, rokowań, w tego porozumienia zostaną^ podane
wyniku których powstałaby kon do publicznej wiadomości, gdy ustytucja dila nie podzielonej Afryki zyskają aprobatę papieża i arcy
Południowej. Tylko pod tymi wa biskupa Canterbury. Przewiduje się,
runkami — powiedział — wycofam iż po wyjaśnieniu tej kwestii przed
swój apel wzywający rządy do na stawiciele obu stron podejmą roz
łożenia sankcji na RPA. Abp Tutu mowy na 'temat ordynacji kobiet.
wezwał anglikanów w swoim kraju,
aby w każdej parafii świętowali Co 0 Po raz pierwszy od wojny ko
dziennie Wieczerzę Pańską, a w reańskiej (1950—1953) delegacja Fe
każdy piątek praktykowali po:st i deracji Chrześcijan Koreańskich
modlili się w intencji ojczyzny. złożyła na początku września br.
„Tylko przez modlitwę i post — wizytę Światowej Radzie Kościo

łów w Genewie. W skład delegacji
wchodzili dwaj pastorzy, prezbiter
i tłumaczka. Spotkali się oni rów
nież z sekretarzem generalnym
Światowej Federacji Luterańskiej
Gunnarem Sitaalsettem oraz z inny
mi współpracownikami tej organi
zacji. Podczas rozmów wyrażali
prośbę o poparcie przez Kościoły z
całego świata starań rządu KRL-D
zmierzających do pokojowego zjed
noczenia Korei. Poinformowali, że
nawiązano już pierwsze kontakty
między chrześcijanami w KRL-D i
Koreańczykami żyjącymi za grani
cą. Federacja liczy ok. 10 tys.
członków. Spotykają się oni w 500
domach. W stolicy, Pheniamie, znaj
duje się 50 takich miejsc spotkań.
Większość chrześcijan koreańskich
to metodyści i prezbiter!anie, a tyl
ko 800 jest katolikami. Federacja
prowadzi 3-letnie Seminarium Teo
logiczne, w którym wykształciło się
już 20 duchownych. Warto przy
pomnieć, że w ub. roku delegacja
Komisji Kościołów do Spraw Mię
dzynarodowych SRK złożyła wizytę
w KRL-D.
0 W Erfurcie (NRD) obradowało
(1—6 IX) Europejskie Towarzystwo
Badań Ekumenicznych, znane tak
że pod nazwą Societas Oecumenica.
Było to- pierwsze na terenie NRD
spotkanie tego przed ośmiu laty utworzomego towarzystwa naukowe
go. Zgromadziło ono 30 badaczy z
różnych państw Europy i 17 z NRD.
Obradom, których temat brzmiał:
..Czy możliwa jest ekleizjologiczna
neutralność w ruchu ekumenicz
nym?”, przewodniczył prof. Jo,s E.
Vercruysse SJ z Papieskiego1 Uni
wersytetu Gregoriańskiego w Rzy
mie. Societas Oecumenica, w obli
czu coraz większej specjalizacji w
dziedzinie badań ekumenicznych,
stawia sobie zadanie przyczynienia
się do lepszej koordynacji opraco
wywanych tematów i ściślejszej
współpracy między poszczególnymi
badaczami. Oprócz 37 instytutów uniiwersytedkich i innych ośrodków
badawczych organizacja zrzesza 32
indywidualnych uczonych. Jej spot
kania odbywają się co dwa lata.
% Amerykański Kościół Luterański
(ALC) w USA podjął 25 VIII 1986 r.
jednomyślnie uchwałę w sprawie
uznania urzędów i sakramentów udzielanych w Kościele Prezbdteriańskitm 1 Kościele Reformowanym w
USA. Te drwa ostatnie Kościoły
podjęły podobną uchwałę w odnie
sieniu do ALC już wcześniej. Decy
zje te poprzedzone zostały dwu-
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dziastoletnim dialogiem między lu
teranami d reformowanymi, w któ
rym uczestniczył także Kościół
Prezbiter iańsiki Cumberlandu, ale
ze względu na inne pojmowanie
Wieczerzy Pańsikiej nie mógł on
przyłączyć się do osiągniętego porozułnieniai, podobnie jak i dwa
Kościoły luterańskie: Kościół Luterańsiki w Ameryce i Stowarzysze
nie Ewangelickich Kościołów Liuiterańslkich w USA.
# Oibraidujące w tym samym czasie
konwenty trzech wspólnot Laterań
skich iw USA wypowiedziały się
zdecydowaną większością głosów za
utworzeniem jednego- Ewangelic
kiego Kościoła Luterańsikiego w
Ameryce. Uchwała ta wejdzie w
życie 1 stycznia 1988 r. W ten spo
sób zakończą swój odrębny byt or
ganizacyjny: Amerykański Kościół
Luter ański, Kościół Luterańiski w
Ameryce oraz Stowarzyszenie Ewangelickich Kościołów Luterańskich w USA. Nowo powstały Ewangelicki Kościół Laterański w
Ameryce liczyć będzie 5,3 min
wiernych i stanowić będzie czwar
tą pod względem liczby członków
społeczność protestancką w USA.
# 24 sierpnia 1986 r. zmarła w
Waszyngtonie w wieku 78 lat Cynthia Clark Wedel, wybitna działacz
ka Kościoła Episkopalnego w USA
i światowego- ruchu ekumenicznego.
W latach sześćdziesiątych była za
stępcą sekretarza generalnego K ra
jowej Rady Kościołów w USA, po
tem prezydentem tej organizacji.
Była obserwatorem z ramienia
Światowej Rady Kościołów na II
SoiborzJe Watylkańisikim, wchodziła w
Skład niektórych komisjii Rady, a
V Zgromadzenie Ogólne ŚRK w
Nairobi (1975) wybrało ją na stano
wisko jednego z .sześciu prezyden
tów. Z wykształcenia była psycho
logiem, posiadała kilka honorowych
doktoratów uniwersytetów amery
kańskich. Zmarła na nowotwór.
# Ks. Filip Potter .skończył 19
sierpnia 1986 r. 65 lalt. Z tej Okazji
przypomnijmy, że urodził się na
wyspie Dominice, na Morzu Ka
raibskim. Przez 12 lat sprawował
funkcję sekretarza generalnego SRK
(od 1972 r.) jatko pierwszy na tym
urzędzie przedstawiciel Kościołów z
Trzeciego Świata. Jest utalentowa
nym kaznodzieją metod yistycznym
i mówcą nie pozbawionym charyz
matycznego daru. Za .jego kadencji
do SRK przyłączyło się wiele Koś
ciołów z Trzeciego Świata, z dru
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giej jednak strony jego poparcie
dla Programu Zwalczania Rasizmu
spowodowało konflikt zarówno w
łonie Rady, jak i jego osobisty z
niektórymi zachodnimi Kościołami
członkowskimi. W lutym 1986 r. ks.
Potter otrzymał Nagrodę Pokoju Niwamo wartości 100 tys. dolarów. W
dalszym ciągu jest bardzo czynnym
ekumeni-stą. Powrócił w swoje ro
dzinne strony i w Kingston na Ja
majce prowadzi wykłady z zatkreisu
teologii na tamtejszym uniwersyte
cie.
1% Dobrze znany polskim chrześci
janom b. biskup Kościoła Ewange
lickiego- w Berlinie-Brandenburgii i
,b. przewodniczący Związku Kościo
łów Ewangelickich w NRD — ks.
Albrecht Sichónherr ukończył 11
września 1986 r. 75 lat. Urodził się
on na Śląsku Opolskim. W latach
1929—1933 studiował teologię w
Tybindze i Berlinie. Wikariat odbył
w Poczdamie i tam właśnie przyłą
czył się do opozycyjnego wobec n a
zizmu Kościoła wyznającego. Był
bliskim współpracownikiem zamor
dowanego przez hitlerowców wy
bitnego teologa ewangelickiego Die
tricha Bonhoeffera. Wraz z nim
prowadził Seminarium Kaznodziej
skie Kościoła wyznającego w Finkewalde (dzisiaj: Szozacin-Zdroje).
Po wojnie zajmował się pracą
duszpasterską w Berlinie. W 1967 r.
stanął na czele Kościoła Ewange
lickiego w Berlinie-Brandenburgiii.
W sposób istotny przyczynił się do
utworzenia w 1969 r. Związku Koś
ciołów Ewangelickich w NRD, któ
rym kierował aż do- roku 1981, tj.
do przejścia na emeryturę. Bp A.
Schónherr należy do szczerych
przyjaciół Polski i Polaków, czemu
dawał wielokrotnie dowody. W ok
resie gdy pełnił wysokie urzędy
kościelne, często odwiedzał nasz
kraj. zapraszany przez Kościoły
członkowskie Polskiej Rady Eku
menicznej. Składał wtedy wizyty w
wielu parafiach, prowadził liczne
rozmowy, wygłaszał wykłady. Z je
go inicjatywy Kościoły ewangelic
kie w kraju naszego zachodniego
sąsiad a włączyły się aktywnie w
pomoc przy budowie i wyposażaniu
Centrum Zdrowia Dziecka.

Z KRAJU
% Przez pierwsze jedenaście dni
października przebywała w Polsce,
jako gość PRE, 7-osobowa delega
cja Kościołów ze Związku Radziec
kiego. Na jej czele stał metropolita
lwowski i tarnopolski Nikodim.

Goście mieli . okazję poznać różne
środowiska chrześcijańskie, składa
li wizyty w parafiach różnych Koś
ciołów w stolicy, a także zwiedzali
ośrodki pracy Kościoła Ew.-Augsburskiego na Śląsku Cieszyńskim,
odwiedzili oddziały PRE w Krako
wie i Katowicach, wiszędzie prze
prowadzając bezpośrednie rozmowy
z działaczami kościelnymi i ekume
nicznymi. Odwiedzili także Często
chowę i klasztor OO. Paulinów na
Jasnej Górze. Delegacja złożyła też
wizytę ministrowi A. Łopatce, kie
rownikowi Urzędu ds. Wyznań.
W czwartek, 2 października., jeden
z członków delegacji — biskup ufimski Anatol ij — wygłosił *w war
szawskiej siedzibie PRE wykład nt.
teologii ikony w Kościele prawo
sławnym, ze szczególnym uwzględ
nieniem ikony rosyjskiej. Ten pe
łen erudycji, a zarazem prosto i
jasno formułowany referat wzbu
dził duże zainteresowanie słucha
czy. Szkoda tylko, że organizatorzy
nie pomyśleli wcześniej o przygo
towaniu materiału ilustracyjnego- w
postaci bądź to reprodukcji, bądź
też slajdów najbardziej charakte
rystycznych dla szkoły rosyjskiej
ikon. Zapewne w dużym stopniu
ułatwiłoby to odbiór wykładu i w
sposób poglądowy wyjaśniło np.
różnice między ikoną bizantyjską a
rosyjską. Jak zapewnił prezes Ra
dy, ks. bp Janusz Narzyńslki, refe
rat zostanie opublikowany i udo
stępniony studentom teologii i ewan
gelickiej ChAT.
Następnego dnia, tj. 3 października,
ks. bp Anatolij w towarzystwie
dwóch innych członków delegacji —
ks. Genadija Jabłońskiego (Kościół
prawosławny) i ks. Ludwiga Sddriewieca (Kościół luterański w Es
tonii) złożył wizytę w ewangelicko-reformowanej parafii w Warsza
wie. O jej historii i dniu dzisiej
szym poinformowała p. Anna Potkańska, która- towarzyszyła gościom
podczas zwiedzania kościoła. Na
stępnie odbyło się spotkanie w re
dakcji „Jednoty”, gdzie nasi gośaie
wykazali duże zainteresowanie p ra 
cą zespołu redakcyjnego, już zrea
lizowanymi planami oraz zamierze
niami na przyszłość. Wyrazili ra
dość, że jest w PoLsce czasopismo,
które talk .szeroko otwiera swoje ła
my dla różnych autorów i poglą
dów, a zarazem po«zostaje wierne
własnej tradycji kościelnej. Na za
kończenie wizyty w Kościele Ewan
gelicko-Reformowanym gości podjął
herbatą ks. biskup Zdzisław Tran
da.

Uczestnicy
Sielcu

Z

obozu

NASZEGO

roboczego

w

KOŚCIOŁA

„EK SPEDYCJA ARCHEOLOGICZNA” W
SIELCU K. STASZOW A

0 Pierwsza Ewangelicko-Reformo
wana. Ekspedycja Archeologiczna
„Sielec 86” — tak żartobliwie na
zwali uczestnicy
młodzieżowego
obozu roboczego' w Sielcu k. Sta
szowa imprezę, w której brali udział przez 10 pierwszych dni lipoa
br. Kilkanaście osób z różnych zbo
rów naszego Kościoła wiraż z za
przyjaźnionymi katolikami praco
wało wspólnie na terenie nieczyn
nego od dawna, a od 1945 roku o~
puszczonego, cmentarza przy sta
rym, ho pamiętającym początek
XVII wieku, kościele ewangelicko
-reformowanym w Sielcu, ok. 40
km na południowy zachód od San
domierza, w dzisiejszym wojewódz
twie tarnobrzeskim.
Zgodę na pracę na tym terenie wy
razili dzisiejsi gospodarze kościoła:
ksiądz proboszcz rzym.-kait. parafii
w Koniemłotach oraz Kuria Die
cezjalna w Sandomierzu. Zezwole
nia i konsultacji fachowej udzieliły
też władze konserwatorskie repre
zentowane przez mgT. Marka Flor
ka — kierownika Biura Badań i
Dokumentacji Zabytków w Tarno
brzegu.
Obóz zorganizowany został przez
Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Refoirmowanego, z inicjatywy Ko
misji Dokumentacji, Informacji i '
Wydawnictw. Kierownikiem obozu
była Anna Pospiszył z Łodzi, dusz
pasterską opiekę sprawował ks. Mi
rosław Jelinek, a kierownictwo
prac — dr Wojciech Kriegseisen,
pracownik Komisji DI W.
Podstawowym celem obozu była lo
kalizacja i inwentaryzacja na tere
nie dawnego cmentarza wszelkich
zabytków,, przede wszystkim obiek
tów ewangelickiej sztuki sepulkral
nej: nagrobków architektonicznych,
stel nagrobnych, płyt epitafdjnych
itp. Wiadomo było np., że jeszcze w
latach pięćdziesiątych XX wieku
znajdowały się na tym terenie licz
ne tego typu obiekty zabytkowe,
pochodzące z XVII, XVIII i XIX
wieku, z czasów, gdy Zbór siełecki
był znaczącym ośrodkiem małopol- *

sikiego ewangeliicyam-u. Dziś z dawnych obiektów parafialnych pozo
stał tylko- przejęty przez parafię
katolicką kościół, obecnie pięknie
wyremontowany, dawna plebania,
na terenie której mieści się baza
maszynowa, oraz położony wokół
kościoła cmentarz — zupełnie zdewaistowany.
Przed- rozpoczęciem prac badaw
czych należało oczyścić teren cmen
tarza z zarastających go bujnie
krzewów i drzew, a także usunąć
kupy gruzu i śmieci przykrywające
zabytkowe płyty epitafijne. Te pra
ce porządkowe udało się sprawnie
przeprowadzić
dzięki
wysiłkowi
grupy młodzieży ze zboru w Zelo
wie, która na ten cel poświęciła
część swego urlopu.
Po odsłonięciu terenu dawnego
cmentarza zinwentaryzowano tam

kilkanaście zdemontowanych na
grobków z XIX wiek-u, a po prze
prowadzeniu
następnie
sondażo
wych prac wykopaliskowych od
kryto,. uznany poprzednio za zagi
niony, zespół marmurowych tablic
epiitafijinych pochodzących z XVII/
XVIII stulecia, a znajdujących się
dawniej w ewangelicko-reformowa
nym kościele w Wielkie-jnocy k.
Krakowa. Najstarsze zabytki od
kryte podczas tegorocznych prac w
Sielcu pochodzą być może z prze
łomu XVI i XVII wieku i wiążą się
z pierwszym okresem roawo-ju Re
formacji polskiej. Po przeprowadze
niu zabiegów konserwacyjnych za
bytkowe nagrobki i epitafia udo
stępnione zostaną w żye Mińskim
lapidarium i z pewnością zaintere
sują badaczy polskiej Reformacji.
Mimo nie najlepszych warunków

Płyta epitafijna Jerzego Rossa zm.
w 1706 r.
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zakwaterowania i wyżywienia, obóz
przebiegał w znakomitej atmosfe
rze, do której niewątpliwie przy
czyniły się zaskakująco obfite i in
teresujące wyiniiki prac porządko
wych i wykopaliskowych. Dzięki
temu, że „ekspedycja’1 dysponowała
samochodem łaskawie wypożyczo
nym przez zibór zełowski, możliwe
się stało wzbogacenie programu obozu o zwiedzanie okolicznych za
bytków. Uczestnicy obozu obejrzeli
Sandomierz, Baranów, zamek w
Ujeźdizie, w Rytwianach, a także
odwiedzili kilka zabytkowych koś
ciołów ew.nref. oraz remontowany
właśnie dwór Reyów w Nagłowi
cach.
Ponieważ prace inwentaryzacyjne
i wykopaliskowe w Sielcu zamie
rzamy prowadzić także w przysz
łym sezonie wakacyjnym,, organiza
torzy zapraszają ponownie do Sdelca zarówno wszystkich uczestników
tegorocznego obozu, jak i innych
jeszcze młodych ludzi zainteresowa
nych udziałem w przyszłorocznej,
drugiej już „ekspedycji”.
0 16 września 1986 obchodziła swe
85 urodziny pani prof. dr Zofia
Lejmbaeh, wielce zasłużony lekarz,
społecznik i członek naszej wspól
noty kościelnej. Dla wielu przyja
ciół z kręgu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Pani Profesor jest
osobą godną najwyższego szacunku
1 poważania, człowiekiem Bożym,
który o sobie myśli na końcu, jest
niezawodny w niesieniu pomocy,
wyważony w radzie, cichy i sku
teczny w działaniu, skromny w ży
ciu osobistym i zawodowym.
Z okazji Jubileuszu „Jednoita” prag
nęła zamieścić wywiad z Panią
Profesor, aby w taki sposób przy
bliżyć Jej sylwetkę czytelnikom
spoza kręgu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i zarazem ukazać
pewne fakty z Jej życia, które ma
ją duże znaczenie historyczrfe i
kościelne. Pani Profesor na taki
wywiad nie wyraziła zgody. Cho
ciaż więc tą drogą Redakcja nasza
pragnie dołączyć się do wszystkich
dobrych życzeń, jakie napłynęły na
ręce Pani Profesor w dniu Jej
święta.

Wprowadzenie w urząd Konsystorza — moment ślubowania
(foto: Piotr Ordon)
0 5 października br. podczas nabo
żeństwa w kościele warszawskim
miała miejsce uroczystość wprowa
dzenia w urząd członków nowego
Konsystorza', wybranego podczas
wiosennej sesji Synodu w Zelowie.
W chwili obecnej w skład Konsy
storza wchodzą: Jan Baum jako
prezes, prof. dr Jarosław Swider
ski i Andrzej Skierski jako radcy
świeccy oraz ks. Jerzy Stahl jako
radca duchowny. Zgodnie z Pra
wem Wewnęitrznym biskup wcho
dzi do Konsystorza z urzędu jako
wiceprezes.
Uroczystego aktu wprowadzenia w
urząd dokonał ks. bp Zdzisław
Tranda, który też odebrał słowa
ślubowania złożonego przez człon
ków nowego Konsystorza.
Nabożeństwo połączone było z uro
czystością .Wieczerzy Pańskiej, a
kazanie wygłosił biskup. Fragmenty
tego kazania zamieszczamy na s. 3.
• Przez dwa tygodnie września (od
10 do 25) przebywała w Polsce pani
Elsbeth Werner, była długoletnia
kierowniczka domu wypoczynkowe
go „Casa Locarno” w Szwajcarii.
Przez kilka dni była gościem para
fii ewaing elick o^r eformowane j
w
Warszawie, która udzieliła jej lo
cum. W dniu przyjazdu do. Warsza
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wy wydana została w parafii ko
lacja. w której uczestniczyły osoby
pamiętające p. Werner z czasów
swego pobytu w „Casa” i pragnące
raz jeszcze przeżyć z nią spotka
nie. Serdecznym wspomnieniom i
rozmowom nie było końca.
Pani Werner wraz z siostrą, która
towarzyszyła jej w podróży do Pol
ski, udały się następnie na Śląsk
Cieszyński, gdzie organizacją ich
pobytu zajmował się ks. sen. Jan
Szarek z Kościoła Ewangeiicko- Augsburskiego, który był inicja
torem zaproszenia obu Szwajcarek
do Polski. Zwiedziły one też pół
nocne ziemie i miasta Polski, m.in.
Gdańsk.
Wszędzie podejmowane
były w domach prywatnych, dzięki
czemu mogły poznać warunki i otoczenie, w jakich na co dzień żyją
ludzie, których one widziały nieja^
ko ,przebranych odświętnie”, w ur
lopowym otoczeniu pięknego, wie
lojęzycznego „Casa” i dostojnej urody szwajcarskich gór.
Miło nam było gościć człowieka,
któremu wielu Polaków zawdzięcza
swe dobre dni. Dziękujemy tą dro
gą pani Elsbeth Werner za jej wie
loletni trud kierowania domem wy
poczynkowym „Casa. Locarno”, któ
ry dla niejednego z nas przez mie
siąc był domem prawdziwym.

Cena 30 zł
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