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C O  W Y NA TO?

Prawo wartości

Niedawno prasa podała interesującą, acz trudną do zrozumienia decyzję 
ministra Komunikacji o zakazie wysyłania samochodów ciężarowych na 
trasy dłużstze niż 50 km od miejsca garażowania. (Zakazem tym są objęte 
przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze i prywatne, które dla celów nie- 
zarobkowych korzystają z wlasjnego transportu samochodowego. Ma to 
riiby zapobiec maifrtotrawstu i ukrucić wysyłanie (wielkich wozów jz ma
łym ładunikiem lub wręcz pustych. Być może zaoszczędzi się ileś tam zło
tych na jednym koncie, ale za to wyda się legalnie z innego konta parę 
razy więcej. Ekonomiści powinni umieć dokładnie to wyliczyć. W środkach 
przekazu aż huczy od głosów krytycznych: być może, zanim te słowa uka
żą się w druku, ktoś rozsądny naprawi błąd.
Nie jeden prawdopodobnie teraz zapyta, dlaczego o tej sprawie piszemy, 
skoro w zasad/zie jesteśmy powołani do czegoś ininego. Sprawami ekono
mii powinni zajmować się specjaliści. A żaba niech njogi do kucia nie 
podstawia. Słusznie, tylko że nam chodzi o coś innego, co na tych łamach 
jest zupełnie usprawiedliwione, a Co za chwilę postaramy się pokazać. 
Najpierw jednak zajmiemy się jeszcze innymi przykładami z życia.
Sprawa oszczędności jest dziś tematem modnym, a marfn/otrawstwo zja
wiskiem potępianym w rozmaitej tonacji, w występach solowych i chóral
nych. Nic dziwnego, skoro bieda zajrzała nam do oczu. Niemal każdy 
dziennik telewizyjny pokazuje przerażające obrazy niegospodarności. Roz
maite inspekcje, kontrole usiłują walczyć z tymi wiatrakami, nakładając 
kary, pisząc protokoły, proponując zwalnianie osób odpowiedzialnych za 
straty, które sięgają niekiedy wielu milionów zlatycji.
Na małym ekranie pokazywano dyskusję specjalistów i dziennikarzy na 
temat oszczędności. Nic  ̂ niej nie wynikało poza stwierdzeniem, że mar
notrawstwo jest rzeczą złą i trzeba z nim walczyć, zaś oszczędność — rze
czą dobrą i piależy ją jpopierać. Zupełnie jak na złym kazaniu. Ktoś słucha
jący zauważył lakonicznie, że niewątpliwą oszczędnością byłoby nienada- 
ńie tego programu.
Otóż wydaje się, że jedyną sensowną odpowiedzią na pytanie o to, jak 
realnie i konkretnie zaradzić izłu, jest przywrócenie prawa wartości. Więk
szość rzeczy, |Wśród których na tej ziemi się obracamy, ma określoną, wy
mierną wartość. Tylko (wyjątkotwo coś może mieć wartość niewymierną. 
W tym miejscu dotykamy sprawy, na której Kościołowi bardzo zależy. 
Jesteśmy rzecznikami wartości właśnie niewymiernych, wyższego dobra, 
wiary transcendentnej i w jej imię głosimy fasady moralne, domagając 
się od ludzi stosowania ich w życiu. Tymczasem znajdują się oni pod 
nieodpartą presją, która zmusza icfh do postępowania (wbrew sumieniu 
i wbrew wyznawanym zasadom. Niemądre zarządzenia i przepisy stawiają 
ich wobec sprzeczności między życiem a zasadą. (Ponieważ muszą żyć, ła
mią i przepisy, i swe zasady moralne. W rezultacie słuszne wymagania 
moralne jawią się im jako absurdalne, nieżyciowe. Kaznodzieja na ka
zalnicy staje się w ich oczach postacią groteskową, a przepisy prawne 
rafami, które trzeba umiejętnie (omijać. Ludzie, którzy jeszcze nie stracili 
wrażliwości moralnej, stawiają w rozmowie z duszpasterzem problemy, 
których rozwiązanie jest niejednokrotnie kwadraturą koła.
Dlatego tak ważną rzeczą jest stworzenie mądrego, sprawiedliwego i uczci
wego systemu ekonomicznego, opartego ina rzetelnym prawie wartości, aby 
ludziom opłacało się uczciwie zarabiać, a nie opłacało się marnotrawić. 
Odpowiednie mechanizmy ekonlomiczne muszą tak działać — a od tego 
już są specjaliści —  by można było od ludzi wymagać pizestrzegania 
praw i zasad moralnych. Aby „tak” znaczyło „tak”, a „nie” — „nie. Dla
tego to my, jako Kościół, nie możemy i nie chcemy obojętnie przechodzić 
obok zjawisk, które pozornie nic wspólnego nie mają z naszymi zadaniami.

C O  W N U M E R Z E  ?
4 Lutego minęła 80 rocznica urodzin 
wybitnego teologa ewangelickiego 
Dietricha Bomhoeffera, jednego z 
twórców Kościoła Wyznającego w 
Niemczech w okresie III Ęzeszy. Z 
tej okazji publikujemy jego kaza
nie zatytułowane Gedeon (s. 3). Za
miatał modlilitwy drukujemy wiersz 
Bonheoffera pt. Kim jestem? ;(is. 4).

Na s. 6 zamieszczamy artykuł Or
dynacja kobiet w Kościołach człon
kowskich Światowego Aliansu Koś
ciołów Reformowanych. Sądzimy, że 
zainteresuje on naszych Czytelni
ków, igdyż sprawa ordynacja kobiet 
pozostaje w naszym Kościele ciągle 
otwarta. Napisał go na podlstawie 
danych SAKR Włodzimierz IZuzga. 
W ub. roku zmarł ks. Paul Conord, 
wieloletni sekretarz generalny Fran
cuskiej Federacji Protestanckiej. 
Jego sylwetkę prezentujemy na s. 
12.

Na czym polega Uzdrawianie przez 
modlitwę, czy jest zgodne z nauką 
płynącą z Pisma św., co jest jego 
przedmiotem? — na te i inne py
tania odpowiada Marek Mlicki w 
artykule poświęconym temu obsza
rowi służby chrześcijańskiej (s. 9.).

Radziwiłłowie ewangeliccy to tytuł 
obszernego opracowania Wojciecha 
Krdegseisema prezentującego związki 
z -Reformacją tego (wybitnego rodu 
magnackiego i dzieje jego linia e- 
wangelieikiej. W  tym numerze dru
kujemy część pierwszą i(s. 113), dru
ga ukaże się w  następnym.

Z dziejów związków Polski i Szko
cji w XVII wieku — talki podtytuł 
nosi artykuł Włodzimierza Zuzgi o 
Janie Jonstonie, filozofie i lekarzu 
wyznania ewangehcko-reformowa- 
nego z pochodzenia Szkocie, działa
jącym jw Lesznie (s. 17).

Poza tym w numerze: kolejny od
cinek cyklu Szalom ipt. Historia Ży
dów (s. 18) i stałe truibryki: Co Wy 
na to? i(s. 2), Wśród książek (s. 20), 
Przegląd ekumeniczny (s. 22).

N A S Z A  O K Ł A D K A :
Rozmowa duszpasterska na uli
cy (patrz; „Ordynacja kobiet 
w Kościołach członkowskich 
SAKR” (s. 6)
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KS. DIETRICH BONHOEFFER

G e d e o n
„Proszę Cię, Panie — odpowiedział mu Gedeon — jakżeż wybawię Izra
ela? Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manassesa, a ja jestem 
ostatni w domu mego ojca”. Jahwe mu odpowiedział: „Ponieważ ja będę 
z tobą, pobijesfe Madiaimtów, co do jedmego męża”. (...) Jahwe ifeekl do 
Gedeona: „Zbyt liczny jest lud przy tobie, abym w jego ręce wydał Ma- 
dianitów, gdyż Izrael mógłby przywłaszczyć sobie chwałę z pominięciem 
mnie i mówić: Moja to ręka wybawiła mnie”. (...) Lecz Gedeon im odpo
wiedział: „Nie ja będę panował nad wami ani też mój syn, Jahwe będzie 
panował nad wami”.

Namiętna opowieść o szyderstwie Boga z ludzi 
tchórzliwych i małej wiairy, z przewidujących i pie
czołowicie zabezpieczonych, z tych wszystkich, co 
chcą być czyimś przed Bogiem-, a są niczym. O szy
derstwie Boga z mocy człowieka. O zwątpieniu i o 
wierze w tego Boga, co szydzi, a wszak w tym szy
derstwie — miłuje i zdobywa.
A  więc żadtna wzniosła legenda o bohaterze — Ge
deon nie jest Zygfrydem — ale raczej gruba, suro
wa, zgoła nie budująca historia, w której jesteśmy 
W3r;szydzeni wszyscy, jaik jeden. A któż chętnie przy
staje, by szydizić z niego? I cóż bardziej upokarzają
cego niż ośmieszyć się w oczach Pana świata?
0  Bogu, wyszydzającym z nieba ludzką krzątaninę
1 hałaśliwe zaaferowanie, o śmiechu Boga nad próż
nym Jego stworzeniem opowiada Biblia nie jeden 
raz. Ten, który tak poczyna sobie ze swym stworze
niem, jest Panem żywym, suwerennym, a moc Jego 
nie da się z niczym porównać. Pod Jego wzrokiem... 
w którego rękach jest wszelka moc, który mówi, a 
wszystko się staje; który tchnieniem powołuje świat 
do życia, a wstrzyma oddech — świat przepada, pod 
wzrokiem Tego, który rozbija narody jak garnki 
glinianę, człowiek nie jest herosem, nie jest bohate
rem. Jest stworzeniem, które musi pełnić Jego w o
lę, Jemu być posłuszne, a które On — przemocą 
swego szyderstwa i miłości — zmusza do służby. 
Dlatego więc Gedeon, a nie Zygfryd. Człowiek wąt
piący, który nauczył się wierzyć wśród tęgich razów. 
Mamy w kościele tyllko jeden ołtarz, a jest to ołtarz 
Najwyższego, jedynego naszego Pana, któremu — i 
tylko Jemu — składać mamy chwałę. Ołtarz Stwórcy, 
przed którym wszelkie stworzenie musi paść na ko
lana, a najpotężniejsi nawet są pyłem tylko. Nie ma
my żadnych bocznych ołtarzy dla czczenia luidizi. Tu
taj, na ołtarzu kościoła, sprawowana jest służba Bo
gu, nie człowiekowi. A  kto by chciał inaczej, niech 
pozostanie z dala, bo nie może być z nami w Domu 
Pana. Kto rości sobie prawo do ołtarza dla siebie, 
albo chciałby wznosić je innym ludziom, ten szydzi 
z Bogą, a Bóg nie daje się z siebie naśmiewać. Być 
w Kościele znaczy — mieć odwagę być sam na sam 
z Bogiem, znaczy nie być sługą ludlzi, lecz Jego słu
gą. A  trzeba do tego odwagi: największą przeszkodą 
w  przystaniu, aby Bóg był Panem,, to znaczy w wie
rze, jest nasza tchórzliwość. Więc dlatego także — 
Gedeon. Bo upada on wraz z nami na kolana przed 
ołtarzem jedynym; Najwyższego i Wszechmocnego 
i Jemu samemu tylko oddaje pokłon.

Sędz. 6:15; 7:2; 8:23

Mamy w kościele też jedną tylko kazalnicę i będzie 
z niej mówione o wierze w Boga, a nie o żadnej 
innej. Nie o żadnej innej wierze czy najlepszej na
wet woili. A  więc dlatego — Gedeon. Bo on sam, 
jego ży cie, jego los to żywe głoszenie tej wiary. Dla
tego Gedeon, że nie chcemy dziś mówić o wierze tak 
abstrakcyjnie, tak zaświatowo, talk nierealnie, że mi
ło się tego słucha, lecz nic niemal nie dociera do 
świadomości: bo czasem jest rzeczą pożyteczną na
prawdę coś z wiary z o b a c z y ć .  Nie tylko słuchać
0 tym, czym być powinna, lecz zobaczyć, czym jest, 
jak zdarza się po prostu w czyimś życiu, w jakiejś 
historii ludzik i ej. Tylko tak przestaje ona być dla 
każdego z nas dziecięcą zabawą, a staje się sprawą 
niebezpieczną, budizącą nawet strach i grozę. Bo tu 
już poczyna sobie z człowiekiem bezwzględnie, bez 
ceregieli, bez umiaru«, tak że musi albo się ugiąć, al
bo dać się zdruzgotać. Dlatego biblijne opisy mężów 
wiary ukazują nierzadko tak po ludzku niępiękny, 
nieharmohijny, rozdarty na strzępy obraz człowieka. 
Lecz ten obraz, obraz człowieka, który nauczył się 
wierzyć, ma tę właściwość, że wskazuje poza siebie, 
na Tego, w którego mocy jest człowiek, z którym 
jest skuty, którego jiest więźniem. Dlatego więc Ge
deon. Jego historia jest historią wspaniałości Boga
1 upokorzenia człowieka.
Oto tedy Godeon: człowiek jak tysiące innych. Lecz 
pośród tych tysięcy Bóg spotyka właśnie jego i jego 
powołuje do swej służby — do czynu. Dlaczego Gede
ona? Dlaczego właśnie mnie? Właśnie ciebie? Czy ze 
minie szydzi, że w ogóle ze mną rozmawia,, czy też 
to Jego.łaska, wyszydzająca wszelkie pojmowanie? 
Ale cóż za pj^tania? Ozy nie wolno Mu powoływać, 
kogo On chce, tych z wysoka i niska, silnych lub 
słabych, biednych albo bogatych, a nikt nie śmie pra- 
wować się z Niim o to? Czyż nie pozostaje nam tylko 
słuchać i być posłusznym?
Gedeon ma uwolnić podbitego Izraela z rąk przepo
tężnych wrogów — Madiainitów. On, człowiek, jak 
tysiące innych, wezwany jest więc oto do czynu nie
słychanego. Spogląda na siebie i swe siły, i na nie- 
przezwyciężalne opory dookoła. Nie ma nic w  rę
kach. IWszystko jest w  rękach wrogów. Mówi tedy: 
„Proszę Cię, Panie, jiakżeż wybawię Izraela?” Jak 
mam zrobić to, do czego mnie powołujesz? ,Za w iel
kie to zadanie, Boiże. Nie ibądź okrutny. Odsuń je ode 
mnie albo okaż mi pomoc, daj wojska, .broń, bogac
twa. Nie znasz, Panie, rozmiarów naszej nędzy, spójrz 
na lud, głodujący i słaby. Patrz, jak (bez domu, bez
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chleba, zaczynają wątpić w Ciebie, oddawać pokłon 
różnym bożkom, nie Tobie. „Panie, jakżeż wybawię 
Izraela?”
Poznajemy Gedeona, prawda? Nabiera rysów żywych. 
Gedeonie, znamy ftwój głos aż nazbyt dobrze: mówisz 
d-ziiś [to samo, co wtedy.
Wezwanie, skierowane d'ziś do naszego Kościoła pro
testanckiego, jednego z Itylu innych na śwdecie, brzmi: 
to ty masz wybawić Izraela. To ty masz uwolnić lud 
z łańcuchów strachu, ttchórzli^wości, zła, Iw które jest 
zakuty. I to wezwanie przeraża, wzburza Kościół do 
głębi: czemu on właśnie, ten Kościół słaby, bez wpły
wów, niczym się nie wyróżniający? Czemu na niego 
akurat spada ciężar tego wezwania? Kościół widzi 
beznadziejność swych wysiłków głoszenia Ewangelii, 
otępienie i niedolę tych, co mają go słuchać, i poj
muje, że nie dorasta. Widzi własną pustkę, nicość 
i pyta z trwogą i wyrzutem: czym mam wyzwolić 
ten lud? Jaik wykonać tę rzecz niesłychaną?
I w nas «osobiście uderza nieraz z nagła ten głos: 
skończ z niewolnictwem, w którym żyjesz, z trwogą 
życia, która cię wyniszcza, skończ z ipotęgą pożądań, 
która cię spala, skończ z udręką i samolubstwem 
egzystencji, tak jak byś był sam na świecie. skończ 
ze strachem przed ludźmi i z próżnością, uczyń się 
wolnym. Któż mógłby powiedzieć, że nigdy tego gło
su nie słyszał i że nigdy nie odpowiedział jak Ge
deon: Panie, c z y m  ktoś taki jak ja [miałby dokonać 
czynów tak wielkich?
Oto jednak ówczesny i dzisiejszy Gedeon musi za
milknąć, ma zamklnięte usta: „czym”, pytasz? Czy 
nie pojąłeś, co to znaczy, że Ten, kto cię wzywa, jest 
Bogiem? Czy nie wystarczy ci samo Jego wezwanie?

Jeśli zaś je właściwie usłyszałeś, jto czy nie rozpadły 
się wszystkie twoje: „czym” ? „Ja «będę z tobą” — 
mówi Bóg. A  to znaczy: masz to robić bez żadnej 
innej pamac\', bo ja cię wezwałem. Będę z tobą. Bę
dę to robił także. Słyszysz, Gedeonie, wczorajszy i 
dzisiejszy? Bóg wzywa i to wystarczy. Czy słyszysz, 
samotny chrześcijaninie, pełen pytań i zwątpienia? 
Bóg |ma jakieś zamysły co do ciebie, właśnie co do 
ciebie. Bądź gotów i uważaj. Nie zapominaj, nawet 
gdy twoja słabość niemal cię łamie, że Gn ma w sto
sunku do ciebie plany olbrzymie, niesłychane. Będzie 
z tobą.

Cóż więc czyni Gedeon? Wyrusza, każe otrąbić po
budkę, zwołuje wojowników ze wszystkich plemion, 
gromadzi wszelkie siły bojowe, jakie ma do dyspo
zycji. W obliczu przewagi wroga jest to wciąż bardzo 
mała armia i Gedeon waha się, jczy powinien w ogóle 
podjąć walkę. Właśtnie wtedy, gdy rozbija obóz na
przeciw wroga, Bóg znowu Zastępuje mu drogę. Cóż 
uczyniłeś, Gedeonie? Gedeonie, gdzie twoja wiara? 
Sjpójirz na twoje wojska, są zbyt liczne. To Ze strachu 
i zwątpienia je zwołałeś. „Zbyt liczny jest lud przy 
tobie” . N ie mogę ci dać zwycięstwa, bo moglibyście 
przywłaszczyć sobie chwałę i mówić: wyzwoliliśmy 
się sami. Nasze jest zwycięstwo. A ja nie chcę waszej 
chwaty. Padnijcie na kolana przed waszym Bogiem 
i przystańcie, aby to Gn był Panem. iWiedzicie, że Gn 
tylko może was wyzwolić. Przyrzekł wam Ito, a Sło
wo Jego jest potężniejsze niż wszystkie armie świata. 
Tu więc jawi się decydujące pytanie: Gedeonie, jeśli 
wierzysz prawdziwie w Boga, Pana Twego, jeśli w ie
rzysz Mu także teraz w  obliczu straszliwego niebez
pieczeństwa wroga, to odeślij Gedeonie, armię. Nie

Kim lestem

Kim jestem? (Mówią ml, że wychodzę ponoć z celi pogodny 
jak książę z zamku.
Kim jestem? Mówią mi, że rozmawiam ze strażnikami 
tak spokojnie i jaslno, jak bym to ja by! tym, co nimi włada. 
Kim jestem? Mówią jeszcze, że znoszę dni nieszczęścia 
z uśmiechem i dumnie, jak ktoś, kto przywykł (zwyciężać.
Czy rzeczywiście jestem tym, za kogo mnie mają?
Czy tym tylko, którego znam sam: 
niespokojny, stęskniony, chory jak ptak w klatce, 
dobijający się o każdy oddech jakby kto dławił krtań, 
i kolorów zgłodlniały, 1 kwiatów, i głosów ptactwa, 
złakniony dobrych słów i bliskości innych ludzi, 
drżący przed tyranią, a także przed najbłahszą z chorób, 
wypchnięty fc czekania na rzeczy wielkie 
i bezsilnie struchlały o przyjaciół, niedosiężnie dalekich, 
zbyt zmęczony i pusty, by modlić się, myśleć, tworzyć, 
otępiały, gotów w  każdej chwili pożegnać wszystko?
Kim jestem — tym czy tamtym? Czy tym dziś, a innym jutro? 
Czy obydwoma?
Obłudnikiem wobec ludzi,
sam przed sobą — żałosnym, przeczulonym słabeuszem?
A może to, co jest we mnie, jest podobne 
do rozbitej armii pierzchającej w  rozsypce 
przed już odniesionym Zwycięstwem?
Kim jestem? Szyderstwo samotnych pytań...
Ty wiesz, Boże: Twój, kimkolwiek byłbym.

Tłum. Anna Morawska
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potrzebujesz jej. Bóg jest z Tobą, to On zwycięża, 
nie twoje wojislka.

Cóż to za wymagania! Jakże peszące spotkanie z Bo
giem żywym! Oto Gedeon, ze swą zbyt małą armią, 
waiha |się w obliczu przewagi wroga, a Bóg zbliża się 
i wyśmiewa go bez ceremonii, szyd'zi z niego: zbyt 
liczny jest lpd przy (tobie, Gedeonie. Zamiast zesłać 
wojisko ii broń w  olbrzymich ilościach/, żąda rozbroje
nia, a (to znaczy — wiary. Każ zawrócić twoim od
działom!

Okrutne szyldensitwo Boga z (wszelkiej potęgi ludzkiej, 
najbardziej gorzka z prób wiary. Gzyż (to nie szaleń
stwo, czy nie musiało to druzgotać wewnętrznie Ge
deona, żeby teraz, w  obliczu wroga, rezygnować z je
dynej po ludzku pewnej śiły, jaką miał jeszcze? Cóż 
za drapieżny, zazdrosny o swoją cześć Bóg, krzyżują
cy zawsze ludzkie plany i drogi (w sposób najmniej 
oczekiwany! I czemu tak krzyżuje? Bo się brz}rdzi 
pyszałkami? 1B0 człowiek zawisze działa fałszywie, jak
kolwiek by (to sobie umyślił? Ale dlaczego fałszywie? 
Bo chodlzi mu naprawdę zawsze o Iwłasną chwałę, a 
nie chce wierzyć w Boga.

Lecz Gedeon wierzy i jest posłuszny. Odprawia woj
ska, a z każdym wojownikiem, co odchodzi, rośnie 
wiara w  Bioga, który go wyszydził. Gdy zaś odeszli 
jtiż wszyscy i pozostała tylko nikła resztka, dane mu 
zastało zwycięstwo. Gedeon uwierzył i posłuchał, od
dał chwałę BogU|, a zrezygnował z własnej. I Bóg do
trzymał swego słowa.
Baj|ka jak inne? Kito (tak mqwi, ten nie pojął, że Ge
deon żyje, a jego historia powtarza się co dzień w 
chrzęści jańsitwiie. „Ja będę z tobą w obliczu wroga” 
— mólwi Pan. (Ale co czyni Gedeon, cóż my czynimy? 
Konsolidujemy własne siły, uciekamy się do wszel
kich możliwych środków, obliczamy, rozważamy, 
zbroimy się — aż nagle, zupełnie niespodziewanie, 
nikt nie w ie kiedy, naciera na człowieka znowu sam 
Bóg żywy: jeśli masz wiarę (— złóż broń. Tp ja  jestem 
twoim orężem. 3dejm pancerz: (to ja  jestem pance
rzem. Porzuć własną diumę: ja jestem twoją dumą. 
Gzy słyszysz, Kościele Gedeona? Niech sam Bóg, Jego 
Słowo, Jego Sakrament i Jego (przykazanie będą 
twoim orężem. Nie szukaj innej pomocy. N ie prze
rażaj się. On jest z  jtolbą. Poprzestań na Jego łasce. 
N ie chciej być Kościołem silnym, potężnym,, czczo
nym i honorowanym, lecz pozwól, by IBóg był twoją 
siłą, twoją chwałą i honorem. A le może nie wierzysz 
Bogu?

Pozornie, cóż za nonsens, żeby Kościół, zagrożony 
ze wszystkich stron, nie miał się bronić wszelkimi 
środkami. Go za nonsens wprowadził w świat ten 
cały Gedeon! Tylko że jest to wszystko razem nie co 
innego, lecz „nonsens” samej chrześcijańskiej wiary. 
I o Ito właśnie chodzi w tej opowieści. Nie o okreś
lony rozkaz, który w niej został wydany, i miałby 
obowiązywać po wszystkie czasy, tylko o głupstwo, 
o Iskandiał wiary żywej, tej, co wyznaje: „sami z sie
bie nic nie możemy..

A  ty, pojedynczy chrześcijanie, co usłyszałeś przecie 
wezwanie do wyzwolenia się z łańcuchów strachu, 
tkwisz jiuż z powrotem w czynie niewiary: myślisz, że 
dasz temu radę isam, kurczowym napięciem wszyst
kich sił, gromadzisz wszystko, co masz w sobie, ciągle 
chcesz wziąć to we właśnie ręce. A ż sam Bóg zastąpi 
ci drogę i pokrzyżuje to Wszystko. Złóż broń. To ja

jestem .twoją bronią, a tysiąc twoich mieczów nie 
równa się memu jednemu. Pozwól mnie uczynić to, 
czemu nigdy nie sprostasz. Chcesz móc chwalić sie
bie: oto wyzwoliłem się sam, ale nie powinieneś się 
chwalić. Odldaj mi chwałę i cześć, w i e r z  mi. Po
przestań na mojej łasce. W słabych siłą jest imoja 
moc.

Z .przerażeniem i zdumieniem przyjęli chyba żołnie
rze Gedeona rozkaz odwrotu. Z przerażeniem i zdu
mieniem słuchał Kościół głosu Tego, |który każe wy
rzec się potęgi i zaszczytów, odrzucać wszelką kalku
lację i pozwolić, alby sam |Bóg spełniał swe dzieło. 
Kiwamy głowamii, oburzeni,, nad niejednym Gedeo
nem,, który idzie .pośród nas swoją dirogą. Czy jednak
że powinna ona zaskakiwać nas, którzy, w centrum 
Kościoła, widzimy wszakże zawsze krzyż? Krzyż — 
znak bezsiioościt, niesławy, bezbronności, beznadziej
ności i bezsensu? Który przecie jest miejscem Bożej 
siły i chwały Bożej, obrony i nadziei, miejscem sensu, 
życia i zwycięstwa?

Spójrzmy na linię, która wiedzie od- Gedeona aż na 
krzyż, a zrozumiemy, że ma ona jedną nazwę: „w ia
ra”.

Gedeon zwycięża, Kościół zwycięża, bo zwycięża tylko 
wiara. Lecz nie Gedeona, nie Kościoła, nie nasze, tyl
ko Boga jest to zwycięstwo. A  zwycięstwo Boga ozna
cza naszą klęskę i upokorzenie, jest boskim szyder
stwem i gniewem wobec naszego ważniactwa, nasze-, 
go nadymania się, naszej żądzy, by być czyimś samo
władnie. Zwycięstwo Boga to zmuszenie do milczenia 
świata z jego zgiełkiem, to pokrzyżowanie wszystkich 
naszych planów i zamysłów. A  to znaczy, że czło
wiek, nawet najczicigodniejiszy, miusi, chce czy nie, 
paść kiedyś na kolana, a wraz z nim wszyscy bogo
wie i bożki, wszyscy panowie świata. Krzyż Jezusa 
Chrystusa to gorzkie szyderstwo Boga z wszelkich 
wyżyn ludzkich, to gorzkie boskie cierpienie we 
wszystkich zapadilnach losu człowieka, to panowanie 
Boga nad całym światem.

Ale jeszcze ostatnie wzburzenie, ostatnia pokusa: lud 
obstępuje zwycięskiego Gedeona: „ty bądź naszym pa
nem...” Lecz Gedeon pamięta historię. Swoją i swo
jego ludu. „Nie ja będę jpanował nad wami, ani też 
mój syn, Jahwe będzie panował nad wami”, i żadne
go innego pana mieć tnie będziecie.

Gd tego słowa rozpadają się ołtarze bogów i bożków, 
upada wlszelkie wysługiwanie się człowiekowi, wszelka 
jego idolatria. Osądzone, skazane, przekreślone i u- 
kmzyżowane jest to wszystko, rzucone w  (ptroch u stóp 
Tego, który jest jedynym Panem. Z nami pada dziś 
na kolana Gedeon. iDo wiary prowadziły go zwąt
pienie a strach. Przed ołtarzem jedynego Boga modli 
się teraz z nami: „Panie na krzyżu, ibąidź jedynym 
naszym Panem”.

Tłum. Aninia Morawska i Zdzisław Wawrzyniak

Przedruk z Wyboru pism Dietricha Bonhoeffera, w y
danego w 1970 przez Bibliotekę „Więzi” w opracowa
niu Anny Morawskiej. Według podanej tam informa
cji kazanie to Bonhoeffer wygłosił 26 lutego 1933, nie
spełna miesiąc po objęciu przez Hitlera urzędu kanc
lerza Rzeszy, w przeddzień pożaru Reichstagu.
Drukowany na s. 4 wiersz Dietricha Bonhoeffera Kim  
jestem?, napisany w więzieniu w 1944, pochodzi z tego 
samego źródła (red.).
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WŁODZIMIERZ ZUZGA

Ordynacja kobiet w Kościołach członkowskich 
Światowego Aliansu Kościołów Rełormowanych

Od kilku lat trwa w naszym Kościele dyskusja na 
temat ordynacji kobiet. Co pewien czas sprawa poja
wia się na Synodzie, ale najważniejsze procesy zacho
dzą „na dole” — w parafiach, na spotkaniach ludzi 
zaangażowanych w pracę i życie Kościoła, na obo
zach młodzieżowych itd. Synod 85 wypowiedział się 
przeciw ordynowaniu kobiet w chwili obecnej i tak 
samo wypadło przeprowadzone niedługo potem refe
rendum, ale problem jest ciągle otwarty i — co waż
ne — nie został zapomniany ani odłożony ad acta 
przez młodzież. Należymy do wielkiej rodziny Kościo
łów reformowanych, które łączą wspólne cechy teo
logiczne, wyrosłe ze wspólnego dziedzictwa Reforma
cji i myśli współczesnych teologów, a jednocześnie 
występuje wśród nich duża różnorodność tradycji, 
uwarunkowań społecznych, a także ustrojów kościel- 
sych. Nasz Alians skupia Kościoły prezbiteriańskie, 
kongregacjonalne, synodalno-prezbiterialne itd., a tak
że Kościoły zjednoczone, stanowiące unie z luterana
mi, metodystami i in. Jest on jednym z najlepszych 
przykładów praktycznej realizacji hasła „jedność w 
różnorodności” w podzielonym świecie. Sądzimy, że 
warto zapoznać Czytelników naszego pisma z posta
wami, jakie przyjmują Kościoły reformowane wobec 
ordynacji kobiet.
Niedawno ukazał się raport w tej sprawie, opracowa
ny przez ks. Henny Dirks-Blatt na zlecenie Wydziału 
Teologicznego SAKR1. Zawiera on interesujące dane
0 ordynacji kobiet w Kościołach członkowskich. Po
staram się je zwięźle przekazać w dalszej części tego 
artykułu. A  teraz nieco historii.

Pod koniec X IX  wieku rozpoczęła się dyskusja na te
mat roli kobiet w życiu kościelnym. Jej ślady można 
odnaleźć w czasopismach kościelnych. Najbardziej ak
tywne na tym polu były Kościoły kongregacjonalne 
z Wielkiej Brytanii i Ameryki Północnej. Chodziło 
przede wszystkim o nauczanie w kościele, na ogół po
mijano jednak kaznodziejstwo rozumiane w sensie 
głoszenia kazań z ambony. Warto podkreślić, że cha
rakterystyczne jest, iż najwięcej dyskusji w histo
rycznych Kościołach Zachodu budziło głoszenie kazań 
przez kobiety, a nie sama ordynacja i — na przy
kład — udzielanie sakramentów. Do dzisiaj w wielu 
Kościołach kazania mogą wygłaszać tylko ordynowa
ni duchowni, podczas gdy sakramenty mogą być u- 
dzielane przez odpowiednio przygotowane osoby 
świeckie. W naszym Kościele jest dokładnie odwrot
nie — na ambonach często można ujrzeć świeckich 
obu płci, natomiast inne czynności kościelne (zwłaszcza 
sakramenty) wymagają ordynacji. Jest to z pewnoś
cią wpływ katolickiej nauki o sakramentach, wywoła
ny długą izolacją od żywych źródeł protestantyzmu. 
Na początku naszego stulecia większość ośrodków re
formowanych podkreślała równość płci w Kościele
1 potrzebę likwidacji zaniedbań na tym polu. W roku 
1909 Unia Kongregacjonalistów Anglii i Walii oficjal
nie stwierdziła, że kobieta, która spełnia wymagane

warunki (stawiane dotąd mężczyznom), ma prawo być 
ordynowana na duchownego. Kościoły kongregacjonal
ne zatem jako pierwsze pozwalały na ordynację ko
biet: w roku 1921 na ok. 6000 księży w parafiach 
kongregacjonalistów na całym świecie było 67 kobiet 
pełniących normalną funkcję duchownego. W. tym sa
mym roku na posiedzeniu Aliansu Kościołów Refor
mowanych w Filadelfii doszło jednak do wystąpień 
przeciw ordynacji kobiet. Przeciwnicy ordynacji wy
suwali następujące argumenty: równouprawnienie ko
biet jest ideą świecką (lub wręcz polityczną), nie moż
na więc jej podejmować w Kościele; ordynacja kobiet 
spowoduje feminizację Kościoła, a ten proces i tak za
szedł już zbyt daleko; ordynacja kobiet grozi skanda
lem, podziałem Kościoła i pojawieniem się „satanicz
nych konfliktów” ; sprawa ta utrudni zjednoczenie 
Kościoła (dotyczyło to przede wszystkim Kościoła 
Rzymskokatolickiego); ordynacja kobiet spowoduje 
przepływ herezji i fałszywych idei do doktryny Koś
cioła. Charakterystyczny jest brak argumentacji ściśle 
biblijnej, na którą chętnie powoływali się zwolennicy 
ordynacji kobiet. Już wtedy zdawano sobie sprawę 
z historycznego kontekstu niektórych wypowiedzi 
Pawła, który w zasadzie stał jednak na stanowisku 
równych praw dla obu płci w życiu zboru. Zwolen
nicy ordynacji kobiet w owych czasach mieli pewien 
praktyczny argument, który musieli dostrzec także ich 
antagoniści. Chodzi mianowicie o wybitne sukcesy 
kobiet na polu misyjnym w krajach trzeciego świata. 
Nie ulegało wątpliwości, że specyficzne cechy kobiece 
odgrywały istotną rolę w tych sukcesach. Niezależnie 
od dyskusji na temat ordynacji kobiet na księży, ko
biety wykonywały szereg czynności „z natury” przy
pisanych duchownym i często robiły to lepiej niż męż
czyźni. Pojawiało się coraz więcej kobiet-diakonów. 
Kobiety podejmowały studia teologiczne i zaczęto je 
ordynować w wielu Kościołach reformowanych. W ro
ku 1953 ordynowano kobiety w Austrii, Szwajcarii, 
Francji, Kanadzie i USA, a także w Japonii i Indo
nezji. W latach sześćdziesiątych ordynację kobiet 
wprowadziły praktycznie wszystkie Kościoły historycz
ne na Zachodzie, a także większość w krajach bloku 
wschodniego i w  trzecim świecie. Dla Polaków repre
zentujących nasz Kościół na Zgromadzeniu Ogólnym 
SAKR w Ottawie w 1982 r. zaskoczeniem byia duża 
liczba kobiet-księży z krajów trzeciego świata2. 

Przejdźmy do aktualnych danych, dotyczących ordy
nacji kobiet w Kościołach członkowskich naszego A- 
liansu. Kobiety są ordynowane w 107 Kościołach, 30 
Kościołów nadal odrzuca ordynację, a z pozostałych 
20 brak danych (w tej ostatniej grupie znajdują się

» ,,ReEormed World”, vol. 38, nr 8 (1985), s. 434—443. Więk
szość danych pochodzi z tego artykułu, opartego na rzetel
nych studiach i badaniach ankietowych.

’ Por. artykuły w „Jednocie” nr 8—9 (1982).
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Kościoły, z którymi kontakt Aliansu jest utrudniony, 
na przykład z przyczyn politycznych). Należy dodać, 
że mowa jest o Kościołach, a nie krajach — w nie
których państwach istnieje więcej niż jeden Kościół 
reformowany. Praktycznie we wszystkich historycz
nych Kościołach Zachodu, a także w większości kra
jów komunistycznych kobiety mogą być ordynowane. 
W podziale na kontynenty dane są następujące (pierw- 
cza liczba oznacza liczbę Kościołów, a druga — w na
wiasie — liczbę Kościołów, które nie ordynują kobiet): 
Afryka 36 (10), Ameryka Łacińska 19 (6), Ameryka 
Północna 10 (1), Azja 48 (8), Australia i Oceania 6 (2), 
Europa 38 (3). Nawet jeżeli przyjmiemy, że Kościoły, 
z których brak danych, nie ordynują kobiet, to i tak 
okaże się, że ponad 2/3 Kościołów dopuszcza kobiety 
do urzędu duchowmego. Nie można przy tym zauwa
żyć, by istniał związek między konserwatywną lub 
progresywną postawą Kościołów w teologii, ich zaan
gażowaniem społecznym itd. a stanowiskiem w tej 
kwestii. Jeszcze bardziej otwarte są Kościoły na do
puszczanie kobiet do władz świeckich (starsi zboru i 
inne stanowiska, wiążące się z władzą ustawodawczą 
lub wykonawczą w Kościele). Tylko 5 Kościołów w 
Afryce, 3 w Ameryce Łacińskiej, 1 w Ameryce Pół
nocnej, 2 w Azji, 1 w Australii oraz 1 w Europie nie 
dopuszczają kobiet do tych stanowisk. Ciekawostką 
jest, że jeden z Kościołów w Afryce zabrania dostępu 
kobietom do tych władz kościelnych, a jednocześnie 
ordynuje je na pastorów. W sumie 50% wszystkich 
stanowisk kościelnych, które umożliwiają istotny 
wpływ na działanie kościołów członkowskich Aliansu, 
jest obsadzone przez kobiety. Wlidać zatem, że wśród 
ewangelików reformowanych, którzy przecież nie u- 
znają podziału wiernych na stan duchowny i świecki, 
występuje zróżnicowane podejście do poszczególnych 
urzędów kościelnych: inne do księdza, inne do pozo
stałych urzędów. I chociaż zdecydowana większość 
Kościołów ordynuje kobiety na duchownych, to jednak 
dużo chętniej przyjmuje się je na inne stanowiska w 
Kościele (nie jest mi znana całkowita liczba kobiet- 
-księży w Kościołach Aliansu, ale w tych, które ordy
nują kobiety, stanowią one z pewnością dużo mniej 
niż 50% wszystkich księży). Fakty te zdają się wska
zywać, że — tak jak to było na początku naszego wie
ku — argumentacja biblijna nie ma żadnego znacze
nia przy podejmowaniu decyzji w  tych sprawach. 
Ewentualne zastrzeżenia, które można by wysuwać na 
podstawie wybranych tekstów z Nowego Testamentu, 
mogłyby dotyczyć w równym stopniu wszystkich urzę
dów kościelnych, a nie specjalnie księży (czytaj: gło
szących kazania). Do tych spraw wrócę niżej, przy 
omawianiu argumentacji za i przeciw ordynacji, przy
taczanych w omawianym raporcie. Na marginesie 
warto dodać, że mówimy tu tylko o Kościołach zrze
szonych w Aliansie. Wiadomo, że kobiety są ordyno
wane w wielu Kościołach protestanckich, nawet tych, 
kitóre uznają stan dtiichorwny za istotnie różny od 
świeckiego (chodzi przede wszystkim o różne deno
minacje episkopalne, w tym także Kościół Anglikań
ski). Kobiety mogą być duchownymi w wielu Kościo
łach luterańskich i w zdecydowanej większości Koś
ciołów „wolnych” . Nie wspominam już o starokatoli- 
cyzmie, który nie może — jak twierdzą niektórzy — 
być dla nas wzorem.
Przechodzę teraz do omówienia argumentacji Kościo
łów w omawianej sprawie. Opieram się tu całkowi

cie na danych z raportu Wydziału Teologicznego 
SAKR. Zacznę od argumentacji biblijnej i teologicz
nej. Otóż takimi argumentami posługują się w zasa
dzie tylko zwolennicy ordynacji kobiet. Przeciwnicy 
kierują się innymi względami. Argumentacja biblijna 
za ordynacją kobiet jest bardzo bogata. Najbardziej 
ogólna analizuje porządek zbawienia i stworzenia, w 
którym człowiek — niezależnie od płci — jest obrazem 
Boga. Bóg na równi traktuje wszystkich ludzi. Kobiety 
odgrywały istotną rolę zarówno w Starym, jak i w 
Nowym Testamencie. Jezus działał na rzecz równo
uprawnienia kobiet, wyraźnie wbrew panującym zwy
czajom. Kobiety przyniosły wieść o Zmartwychwsta
niu itd. Kobiety nauczały (Debora), odgrywały istotną 
rolę we wczesnym Kościele (Feba, Junia, Tryfena, 
Tryfoza i in. — por. Rzym. 16). Nie sposób tu wy
mienić wszystkich argumentów biblijnych, które spro
wadzają się do jednego: kobiety i mężczyźni są równi 
w Panu i na równi mogą otrzymać od Boga wszelkie 
dary, konieczne do piastowania urzędów w Kościele. 
Wysuwa się też mnóstwo wyjaśnień natury teolo
gicznej. Eklezjologia reformowana opiera się na zasa
dzie powszechnego kapłaństwa wiernych. Problem u- 
rzędu w Kościele ściśle wiąże się z tą zasadą, ąie 
czyniącą przecież rozróżnienia między płciami. Wy
miar antropologiczny jest określony przez porządek 
stworzenia, z czego bezwzględnie wynika rozumienie 
Kościoła jako wspólnoty kobiet i mężczyzn (Karol 
Barth, Dogmatyka Kościelna, III, 1). Nasz „męski” ob
raz Boga nie może być poważnie brany pod uwagę na 
poziomie współczesnych analiz biblijnych. Dlatego ża
den poważny autorytet kościelny nie wysuwa obecnie 
teologicznych zastrzeżeń przeciwko ordynacji kobiet. 
Podobnie uczynił nasz Kościół — Konferencja Du
chownych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w 
Polsce jednoznacznie wypowiedziała się na ten temat: 
nie ma argumentów biblijnych i teologicznych prze
ciwko ordynacji kobiet. Warto może dodać, że tylko 
jeden Kościół członkowski Aliansu stwierdził, iż rów
nie dobrze można uzasadnić teologicznie praktykę or
dynowania kobiet, jak i ordynowania wyłącznie męż
czyzn. Kościół ten jednak od dawna ordynuje kobiety. 
W Kościołach reformowanych trudno jest wysuwać 
argumenty wypływające z tradycji. W tym sensie 
tradycja nie może być brana pod uwagę jako argu
ment — powinniśmy się przecież ciągle reformować 
zgodnie ze Słowem Bożym (semper reformanda). Mówi 
się jednak czasami o tradycji społecznej, która w 
określony sposób ustala miejsce kobiety w  życiu, a 
więc i w Kościele. Problematyka ta wiąże się z pra
wami człowieka w ogóle i tego typu argumenty nie 
były wysuwane przez Kościoły popierające ordynację 
kobiet w odpowiedziach na ankietę Aliansu. Argu
mentację socjologiczną stosowały natomiast Kościoły 
przeciwne ordynacji kobiet, przy czym chodziło przede 
wszystkim o Kościoły żyjące w otoczeniu wyznaw
ców islamu, prawosławia lub katolicyzmu. Operowano 
obawami o jeszcze większą izolację reformowanych, 
którzy i tak żyją w getcie wyznaniowym, lub izolację 
kulturalną, związaną z tradycyjnie niską pozycją spo
łeczną kobiety w tych społeczeństwach. Należy pod
kreślić, że nie wszystkie Kościoły, znajdujące się w 
opisanej sytuacji, są przeciwne ordynacji kobiet. Wy
chodzą one z założenia, że reformowani i tak nie mo
gą zatrzeć swej tożsamości w otoczeniu. Ewentualny 
fanatyzm wyznaniowy lub kulturowy otoczenia nie 
zważa przecież na to, czy różnic jest dużo, czy trochę
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mniej. Istnieją historyczne dowody na to, że niena
wiść wyznaniowa nawet wzmaga się wtedy, gdy róż
nic o podstawowym charakterze jest mało (przykłady: 
skrajna nienawiść prawosławia do staroobrzędowców 
w Rosji, katolików do starokatolików i mariawitów w 
Polsce międzywojennej, niemożliwość porozumienia się 
adwentystów z chrześcijanami dnia sobotniego, walki 
między sektami żydowskimi itd.). W świetle przytoczo
nych faktów argumentacja socjologiczna staje się 
wątpliwa. Wydaje się więc, że warto poddać rewizji 
poglądy części wyznawców naszego Kościoła, którzy 
— operując taką argumentacją — nie są skłonni do 
popierania ordynacji kobiet w naszym Kościele. Tym 
bardziej, że wyznanie zobowiązuje nas raczej do sto
sowania argumentacji biblijnej.

Wśród argumentów za wprowadzeniem ordynacji ko
biet pojawiały się też uzasadnienia o charakterze 
pragmatycznym: ordynujemy kobiety, gdyż potrzebu
jemy duchownych o specyficznych cechach kobiec/ch; 
mamy za mało pastorów itd. Tego typu opinie zazwy
czaj nie występowały samodzielnie, nie były zresztą 
zbyt liczne. Niektórzy przeciwnicy ordynacji kobiet 
nie podawali zdecydowanych uzasadnień, lecz raczej 
podkreślali, że nie jest to najważniejszy problem w 
ich aktualnej sytuacji — pewnego dnia zaczną ordy
nować kobiety, co wymaga jednak przygotowań itd., 
a na razie mają dosyć mężczyzn. Niekiedy wspomina
no o tym, że wkrótce nastąpi sytuacja sprzyjająca do 
podjęcia problemu.

Ankieta pozwoliła również uzyskać szereg cennych 
danych na temat praktycznej działalności kobiet-księ- 
ży w Kościołach ordynujących kobiety. W wielu Koś
ciołach kobiety są zatrudniane w „gorszych” para
fiach, gdzie jednak niekiedy zdumiewająco dobrze 
dają sobie radę. Charakterystyczne jest to, że więk
szość „hierarchii” kościelnych zdecydowanie popiera 
kobiety^księży, a niektóre parafie lokalne wzbraniają 
się przed zatrudnieniem ich na stanowisku proboszcza. 
Z badań wynika, że jest to tylko kwestia przekona
nia się do „pierwszego razu”. Zbory, które miały już 
duchownych płci żeńskiej, chętnie powtarzają „ekspe
ryment”. Opór ma więc charakter czysto obyczajowy

i jest łatwy do usunięcia — zanika w praktyce. W y
daje się, że chodzi tu przede wszystkim o opór na 
płaszczyźnie psychologicznej — niektórym trudno jest 
wyobrazić sobie głoszenie „męskiego” Słowa Bożego 
przez kobiety. Jest to wynik wielowiekowej dominacji 
mężczyzn w Kościele. Jeszcze raz podkreślam, że cho
dzi przede wszystkim o głoszenie kazań — inne czyn
ności kościelne (liturgia, sakramenty itd.) nie budzą 
kontrowersji. Nadal rzadkością są również kobiety na 
wysokich stanowiskach duchownych (biskupi, super- 
intendenci, seniorzy). Jednak i tu widać w ostatnich 
latach duży postęp.

Podsumowując — z relacjonowanych badań wynika, 
że Kościoły dopuszczające kobiety do urzędu duchow
nego uzasadniają ten fakt biblijnie i teologicznie, do
dając niekiedy argumenty o charakterze pragmatycz
nym. Kościoły przeciwne takiej praktyce operują na 
ogół argumentami socjologicznymi i kulturowymi, nie 
wysuwając przy tym przeciwwskazań o zasadniczym, 
biblijnym lub teologicznym charakterze. Niekiedy nie 
wysuwają żadnych argumentów przeciw ordynacji, od
kładając problem na później z powodu braku potrzeb 
w tej dziedzinie albo natłoku innych, ważniejszych 
spraw aktualnych. Pozycja kobiety-księdza w wielu 
Kościołach jest dość trudna, co wynika przede wszy
stkim z sytuacji obyczajowej. Jednak proces „eduka
cji” tradycyjnie usposobionych wiernych jest łatwy 
i szybki, a sukcesy ordynowanych kobiet są równie 
doniosłe jak mężczyzn. Nie są znane przypadki nega
tywnych reakcji zborów i środowisk, które w prak
tyce zastosowały ordynację kobiet. Nie stwierdzono 
również negatywnych skutków w przypadku tych 
Kościołów, które żyją w diasporze, otoczone przez spo
łeczeństwo nieprotestanckie. W upowszechnianiu or
dynacji kobiet Kościoły reformowane nie różnią się 
niczym od innych rodzin wyznaniowych o charakterze 
protestanckim (dodajmy, że Kościół Metodystyczny w 
Polsce już od wielu lat ordynuje kobiety).

W marcu 1986 roku spodziewane jest opublikowanie 
drugiej części raportu ks. Henny Dirks-Blatt. Posta
ram się poinformować o tym Czytelników naszego 
pisma.

OFIARY NA W YDAW NICTW O

Romana Glapa — zł 1000, Eugenia Gettel — 
zł 500, ks. Włodzimierz Nast — zł 640, Mateusz 
Mraczek — zł 640, ks. prof. Jan S. Gajek — zł 
500, ks. Leopold Zielasko — zł 140, Helena Lo
rek — zł 140, Zofia Doboszyńska — zł 1000, 
Dr Maria Skrzypkowa — zł 1000, Józef Pier- 
siak — zł 500, Andrzej Marlewski — zł 280, 
Bohdan Hyla — zł 1800, Antoni Mrozowski — 
zł 150, Stanisław Siostrzonek — zł 560, E.K. 
— zł 5000, prof. Zbigniew Wierszyłowski —  zł

300, Stanisław Garbowski — zł 100, Anna i Je
rzy Semeradt — zł 1000, N.N. —  zł 60.

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękuje
my. Przypominamy, że ofiary na wydawnictwo 
„Jednota” przekazywać można na konto PKO 
VIII OM Warszawa, Nr 1586-3854-136 bądź 
przesłać przekazem pieniężnym pod adresem: 
Administracja miesięcznika „Jednota”, al. 
Świerczewskiego 76a, 00-145 Warszawa.
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MAREK K. MLICKI

Uzdrawianie

Problematyka uzdrawiania, czyli przywracania zdro
wia metodami innymi niż metody klasycznej medycy
ny, przyciąga coraz większą uwagę. Jedną z przyczyn 
takiego stanu rzeczy jest fakt, iż po okresie fascynacji 
nauką (i naukami medycznymi w  szczególności) coraz 
wyraźniej uświadamiamy sobie, że medycyna nie jest 
wszechmocna, że wiele chorób nadal pozostaje nieule
czalnych. Im większe były nasze nadzieje związane 
z niezaprzeczalnym zresztą postępem medycyny, tym 
większe rozczarowanie. W tej sytuacji wielu ludzi, 
szczególnie tych, którym lekarze nie są w stanie po
móc, zwraca się ku wszelkim pozamedycznym sposo
bom leczenia.

Niniejsze opracowanie dotyczyć będzie tylko jednego 
rodzaju uzdrawiania, tego mianowicie, w którym u- 
zdrawiający występuje jako „pośrednik” umożliwiają
cy mocy Bożej uleczenie chorego. W literaturze 
chrześcijańskiej uzdrawianie takie nazywa się uzdra
wianiem przez modlitwę lub boskim uzdrawianiem*.

CZY UZDRAWIANIE JEST RZECZYWISTE?

Dla wszystkich, którzy usiłują uzdrawiać przez modlit
wę, przykładem i wzorem jest Jezus Chrystus. Ewan
gelie pełne są opisów uzdrowień, których dokonywał 
On podczas swej ziemskiej służby. W Ewangelii św. 
Marka czytamy o kilkunastu przypadkach uzdrowień, 
przy czym niektóre z nich dotyczą jednej osoby, inne 
zaś większej liczby ludzi. Warto zwrócić uwagę na 
rozmaitość chorób, od których Jezus uwalniał ludzi. 
W Ewangelii św. Marka dwukrotnie mowa jest o u- 
zdrowieniu ślepego (8:22—26 i 10:46—52), o uzdrowie
niu głuchoniemego (7:32—35), o uleczeniu sparaliżowa
nego (2:3— 12), o oczyszczeniu trędowatego (1:40—42), 
o uzdrowieniu opętanego i epileptyka (5:1— 13 i 9:14 
—29) oraz o uzdrowieniu niewiasty chorej na krwotok 
wewnętrzny (5:21—30). Nie wiemy, niestety, jakie cho
roby były leczone w przypadkach uzdrowień zbioro
wych, można jednak domniemywać, że chodziło o 
wszelkie schorzenia, na jakie cierpieli ówcześni lu
dzie.

Nie tylko Jezus uzdrawiał chorych, dokonywali tego 
również Jego uczniowie, i to zarówno wtedy, gdy On 
był jeszcze z nimi, jak i później, gdy odszedł już do 
Ojca. O pierwszych uzdrowieniach świadczą m.in. na
stępujące słowa Ewangelii: „Zwoławszy dwunastu, dał 
im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc 
uzdrawiania chorób (...). Wyszedłszy więc, obchodzili 
wioski, zwiastując dobrą nowinę i wszędzie uzdrawia
jąc” (Mk 9:1.6). O drugich mowa jest w Dziejach A- 
postolskich. I tak, dowiadujemy się, że Piotr i Jan 
uzdrowili chromego przy bramie Pięknej (3:1), Piotr 
— Eneasza, paralityka (9:32), Paweł — chorego na 
czerwonkę ojca Publiusza (28:7) itp. W Dziejach znaj
dujemy również wzmianki o uzdrowieniach zbioro
wych, np. 5:16 i 28:9.

W czasach Nowego Testamentu wiara w uzdrawianie 
przez modlitwę była zjawiskiem powszechnym. W 
wiekach późniejszych stosunek do tej sprawy zmienia 
się. Im bliżej* doby współczesnej, tym bardziej wzras
ta sceptycyzm, niedowierzanie i nieufność wobec tej 
formy uleczeń, aż do jej zakwestionowania włącznie.

Specyficzne podejście do uzdrawiania charakteryzuje 
czasy obecne. Ścierają się tu dwie tendencje. Z jednej 
strony — pokutujący jeszcze duch pozytywizmu każe 
ignorować wszystkie zdarzenia i fakty, które wymy
kają się badaniom i teoriom naukowym, z drugiej zaś 
strony — coraz liczniejsze dowody istnienia uzdro
wień, których współczesna medycyna wyjaśnić nie po
trafi, powodują, że wielu ludizi ulega fascynacji tym 
zjawiskiem, bacznie je śledzi i bada. Książka Francisa 
Macnutta, na której oparte jest niniejsze opracowa
nie, podaje liczne udokumentowane przykłady uzdro
wienia paraliżu, rozmaitych chorób wewnętrznych, 
narkomanii i alkoholizmu, a także chorób psychicz
nych. Nie jest to jedyna praca na ten temat. Swoimi 
doświadczeniami w tej dziedzinie dzielą się osoby, 
które same zajmują się uzdrawianiem przez modlit
wę (np. Kathryn Kuhlman: I  Belive in Miracles — 
Wierzę w cuda), a także ci autorzy, którzy podejmują 
problem wpływu modlitwy np. na wzrost roślin lub 
leczenie chorób zwierząt. Warto dodać, że badania te
go drugiego zjawiska prowadzone są pod kontrolą 
naukowców.

Ten sam racjonalizm i sceptycyzm, który powodował”, 
że wątpiono w cuda uzdrawiania, każe teraz ludziom 
o materialistycznym nastawieniu poważnie zastanowić 
się nad uzdrowieniami przez modlitwę. Dla chrześci
jan sprawa wydaje się nie podlegać dyskusji — za
równo Biblia, jak i współczesne wydarzenia dowodzą 
niezbicie, iż uzdrawianie przez modlitwę było rzeczy
wiste w czasach Chrystusa, w dniach pierwszych zbo
rów, i jest rzeczywiste w czasach dzisiejszych.

CZY UZDRAWIANIE JEST „BIBLIJNE” ?

Przeciwko uzdrawianiu przez modlitwę wysuwa się 
wiele argumentów, z których najważniejsze wydają 
się następujące:

— Cierpienie wywołane przez chorobę oczyszcza czło
wieka z zarozumiałości i samolubstwa. Zaakceptowa
nie cierpienia pomaga kochać Boga i ludzi, pomaga 
wznieść się na wyższy, bardziej idealny poziom.

— Cierpienie jest „niesieniem krzyża” wraz z Jezu
sem, jest dane nam przez Boga i, być może, za pomo
cą cierpienia Bóg osiąga jakieś nieznane nam cele. 
Sprzeciwianie się cierpieniu jest zatem sprzeciwia
niem się woli Boga.

* Artykuł ten oparty został na opublikowanej w USA książce 
Francisa Macnutta: Mealing ( Uzdrawianie).

9



— Cierpienie i choroba są sprawiedliwą karą, jaką 
Bóg zsyła na grzeszników, aby się opamiętali i poku
towali. Kto odrzuca karę, odrzuca zarazem możliwość 
przebaczenia.

Powyższe argumenty mają wszelkie pozory słuszności, 
jednak dokładniejsza ich analiza obnaża poważne sła
bości tego sposobu myślenia. Po pierwsze, umartwia
nie ciała dla wydoskonalenia ducha jest, co nietrud
no wykazać, bliższe myśli pogańskiej — która prze
ciwstawiała ciało duchowi — niż myśli chrześcijań
skiej (biblijnej). Chrystus przyszedł, aby zbawić całe
go człowieka, a nie wyłącznie jego duszę — nasze 
zmartwychwstanie będzie i cielesne i duchowe, a nie 
tylko duchowe. Łatwo jest wskazać w Ewangeliach 
liczne przykłady troski Jezusa właśnie o ciała ludzi 
(np. nakarmienie 4 tysięcy — Mk 8).

Po drugie, krzyż, który mamy nieść wraz z Jezusem, 
był w przypadku Zbawiciela zawsze czymś zewnętrz
nym, był wynikiem zła czynionego przez innych ludzi. 
Jezus był prześladowany, lżony i bity, ale nigdzie nie 
znajdujemy wzmianki o tym, że był chory. Ilekroć 
zaś ktoś chory stanął na Jego drodze, On wyciągał 
rękę i uzdrawiał go. A  zatem nie wydaje się rozsąd
ną interpretacja, iż niesienie krzyża wraz z Jezusem 
wymaga od nas w każdej sytuacji bezwarunkowego 
poddania się chorobie i cierpieniu przez nią wywo
łanemu.

Po trzecie, cierpienie i choroba mogą być karą za 
grzechy, mogą służyć uszlachetnieniu człowieka, może 
też Bóg za ich pomocą osiągać jakieś swoje nieznane 
nam plany. To prawda, ale nie oznacza ona, że każda 
choroba jest z woli Boga, a każda modlitwa o ulecze
nie wystąpieniem przeciwko tej woli. Gdyby tak było, 
powinniśmy odrzucić wszelką pomoc medyczną.

Obok przykładów niewątpliwych uzdrowień dokony
wanych przez Jezusa i Apostołów znajdujemy w Bi
blii bezpośrednio do nas skierowane wezwanie do 
uzdrawiania. Mówi o tym fragment Listu św. Jakuba: 
„Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych 
zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go 
oliwą w imieniu Pańskim. A  modlitwa płynąca z 
wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś 
dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone” (5:14 
— 15).

Można zatem stwierdzić, że uzdrawianie przez modlit
wę jest biblijne w tym sensie, iż jest zgodne z nauką 
płynącą z Pisma świętego.

CZY UZDRAWIANIE JEST „CUDOWNE” ?

Określając uzdrawianie przez modlitwę jako „cudow
ne”, ma się przeważnie na myśli to, iż fakt uzdro
wienia (bądź jego przebieg) jest niezgodny ze znany
mi nam prawami przyrody lub wykracza poza nie. 
Przy takim podejściu do sprawy „cudowność” staje 
się relatywna, uzależniona od poziomu wiedzy w da
nym czasie. W siedemnastym wieku za „cudowne” 
uznano by niewątpliwie kuracje antybiotykowe lub 
rentgenoterapię, które dla nas są czymś całkowicie 
zwyczajnym i w pełni zrozumiałym. Dlatego też uwa
żam, iż nie jest właściwe określanie uzdrawiania 
przez modlitwę mianem „cudownego”. Przypomnijmy 
tu jedną z wypowiedzi Jezusa: „Wszystko, o cokolwiek

byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzy
macie, a spełni się wam” (Mk 11:24). A  więc nie w 
„cudowności” rzecz, lecz w głębokiej wierze w  moc 
Bożą.

Mówiąc jednak o uzdrawianiu przez modlitwę, która 
pozwala Bożej mocy leczyć choroby, należy także 
wspomnieć o innych jeszcze rodzajach uzdrowień, któ
re określa się mianem cudownych. Mam tu na myśli 
te uzdrowienia, których mechanizmów współczesna 
nauka też wyjaśnić nie umie, ale ich sprawcy wcale 
nie odwołują się — pośrednio czy bezpośrednio — do 
mocy Bożej. Tego typu uzdrowień spotykamy dużo, 
a ich popularność wciąż rośnie, co również jest zwią
zane z kryzysem wiary w medycynę i z dużą — a 
przynajmniej spektakularną — skutecznością, działa
nia uzdrowicieli. Przede wszystkim należy wymienić 
działalność różnego rodzaju bioenergoterapeutów, któ
rzy przekazują organizmowi chorego pewien typ ener
gii biologicznej. Energia ta pozwala organizmowi na 
skuteczniejsze zwalczanie choroby. Najbardziej zna
nym w Polsce przykładem tego rodzaju terapii Jest 
działalność Harrisa lub — nie żyjącego już dziś — Nar- 
dellego. Tacy terapeuci uzdrawiają pacjentów przez 
krótkotrwały dotyk i (choć brak jest danych statys
tycznych) ich metoda wydaje się skuteczna w wielu 
przypadkach, wobec których medycyna staje bez
radna. Istnieją także metody leczenia przez sugestię 
i autosugestię. Polegają one na uaktywnianiu lub u- 
walnianiu sił obronnych organizmu, które z różnych 
przyczyn pozostają bierne. Najbardziej tajemnicze wy
dają się egzotyczne praktyki szamanów czy znacho
rów, którzy np. dokonują udanych i całkowicie nie
zgodnych z wiedzą medyczną operacji gołą ręką.

Trudno oczywiście orzec, jakie są mechanizmy takich 
uzdrowień. Trudno również z całą pewnością stwier
dzić, iż Bóg jest w nich nieobecny. Ponieważ jednak 
uzdrowiciele nie odwołują się do mocy Bożej, nie będę 
się szczegółowo zajmował tego typu uzdrowieniami.

PRZEDMIOT UZDRAW IANIA

Według Francisa Macnutta istnieją trzy podstawowe 
kroki, jakie należy uczynić przed przystąpieniem do 
modlitwy o uzdrowienie. Przede wszystkim trzeba 
postawić właściwą diagnozę, tj. zorientować się, na 
czym polega rzeczywisty problem i z jakim rodzajem 
choroby mamy do czynienia. Po drugie, diagnozę trze
ba rozszerzyć znajdując właściwą i pierwotną przy
czynę danej choroby. Na podstawie rozszerzonej diag
nozy należy wybrać właściwy rodzaj modlitwy, która 
może uzdrowić dane schorzenie. Istnieją cztery pod
stawowe rodzaje schorzeń i odpowiadających im mod
litw:

— Choroba ducha (a niekiedy i ciała) spowodowana 
osobistym grzechem. Praktyka pokazuje, iż w wielu 
przypadkach modlitwę o uzdrowienie trzeba poprze
dzić aktem pokuty, najczęściej aktem przebaczenia 
tym, od których doznało się krzywd. Uzdrowienie 
bywa często połączone z odpuszczeniem grzechów, 
czego dowodzi przypadek paralityka uzdrowionego 
przez Jezusa. Być może, choroba jest karą za popeł
nione grzechy — jeżeli więc grzesznik pokutuje i o- 
trzymuje przebaczenie, to kara może być z niego 
zdjęta, a modlitwa o uzdrowienie przynosi pożądanv 
rezultat.
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— Choroby i problemy emocjonalne (psychiczne) spo
wodowane krzywdami doznanymi w przeszłości. Za
daniem modlitwy jest w tym wypadku jakby „uzdro
wienie pamięci”, tj. przeniesienie się w przeszłość 
i odtworzenie zdarzenia, które stało się przyczyną 
zaburzeń emocjonalnych. Następnie prosi się Jezusa, 
aby uzdrowił chorą pamięć, usunął z niej złe wspom
nienia i napełnił pozostałe w ten sposób puste miej
sce swoją dobrocią i miłością. Ten rodzaj modlitwy 
o uzdrowienie ma często miejsce w wypadku narko
manów i osób uzależnionych od alkoholu.
— Choroba ciała, spowodowana zakażeniem lub f i
zycznym urazem. Modlitwa o uzdrowienie powinna 
być możliwie konkretna i pozytywna, tj. uwypukla
jąca nie samo schorzenie, lecz stan normalny i zdro
wy, o który prosimy. Wypada podkreślić, że modlitwa 
o uzdrowienie fizyczne (np. o uzdrowienie niewido
mego) wymaga o wiele większej wiary niż modlitwa 
o uzdrowienie emocjonalne. Dzieje się tak prawdo
podobnie dlatego, że silniej przemawia do naszej wy
obraźni niemożność uleczenia niewidomego niż trud
ności związane z leczeniem problemów emocjonal
nych. Tymczasem, jak twierdzą ludzie zaangażowani 
w uzdrawianie przez modlitwę, uzdrawianie z chorób 
fizycznych jest łatwiejsze od leczenia zaburzeń emo
cjonalnych.
— Opętanie i dręczenie przez demony (z ł?  duchy). 
Dla odróżnienia opętania od chorób i problemów emo
cjonalnych i fizycznych konieczne jest duże doświad
czenie i dar rozróżniania. Te same czynniki decydują 
również o skuteczności modlitwy o uwolnienie od de
mona. Źle prowadzone uwalnianie może się stać nie
bezpieczne dla wszystkich osób uczestniczących. Ce
chą istotną modlitwy o uwolnienie jest to, że jest ona 
zawsze nakazowa, a słowa w niej wypowiadane, kie
rowane są bezpośrednio do demona. Modlitwa taka 
może brzmieć następująco: „W imieniu Jezusa Chrys- 
tuisa rozikaziuję ci, duichiu (tu wymienia się nazwę 
ducha, np. duchu bojaźni), wyjść bez szlkody i prze
kazuję cię prosto w ręce Jezusa Chrystusa, aby mógł 
rozporządzić tobą według swojej woli” .

MODLITWA O UZDROWIENIE

litewnych, które zawsze działają zbiorowo. Doświad
czenie osób uzdrawiających uczy, iż modlić się o u- 
wolnienie od demonów należy raczej w grupach, a nie 
indywidualnie.
W znakomitej większości przypadków dla skutecznej 
modlitwy o uzdrowienie konieczny jest b e z p o 
ś r e d n i  k o n t a k t  osoby chorej z osobą uzdrawia
jącą, gdyż najczęściej modlitwa musi być poprzedzo
na rozmową i diagnozą choroby. Znane są jednak 
wypadki uzdrawiania na odległość, i to niekiedy znacz
ną.

i Ogólnie rzecz biorąc, niewiele jest ścisłych reguł, które 
można by zasadnie zastosować do uzdrawiania. Służ
ba ta, co należy wyraźnie podkreślić, oparta jest na 
darach Ducha, na miłości i wierze, a nie na sztyw
nych przepisach i zasadach. Istnieje wiele przyczyn, 
dla których ludzie nie są uzdrawiani, a modlitwa 
okazuje się nieskuteczna. Czasami wolą Boga jest, 
aby chory nie został uzdrowiony, czasami uniemożli
wia to niewłaściwa postawa osoby chorej lub uzdra
wiającej. Uzdrowieniu może też przeszkodzić złe ro
zeznanie choroby, zastosowanie nieodpowiedniej mod
litwy bądź też brak zrozumienia, że jeszcze nie nad
szedł odpowiedni czas na uzdrowienie. Częstym błę
dem jest też odwoływanie się do uzdrowienia przez 
modlitwę bez uprzedniego wypróbowania klasycznej 
medycyny.

Powyższe opracowanie z konieczności zarysowało tyl
ko najważniejsze zagadnienia związane z uzdrawia
niem przez modlitwę. Jest oczywiste, że mamy tu do 
czynienia z problemem bardzo złożonym i kontro
wersyjnym zarazem. Mam jednak nadzieję, że zainte
resowałem Czytelników tym ważnym, a chyba mocno 
w Polsce zaniedbanym, obszarem chrześcijańskiej 
służby.

Adresy kościołów ewangelickich 
w miejscowościach uzdrowiskowo-turystycznych

Bielsko-Biała — ul. Staszica 2;
pl. Ks. Ściegiennego 8

Stare Bielsko — tul. Sobieskietgo

F o r m y  m o d l i t w y .  W zasadzie istnieją dwie for
my modlitwy o uzdrowienie. Pierwsza, powszechnie 
praktykowana przez chrześcijan, przybiera postać 
prośby do Boga, w imieniu Jezusa Chrystusa, o uzdro
wienie człowieka z danej dolegliwości. Wynik takiej 
modlitwy jest niepewny, gdyż modlący się nie wie, 
jaka jest wola Boża względem osoby chorej.
Drugą formę — modlitwę o charakterze nakazowym 
(„bądź uzdrowiony!”) — stosują osoby wierzące, po
siadające dar uzdrawiania. Przypomina to sposób, w 
jaki uzdrawiał Jezus: „Wstań, weź łoże swoje i idź 
do domu” — powiedział On do paralityka (Mk 2:11). 
Nie ma tu ani prośby, ani cienia wątpliwości, gdyż 
uzdrawiający, dzięki darowi uzdrawiania i darowi 
wiary wie, że wolą Boga jest, aby chory wyzdrowiał. 
Można domniemywać, iż uzdrawiający w ogóle nie 
modliłby się o uzdrowienie, gdyby tej wiedzy mu 
brakowało.
I n d y w i d u a l n i e  c z y  z b i o r o w o ?  W zasadzie 
nie ma tu żadnych reguł. Niektórzy uzdrawiający 
modlą się zawsze (lub przeważnie) indywidualnie 
i potrzebna im jest intymna atmosfera. Jednakże wiele 
uzdrowień dokonuje się za pośrednictwem grup mod-

Cieszyn

Dzięgielów k. Cieszyna

Istebna

Ustroń

Wisła

Kraków

Giżycko

Mikołajki

Mrągowo

Olsztyn

Pstrążna k. Kudowy

Suwałki

Sopot

Bierutowice

Jeleniia Góra — Cieplice

— pl. Kościelny 6

— pi-k^n-t Żeński 
„Eben-Ezer”

— pl. Ks. Kotschego 2

— ud. 1 Maja 49

— ul. Grodzka 58

— pl. Grunwaldzki 6

—  ul. 1 Maja 28

— ul. Kościelna 2

— Stare Miasto 1

— ul. Kościuszki 10

— ul. 22 Lipca

— ul. Śnieżka 8

— pl. Piastowski 18

Poza kościołem reformowanym w Pstrążnej pozostałe 
wymienione to kościoły ewangelicko-augsburskie.
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Ks. Paul Conord
W ubiegłym roku zmarł, w wieku 89 lat, ks. Paul Conord, wielo
letni sekretarz generalny Francuskiego Kościoła Reformowanego 
i sekretarz Francuskiej Federacji Protestanckiej. Łączyły nas 
z nim przyjacielskie stosunki, o czym wspomina ks. Bogdan Tran
da w swym artykule „Z przeszłości w przyszłość”  opublikowa
nym w poprzednim numerze. Poniższa informacja o życiu i dzia
łalności ks. Conord została opracowana na podstawie artykułu 
w „Le Christianisme an XXe siecle” z 28 X  1985 r.

Zmarłemu 30 września 1985 ks. 
Paulowi Conord należy się z 
naszej strogy serdeczne wspom
nienie zarowno ze względu na 
stosunki, jakie nas z nim łączy
ły, jak i ze względu na wybitną 
rolę, jaką spełniał we Francus
kim Kościele Reformowanym i 
we Francuskiej Federacji Pro
testanckiej.
Urodzony w 1886, jeszcze jako 
student teologii został zmobili
zowany i wysłany na front 
podczas I wojny światowej. U- 
kończył kampanię z Legią Ho
norową i Krzyżem Wojennym. 
Wkrótce potem został sekreta
rzem generalnym północnej 
grupy YMCA (Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie Młodych Męż
czyzn), a później działaczem 
Stowarzyszenia Chrześcijań
skiego w północnych regionach 
Francji, gdzie dobrze zapoznał 
się z blaskami i cieniami ewan
gelizacji w środowisku ludo
wym.
Drugim etapem jego działalno
ści była służba duszpasterska 
w dwu parafiach: w Realville 
(1926— 1932) i w  Albi (1932— 
1943). W tej drugiej miejsco
wości przeżył wszystkie trud
ności i niebezpieczeństwa pracy 
duszpasterskiej podczas wojny 
i okupacji.
Trzeci etap rozpoczął się w 
roku 1943, gdy rozpoczynał 
służbę na płaszczyźnie krajo
wej, jako sekretarz generalny 
Kościoła. Równolegle z tą funk
cją pełnił obowiązki sekretarza 
Francuskiej Federacji Protes
tanckiej u boku jej prezyden
ta, ks. Marka Boegnera. W ru

chu ekumenicznym uczestniczył 
już na wczesnym jego etapie 
jako delegat na konferencję w 
Oxfordzie w 1937, a następnie 
jako członek Komisji Studiów 
Rady Ekumenicznej Kościołów 
(w organizacji) aż do zgroma
dzenia w Amsterdamie ,w 1948, 
w którym brał udział jako czło
nek konsultant. W latach 1957 
— 1959 należał do Tymczaso
wego Komitetu Konferencji Eu-

Redakcja

ropejskiej Kościołów (KEK). 
Znając dobrze grozę wojny, ro
zumiał rolę, jaką mogą spełnić 
Kościoły w rozwijaniu pokojo
wego współżycia między naro
dami. Dlatego czynnie uczest
niczył w pracach stowarzysze
nia mającego na celu pojedna
nie między Francuzami a Niem
cami oraz w Chrześcijańskiej 
Konferencji Pokojowej (1961 — 
1963). Po przejściu na emery
turę (1963) przez dwa lata wy
kładał w Instytucie Teologicz
nym w Kamerunie, a przez na
stępne dwa lata pełnił pomoc
niczą służbę duszpasterską wT 
Nicei.
Poza licznymi artykułami w 
czasopismach protestanckich o- 
publikował kilka książek. Warto 
wymienić dwie z nich, które o- 
kreślają jego zainteresowania. 
Pierwsza to „Problem socjologii 
chrześcijańskiej” (1936), nagro
dzona przez Akademię Nauk 
Moralnych i Politycznych, dru
gą jest „Historia ekumenizmu” 
(1958), opatrzona wstępem 
przez ks. W. A. Visser ’t Hoof- 
ta, stanowiąca owoc jego do
świadczeń ekumenicznych.
Ks. Paul Conord był człowie
kiem wielkiej kultury, wrażli
wym na piękno, charakteryzo
wał się głęboką wiarą i jasnym 
umysłem, śledził sprawy z czuj
ną uwagą, umiał odróżniać ich 
delikatne odcienie, unikał 
wszelkich uproszczeń. Umiał 
łączyć poświęcenie duszpaste
rza z pasją badacza. Można by
ło liczyć na jego wierną przy
jaźń.
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WOJCIECH KRIEGSEISEN

Radziwiłłowie ewangeliccy

Radziwiłłowie — nazwisko to do 
dziś wywołuje emocje. Dla jednych 
jest symbolem najgorszych cech 
szlacheckiej i magnackiej Polski fe
udalnej, inni kojarzą z nim okres 
świetności i mocarsłtwowości Rze
czypospolitej poLsko-littewskiej w 
X V I i X V II w. Poniższy tekst nie 
rości sobie, oczywiście, pretensji do 
oceny roli tej wybitnej, magnackiej 
rodziny w dziejach przedrozbioro
wej Rzeczypospolitej. Chcemy tu 
tylko przedstawić związki Radzi- 
wiłłów z Reformacją i naszkicować 
dzieje ewangelickiej linii tego rodu. 
Nim jednak przejdziemy do wyjaś
niania skomplikowanych spraw ge
nealogicznych, nieco informacji o 
sytuacji w  Wielkim Księstwie L i
tewskim i o Radziwiłłach w poło
wie XV I wieku, kiedy docierać tam 
poczęły echa Reformacji ze Szwaj
carii.
Pierwsza połowa tego stulecia była 
w Wielkim -Księstwie Litewskim 
okresem przemian. Państwo wzmoc
nione unią personalną z Polską, 
mające bezpieczną granicę zachod
nią skupiło się na obronie ruskich 
nabytków w rywalizacji z Wielikim 
Księstwem Moskiewskim. Walki te 
przyniosły Litwie straty terytorialne 
potwierdzone traktatami z 1537 i 
1570 roku. W stosunkach wewnętrz
nych zaznaczyła się postępująca 
centralizacja władzy i skupianie jej 
w rękach najbogatszych rodów ma
gnackich — prym trzymały tu ro
dziny Kieżgajłów, Gasztołdów i Ra
dziwiłłów.

Jednocześnie nastąpiło znaczne oży
wienie kulturalne — około 1513 ro
ku działało na Litwie ponad 90 
szkół ą liczni młodzi L it wini stu
diowali w Krakowie i na uniwer
sytetach zachodnich. Odrodzenie i 
humanizm zadomowiły się na do
bre w Wielkim Księstwie w okre
sie rządów Zygmunta Augusta. Co 
prawda pierwsi litewscy zwolenni
cy Reformacji: Stanisław Rapagedo- 
nis, Jerzy Zabłocki i najgłośniejszy 
Abraham Kulwieć byli prześlado
wani, jednak ziarno przez nich po
siane miało wkrótce wydać owoce 
z pomocą potężnych protektorów, 
m.in. Radziwiłłów.

Od połowy XV I wieku Litwa we
szła w okres reform zapoczątkowa
nych przez Zygmunta Augusta a za
kończonych już po jego śmierci, w 
1583 roku. W ich wyniku Wielkie 
Księstwo stało się państwem nowo
czesnym a dla bojarów litewskich 
rozpoczął się „zloty wiek” demo
kracji szlacheckiej. Najważniejszą 
reformą, dotyczącą tak Polski, jak 
i Litwy, była przeprowadzona w 
1569 roku, wbrew oporowi magna
tem litewskiej, unia polsko-litew
ska, tzw. lubelska. Na czele opozycji 
stanął wówczas Mikołaj Radziwiłł, 
z przydomkiem Rudy, brat sławnej 
żony Zygmunta Augusta — Barbary 
Radziwiłłówny i stryjeczny brat pa
trona Reformacji na Litwie — M i
kołaja Radziwiłła Czarnego.

To pierwsze pokolenie Radziwiłłów- 
-ewangelików reformowanych poło
żyło ogromne zasługi w ugruntowa
niu dzieła Reformacji w Wielkim 
Księstwie Litewskim i w całej Rze
czypospolitej. Obok Radziwiłłów 
wyznanie reformowane przyjęli in
ni przedstawiciele litewskiej elity: 
Jan Abrahamowicz — wojewoda 
smoleński, Mikołaj Dorohostajśki — 
wojewoda połocki, Jan Hlebowicz 
— wojewoda trocki, Gabriel Horno - 
staj — wojewoda brzeski, Jan Kisz
ka — starosta żmudzki, Mikołaj 
Naruszewicz — podskarbi ziemski, 
Mikołaj Pac — biskup kijowski, 
Bohdan Sapieha — wojewoda pod
laski, Paweł Sapieha — wojewoda 
nowogrodzki, Melchior Szemet — 
kasztelan żmudzki, Wasyl Tyszkie
wicz — wojewoda podlaski, Gstafi 
Wołłowicz — kanclerz litewski, Je
rzy Zenowicz — kasztelan połocki 
oraz wielu innych. Panowie ci czę
sto przechodzili do obozu Reforma
cji z całymi rodizinamii, pociągając 
za sobą całe rzesze średniozamoż
nej i ubogiej szlachty. Jednocześnie 
w miastach litewskich, szczególnie 
w stołecznym Wilnie, obok ewamge- 
licyzmu reformowanego święcił tri
umfy luteranizm.
Pierwszym zborem reformowanym, 
założonym pod radziwiłłowską pro
tekcją, był zbór w Brześciu Litew
skim powstały w 1553 roku. W dwa 
lata później w stołecznym Wilnie

Szymon Zacius przy poparciu Ra
dziwiłła Czarnego założył zbór e- 
wangeiicko-refortmawany,który prze
trwać miał stulecia. Następne zbo
ry i kościoły powstawały w  ra- 
dziwiłłowskich dobrach Birże i Du- 
bdinki, a później w Kownie i Gszimia- 
nie, Kiejdanach i Dziewałtowie a 
także na Żmudzi: w Kielmach, Sza- 
kach, Szawkianach i wielu innych 
miejscowościach. Ogółem w roku 
1591 na 207 zborów różnowierczych 
w Wielkim Księstwie Litewskim 
ewangelicko-reformowanych było 
189, luterańskich 8 i ariańskich 10.

Ci, dzięki którym Reformacja za
puściła mocne korzenie na Litwie 
— Radziwiłłowie Czarny i Rudy, 
należeli do najmożniejszych magna
tów, ale nie znaczy to, że rację mieli 
pochlebcy i panegiryści wywodzący 
ten ród od mitycznego Rzymianina 
Palemona a czasem i od Matki Bos
kiej. Historycy ustalili* że źródłowo 
da się Radziwiłłów wywieść od nie
jakiego Ostika (chrześcijańskie imię 
Krystian), który w połowie XV  w. 
zrobił karierę na dworze wielkoksią
żęcym d około 1444 r. był kasztela
nem wileńskim. Tak więc piękną 
historię o przodku Radziwiłłów, ka
płanie pogańskim Lizdejce znalezio
nym w gnieździe orlim, włożyć trze
ba między bajki. Stryjeczni bracia, 
Czarny i Rudy, byli piątym pokole
niem rodziny historycznie udoku
mentowanym. Syn Ostika — Radzi
wiłł Ostikowicz, około 1477 r. ka
sztelan wileński, był ojcem Mikoła
ja Radziwiłowicza — kanclerza li
tewskiego i wojewody wileńskiego, 
który umierając w 1509 r. pozosta
wił dwóch synów: Jana Mikołaja 
kasztelana trockiego (zm. 1522) — 
ojca Mikołaja Radziwiłła Czarnego 
(1515— 1565), pana na Nieświeżu i 
Ołyce, oraz Jerzego — hetmana 
wielkiego litewskiego (zm. 1541) — 
ojca Mikołaja Radziwiłła Rudego 
(1512— 1548), księcia na Birżacłi i 
Dubinkach, i Barbary Radziwiłłów
ny, królowej polskiej i wielkiej 
księżnej litewskiej, żony Zygmunta 
Augusta. Tragicznych losów tej os
tatniej nie będziemy tu opisywać, 
zainteresowanych Czytelników odsy
łamy do najnowszej na ten temat
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4  Mikołaj Czarny

pracy Zbigniewa Kuchowicza pt. 
Barbara Radziwiłłówna.
W biografii politycznej Mikołaja 
Radziwiłła Czarnego okres najwięk
szego politycznego znaczenia łączy 
się z momentem przyjęcia przez nie
go wyznania ewangelicko-reformo
wanego i koncepcji teologicznych 
Jana Kalwina, co potwierdzone zos
tało wymianą korespondencji z ge
newskim reformatorem oraz patro
natem Radziwiłła nad pierwszym 
przekładem Biblii na język polski. 
Późniejszy wojewoda wileński i pa
tron litewskiej Reformacji młodość 
spędził na dworze Zygmunta Stare
go, gdzie zyskał sobie przyjaźń na
stępcy tronu. Atmosfera krakow
skiego humanizmu i przywiezione 
ze studiów zagranicznych przekona
nia religijne zaowocowały na po
czątku lat pięćdziesiątych przeło
mem wyznaniowym. Wraz z Miko
łajem Czarnym wyznanie ewange
licko-reformowane przyjęła jego 
bliższa i dalsza rodzina.
W tych też latach polityczna karie
ra Czarnego została uwieńczona o- 
sięgnięciem najwyższych godności. 
W 1550 r. mianowany kanclerzem 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, a 
w 1551 wojewodą wileńskim, skupił 
w swych rękach ogromną władzę. 
Decydował wraz z królem w spra
wach polityki wewnętrznej i zagra
nicznej. Inicjował i popierał polity
kę Zygmunta Augusta wobec In- 
flant i Kurlandii — był zwolenni
kiem przyłączenia do Rzeczypospoli
tej Inflant i sekularyzacji Kurlan
dii. W polityce wewnętrznej popie
rał gorąco małżeństwo króla z Bar
barą, w czym sekundował mu Mi
kołaj Rudy. Także współdziałając z

Mikołaj Rudy

bratem stryjecznym zwalczał pro
jekty unii Litwy z Polską, widząc 
w nich wstęp do osłabienia znacze
nia Wielkiego Księstwa a zarazem 
i pozycji Radziwiłłów w państwie. 
Na tym właśnie tle doszło w  koń
cu lat pięćdziesiątych do rozdźwię- 
kówT z Zygmuntem Augustem, któ
ry projekty unii szczerze popierał.

Celem osobistych zabiegów i starań 
Czarnego było utworzenie na Litwie 
dziedzicznego księstwa radziwiłłow- 
skiego na wzór protestanckich 
księstw Rzeszy Niemieckiej. W 
1547 roku Radziwiłłowie uzyskali od 
cesarza Maksymiliana I tytuł ksią
żęcy. Tytuł ten, mający w Rzeczy
pospolitej znaczenie tylko honoro
we, starał się Mikołaj Czarny w y
pełnić treścią. Uzyskanie dziedzicz
nego księstwa na Litwie ugrunto
wałoby pozycję rodu skoligaconego 
co [prawda z Jagiellonami, ale nie 
mogącego wykazać się pochodzeniem 
od ruskich czy litewskich rodów 
kniaziowskich.

Zapewne w jakimś związku z tymi 
planami stała ożywiona działalność 
reformacyjna Mikołaja Czarnego, 
choć nie można podważać szczeroś
ci jego religijnych przekonań. Gdy 
w końcu lat pięćdziesiątych, wsku
tek narastającego konfliktu z kró
lem, Radziwiłł odsunięty został od 
spraw politycznych, nasiliły się je
go działania wokół ugruntowania 
pozycji Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego w Wielkim Księstwie L i
tewskim. Popierany przez sttyjecz- 
nego brata, stosował Czarny wszyst
kie dostępne metody szerzenia i u- 
macniania Reformacji. W swych 
ogromnych dobrach zakładał zbory 
a kościoły katolickie zamieniał na 
ewangelickie. Sprowadzał duchow
nych i nauczycieli, popierał pisałzy 
i humanistów tworzących w duchu 
Ewangelii.

W litewskich dobrach Mikołaja 
Czarnego znajdowali schronienie 
prześladowani w różnych krajach 
europejskich wybitni i znani ewan
gelicy. Pod jego opiekę schronił się 
Włoch Jerzy Blandrata i jego rodak, 
ekscentryczny markiz d’Oria. Do 
najdostojniejszych gości-emigrantów 
należeli Ryszard i Katarzyna księ
stwo Suffolk, którzy chroniąc się 
przed prześladowaniem Marii Tudor 
trafili aż na Litwę. W 1557 roku

Mikołaj Czarny przeznaczył angiel
skim gościom na rezydencję miej
scowość Kroże, gdzie spędzili oni 
dwa lata, do Anglii zaś wrócili do
piero po wistąipieniiu na tron Elżbie
ty I.

Dla propagowania dzieł pisarzy e- 
wangelickich popierał Radziwiłł 
rozwój drukarstwa na Litwie, 
wspomagał drukarzy-ewangelików a 
nawet założył w swych dobrach 
drukarnię, z której na całą Litwę 
i Koronę rozchodziły się ewange
lickie druki, tak polskie, jak i obce. 
Największą niewątpliwe zasługą 
Czarnego w dziedzinie wydawniczej 
było sfinansowanie tłumaczenia i 
wydania w Brześciu nad Bugiem, 
w 1563 roku, pierwszego przekładu 
Biblii na język polski. Biblia Brzes
ka, czyli Radziwiłłowska, jest jed
nym z najcenniejszych zabytków 
języka polskiego. I choć tłumaczom 
i wydawcom nie udało się uniknąć 
pewnych pomyłek i zniekształceń, 
to przekład ten przez lat kilkadzie
siąt, aż do roku 1632, w którym wy
dano tzw. Biblię Gdańską, służył 
ewangelikom polskim i litewskim. 
Do dziś przy szczególnie uroczystych 
okazjach w warszawskim kościele 
ewangelicko-reformowanym używa 
się egzemplarza tego właśnie radzi- 
wiłłowskiego wydania Pisma.

Ostatnie lata Mikołaja Radziwiłła 
Czarnego upłynęły pod znakiem 
sporów teologicznych. Zaangażował 
się on osobiście w konflikt pomię
dzy teologami obstającymi przy do
ktrynie Jana Kalwina a grupą du
chownych reprezentujących prądy 
ariańskie w litewskim Kościele E- 
wangelicko-Reformowanym. Dobie-

14



gający kresu swych dni patron Jed- 
noty usiłował w sporach tych zająć 
stanowisko pośredniczące i unikał 
potępiania którejkolwiek ze stron 
sporu. Zdecydowanie nie akcepto
wał, skrajnych jak na owe czasy, 
teologicznych i społecznych tez 
arian, ale daleki był także od kal
wińskiej ortodoksji odrzucającej 
bezwzględnie wszelkie teologiczne 
nowości. Śmierć w 1565 roku za
skoczyła go w trakcie tych polemik 
oraz starań o pogodzenie sprzecz
nych tendencji — umierając nie o- 
powiedział się jasno i do końca po 
którejkolwiek stronie, co pozwoliło 
tak ewangelikom, jak i arianom 
•uznać go za swego patrona. 
Umierając pozostawił Mikołaj Czar
ny liczne potomstwo: czterech sy
nów i córkę Elżbietę. Wydawało się, 
że przyszłość ewangelicyzmu wśród 
Radziwiłłów należeć będzie do jego 
potomków. Stało się jednak inaczej 
— z czterech Isymów przy ewangeli- 
cyzmie nie pozostał ani jeden. 
Najstarszy i najwybitniejszy z tego 
pokolenia Radziwiłłów — Mikołaj 
Krzysztof z przydomkiem „Sierot
ka” przeszedł na katolicyzm już w 
dwa lata po śmierci ojca, w 1567 
roku. W jego ślady poszli bracia — 
Jerzy, późniejszy biskup krakowski 
i kardynał, Albrycht, marszałek 
wielki litewski, oraz Stanisław z 
przydomkiem „Pobożny”, starosta 
żmudzki.
Spośród synów Czarnego wspomni
my szerzej tylko najstarszego — 
Sierotkę — postać ciekawą i najbar
dziej znaną. Wychowany w ewan- 
gelicyzmie, wyuczony w najlepszych 
szkołach, studiował na Uniwersyte
cie Lipskim, zwiedził i poznał za

<4 Mikołaj Krzysztof z przydom
kiem Sierotka

Jerzy IV — bez przydomka ►

młodu Francję i Włochy. Po śmier
ci ojca dostał się pod wpływ jezu
itów, co zaowocowało powrotem do 
Kościoła katolickiego (powrotem, bo 
urodzony w 1549 roku Sierotka 
pierwszych parę lat życia przeżył 
jako formalny katolik). Po powrocie 
z wojaży zagranicznych wziął on 
udział w wojnie z Moskwą, w 1579 
roku w bitwie pod Połockiem został 
ciężko ranny i ślubował pielgrzym
kę do Jerozolimy. Wyzdrowiał i w 
1582 roku ruszył do Palestyny — 
diariusz tej dwuletniej podróży — 
Peregrinatio Hierozolymitana — na
leży do najbardziej znanych i naj
cenniejszych staropolskich relacji 
podróżniczych.
Katolicka konwersja Sierotki zao
wocowała nie tylko diariuszem po
bożnej pielgrzymki — w kraju sta
nął on na czele stronnictwa kontr- 
reformacyjnego i jego to staraniom 
przypisać trzeba zniweczenie dużej 
części osiągnięć ojca. W Nieświeżu, 
który za życia Czarnego pozostawał 
jednym z centrów Reformacji na 
Litwie, Sierotka osadził jezuitów. 
Nadając im duże dobra, pomagając 
w organizacji szkoły, przyczynił się 
co prawda do rozwoju oświaty w 
Wielkim Księstwie, ale też usunął 
z Nieświeża, tak jak z innych swych 
dóbr, duchownych ewangelickich, 
likwidował zbory, niszczył wraz z 
bratem, kardynałem Jerzym Radzi
wiłłem, reformacyjne wydawnictwa. 
Te kontrreformacyjne zaangażowa
nia Sierotki współgrały z jego po
parciem dla Habsburgów i ich sta
rań o koronę Rzeczypospolitej. W 
czasie elekcji 1572 i 1575 popierał 
kandydaturę arcyksięcia Ernesta 
Habsburga, a w 1587 poparł arcy
księcia Maksymiliana Habsburga. 
Po obiorze Zygmunta III Wazy 
szybko znalazł się Sierotka w gru
pie opowiadającej się za niechętną 
ewangelikom polityką .tego monar
chy. Uczestniczył w staraniach o 
zawarcie unii brzeskiej między ka
tolikami a prawosławnymi w lo96 
roku. Zmarł w 1616 roku jako woje
woda wileński i głowa katolickiej 
gałęzi Radziwiłłów. Konwersja Sie
rotki i jego braci poważnie osłabiła 
obóz reformacyjny na Litwie i w 
całej Rzeczypospolitej, jednak losy 
Kościoła nie zależały przecież od 
takiej czy innej decyzji jednostki,

nawet jeśli był to magnat tak moż
ny jak ordynat nieświeski.
Po śmierci Mikołaja Radziwiłła 
Czarnego funkcję przywódcy litew
skich ewangelików przejął jego 
stryjeczny brat Mikołaj Radziwiłł 
Rudy, syn Jerzego i Barbary Ku- 
lanki z Dalejowa, podkomorzanki 
halickiej. Znacznie mniej zaangażo
wany w życie Kościoła i spory te
ologiczne, brat nieszczęśliwej Barba
ry Radziwiłłówny był przede 
wszystkim żołnierzem i politykiem. 
Odziedziczył po Czarnym urzędy 
kanciarza wielkiego litewskiego i 
wojewody wileńskiego, był też het
manem wielkim litewskim, a że nie 
od parady, świadczy zwycięska bit
wa z wojskami Iwana Groźnego, 
którą Rudy stoczył w 1564 roku 
pod Czaśnikami nad Ułą. Przegrał 
za to w politycznej batalii przeciw 
unii lubelskiej i w 1596 roku na 
sejmie w Lublinie, wbrew opozy
cji posuniętej aż do opuszczenia 
przez jej (stronników sejimu, real
ną unię polsko-litewską zawarto.
Nie położył Rudy większych zasług 
w dziedzinie kultury, nie można go 
równać z bratem stryjecznym. Rów
nie jednak jak Czarny skutecznie, 
a na dłuższą metę efektywniej, 
gruntował fundamenty pod Jednotę 
Ewangelicko-Reformowaną Wielkie
go Księstwa Litewskiego. Symbolem 
tego może być opieka Rudego nad 
zborem ewangelicko-reformowanym 
w Wilnie. Ulokowano go za życia 
Czarnego w jego pałacu stojącym 
na ówczesnym wileńskim przede 
mieściu Łukiszki. Gdy nowy wła
ściciel pałacu — Sierotka — prze
szedł na katolicyzm, nie odważył 
się początkowo usunąć zborowni-
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ków ze swej siedziby, wiedząc że 
proteguje ich starszy krewniak. Do
piero w 1574 roku, a więc w  siedem 
lat po konwersji, zdecydował się 
Sierotka usunąć ewangelików z 
własnego pałacu. Mikołaj Rudy o- 
fiarował wtedy zborowi wileńskie
mu, z przeznaczeniem na kościół, 
będący jego własnością dawny dwór 
Hornostajów, stojący naprzeciw 
pięknego kościoła pw. św. Anny. 
Podobnie opiekował się Rudy koś
ciołami i zborami ewangelickimi w 
swych dobrach, m.in. dzięki jego 
fundacjom i opiece w końcu XVI 
wieku sieć parafialna i dystrykto
wa (diecezjalna) Jednoty Litewskiej 
była gęstsza od katolickiej a liczba 
parafii ewangelickich przewyższała 
liczbę parafii i kościołów katolic
kich. Szczególnie na Żimidlzi, gdzie 
znajdowało się wiele majątków Mi
kołaja Radziwiłła Rudego oraz jego 
klien/tów i współpracowników, Re
formacja objęła swym wpływem 
ludność chłopską, co miało zasadni
cze znaczenie dla jej trwałości. 
Mikołaj Radziwiłł Rudy zmarł w 
1584 roku a tytuł wojewody wileń
skiego i funkcję patrona Kościoła 
przejął po nim jego młodszy syn, 
urodzony w 1547 roku z małżeństwa 
z Katarzyną Iwińską z Tomic, 
Krzysztof Mikołaj z przydomkiem 
Piorun.
Pierworodny syn Rudego — Miko
łaj wojewoda nowogrodzki (1546— 
—1589) zmarł pięć lat po ojcu i nie 
odznaczył się niczym szczególnym. 
Z dwóch małżeństw: z Aleksandrą 
Wiśniowiecką i Zofią Hlebowiczów- 
ną, pozostawił kilkoro dzieci; córki: 
Katarzyna i Zofia dwukrotnie wy
chodziły za mąż i skoligaciły Ra
dziwiłłów ewangelickich z możny
mi rodami Chodkiewiczów, Doro- 
hostajskich, Gorajskich i Narusze
wiczów. Wybitniejszą postacią 
wśród potomków Mikołaja był Je
rzy Radziwiłł kasztelan trocki 
(1578— 1613), fundator zborów i dzia
łacz polityczny, który współpraco
wał ze swym stryjem Krzysztofem 
Radziwiłłem Piorunem i jego syna
mi. Po jego bezpotomnej śmierci ta 
gałąź ewangelickich Radziwiłłów 
wygasła w linii męskiej.
Krzysztof Mikołaj Radziwiłł Piorun 
przydomek swój zawdzięczał szyb
kości i rzutkości w działaniach wo
jennych. Hetman wielki litewski i 
hetmański syn brał w nich udział 
przez całe prawie życie. Już jakó 
młodzieniec towarzyszył ojcu, Miko
łajowi Rudemu, w wyprawach prze
ciw Moskwie. W 1572 roku, a w'ięc 
za życia ojca, mianowano go het

manem polnym litewskim i wziął 
udział we wszystkich wyprawach 
wojennych Stefana Batorego prze
ciw Moskwie oraz odznaczył się w 
bitwie pod Wielkimi Łukami. Suk
cesy wojskowe Pioruna w wojnach 
moskiewskich opiewali painęgiryści 
i najwybitniejsi poeci tej doby. Ka
waleryjski rajd z roku 1581, w któ
rym Radziwiłł dotarł aż do górnej 
Wołgi i nad jezioro Ilmeń, stał się 
kanwą poematu Jana Kochanow
skiego Jezda do Moskwy.
Sławny już wódz został w 1584 ro
ku wojewodą wileńskim i kancle
rzem wielkim litewskim po ojcu. 
Już jako kanclerz wystąpił na sej
mie konwokacyjnym a potem elek
cyjnym po śmierci Batorego (1578) 
w obronie praw polskich i litew
skich różnowierców. W bezkrólewiu 
był początkowo zwolennikiem arcy- 
księcia Maksymiliana Habsburga, 
szybko jednak przeszedł na stronę 
szwedzkiego królewicza Zygmunta 
Wazy — być może, zdecydowały o 
tym bliskie więzy rodzinne i poli
tyczne, łączące Krzysztofa Radzi
wiłła Pioruna z kanclerzem koron- 
njTm Janem Zamoyskim. Mianowa
nemu w 1589 roku hetmanem w iel
kim litewskim ostatnie lata życia 
zabrała wojna — od wiosny 1601 
roku walczył, z Janem Karolem 
Chodkiewiczem u bokiu, w  Inflan
tach przeciw Szwedom. Zdążył tam 
odnieść dwa wielkie sukcesy: zwy
ciężył w bitwie pod Kokenhausen 
w czerwcu 1601 roku, a następnie 
zmusił do poddania się miasto Wen- 
den (Kieś). Zmarł w roku 1603 i 
pochowany został obok ojca w pod
ziemiach kościoła ewangelicko-re
formowanego w Wizunach.
Wybitny wódz i niezły polityk, był 
też Krzysztof Radziwiłł podporą li
tewskiej Jednoty Ewangelicko-Re
formowanej, która pod koniec XV I 
wieku przeżywała pewien kryzys. 
Związane z reformą soboru trydenc
kiego wzmocnienie Kościoła kato
lickiego spowodowało osłabienie 
rozwoju Reformacji, a wobec dal
szych postępów kontrreformacji ze
pchnęło ewangelików w Rzeczypo
spolitej do defensywy. Sprowadze
nie jezuitów i ich wpływy na dwo
rze Stefana Batorego, a szczególnie 
Zygmunta Wazy, odbiło się bardzo 
niekorzystnie na sytuacji niekatoli
ków. Nie można, oczywiście, porów
nywać warunków egzystencji Koś
ciołów niekatolickich w Polsce, a 
zwłaszcza na Litwie, w tamtych 
czasach z sytuacją w innych kra
jach europejskich, gdzie toczyły się 
okrutne wojny religijne, jednak e

wangelicy polscy i litewscy w koń
cu wieku poczuli się zmuszeni do 
obrony i szukania sojuszników. 
Politykę obrony stanu posiadania w 
Wielkim' Księstwie Litewskim reali
zować miał właśnie Krzysztof Ra
dziwiłł. W celu wzmocnienia obozu 
innowierczego usiłował on dopro
wadzić do połączenia wyznawców 
różnych konfesji ewangelickich — 
ewangelików reformowanych i bra
ci czeskich z luteranami. Zwołana 
w  tym celu w 1585 roku dysputa 
teologów nie dała jednak większe
go rezultatu — nie udało się za
cieśnić Zgody Sandomierskiej. Nie 
udało się też hetmanowi wymóc na 
królu Zygmuncie III wydania po
stanowień wykonawczych, które 
miały wprowadzić w życie konfe
derację warszawską, gdyż mimo jej 
obowiązywania wrogość między roz
różnionymi w wierze, szczególnie w 
wielkich miastach, narastała.
W działalności kościelnej w ostat
nim okresie życia starał się Radzi
wiłł -nawiązać współpracę z (wyznaw
cami prawosławia, którzy zagrożeni 
przez unię brzeską skłaniali się do 
sojuszu z ewangelikami. Przywóclćą 
prawosławia w Rzeczypospolitej był 
książę Konstanty Wasyl Ostrogski 
(1527— 1608), wojewoda kijowski i 
jeden z najbogatszych magnatów 
kresowych. Na swym dworze w Os
trogu skupiał wielu pisarzy i pu
blicystów, było to ognisko prawo
sławia otwarte też dla intelektua
listów ewangelickich i ariańskich. 
Do współpracy i sojuszu obu ma-' 
gnatów doszło tym łatwiej, że 
Krzysztof Radziwiłł był zięciem Os- 
trogskiego. Zabiegi te, w których 
chodziło raczej o porozumienie po
lityczne niż teologiczne, nie zaowo
cowały żadnym formalnym soju
szem. Ostatnie badania wykazały, 
że tzw. porozumienie wileńskie z 
1599 roku nie weszło w życie i nie 
zostało przez Radziwiłła i Ostrogs- 
kiego podpisane. Jednak więzi nie
formalne istniały i przyczyniły się 
niewątpliwe do obrony interesów 
różnowierców.

Tak jak w stosunkach z prawosław
nymi pomocne były rozmaite ko
neksje z Ostrogskimi, w stosunkach 
z dworem królewskim pomocni t$yli 
Piorunowi krewniacy z linii kato
lickiej. Przejście Radziwiłłów Nie- 
świeskich na katolicyzm nie spowo
dowało bowiem żadnych rodzinnych

Dokończenie ima s. 24
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W XV I i X V II wieku do Polski przybywało wielu 
Szkotów wyznania reformowanego. Wielu z nich 
osiedlało się w naszym kraju na stałe, czynnie u- 
czestnicząc w naszym życiu politycznym, naukowym 
i kościelnym. Szkoci byli również cenieni jako na
jemni oficerowie i żołnierze w  oddziałach królew
skich i magnackich (ślady tego można znaleźć w 
Trylogii Sienkiewicza, gdzie jednym z bohaterów jest 
Ketling — zasymilowany Szkot na służbie polskiej). 
Latem 1985 roku przebywając w Szkocji zwiedziłem 
m.in. najstarszy uniwersytet w tym kraju, położony 
w niewielkiej miejscowości St. Andrews. Moim prze
wodnikiem był wykładowca na tej uczelni, prof. 
Douglas W. D. Shaw, wybitny teolog reformowany, 
przewodniczący Komitetu Europejskiego Światowego 
Aliansu Kościołów Reformowanych. Dzięki niemu za
poznałem się z bogatymi zbiorami biblioteki uniwer
syteckiej w  dziale starodruków i rękopisów. Miałem 
sposobność przejrzeć siedemnastowieczną księgę wpi
sów słuchaczy wykładów teologicznych. Pod datą 
29 stycznia 1623 roku znalazłem wpis immatrykulacji 
Jana Jonstona z Polski. Kilkadziesiąt stron dalej udo
kumentowano, że wspomniany „Polonus” opuścił aka
demię w marcu 1625 roku, wysłuchawszy wykładów 
z teplogii, filozofii i języka hebrajskiego. Biblioteka 
przechowuje komplet St. Andrews Matriculation Re
gister, co pozwala poznać nazwiska studentów od 
chwili powstania uczelni (w 1410 roku) • do dnia dzi
siejszego!

WŁODZIMIERZ ZUZGA

Jan Jonsłon 1603—1675
Z  dziejów zwiqzków Polski i Szkocji 
w XVII wieku

Warto zapoznać Czytelników naszego pisma z posta
cią Jonstona, ewangelika reformowanego, w pewnym 
sensie typowego „inteligenta” polskiego w  X V II w ie
ku, a przy tym postaci bardzo popularnej — jego 
książki tłumaczono na wiele języków i wielokrotnie 
wydawano w różnych krajach do końca X V III wńe- 
ku.
Jan Jonston urodził się 3 Września 1603 roku w Sza
motułach w  Wiełkopolsce. Pochodził z rodziny zasy
milowanych przybyszów ze Szkocji. Jego dziadem był 
John Johnstone of Craigieburn in Nithsdale, a oj
cem — Szymon Johnstone, który przybył do Polski 
na początku X V II wieku (niektóre źródła mówią o 
końcu X V I wieku). Żoną Szymona była Anna z domu 
Becker, pochodząca prawdopodobnie z Wielkopolski. 
Rodzice Jana byli ściśle związani z kalwinizmem pol
skim, dlatego skierowali syna do słynnej szkoły w 
Ostrorogu koło Szamotuł, prowadzonej przez braci 
czeskich. Później młodzieniec pobierał jeszcze nauki 
w Bytomiu na Śląsku oraz (od 1619) w gimnazjum 
toruńskim. W  1622 roku Jonston udał się do kraju 
swych przodków, by studiować teologię i filozofię w 
St. Andrews. Studia te prawdopodobnie nie zakoń
czyły się uzyskaniem przez Jonstona tytułu naukowe
go. Z materiałów archiwalnych wynika, że jako stu
dent Jonston zamieszkał z dwunastoma „pensjonarza- 
mi” królewskimi, a studia przerwał z powodów ro
dzinnych. Po powrocie do ojczyzny został nauczycie
lem domowym w  rodzinie Korczbok-Zawadzkich w 
Lesznie. W tym czasie prawdopodobnie silniej zwią
zał się ze środowiskiem szkół leszczyńskich, do któ
rych uczęszczali jego wychowankowie w latach 
1625— 1628. W czasie pobytu w Lesznie Jonston po
stanowił poświęcić się medycynie. Okazją do podję
cia odpowiednich studiów była podróż po Niemczech, 
Holandii i Anglii, w  którą wyruszył w 1628 roki. 
wraz z dwoma synami Korczbok-Zawadzkich. 
Adepci nauki wraz z wychowawcą zatrzymywali się 
na dłużej we Frankfurcie nad Odrą, Wittenberdze, 
Lejdzie i Cambridge. W czasie tych podróży Jonston 
wydał kilka dzieł po łacinie, które przyniosły mu 
sławę i uznanie. Dostał kilka intratnych propozycji 
objęcia wykładów na uniwersytetach holenderskich 
(zapraszano go nawet do Irlandii). Wrócił jednak do
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kraju, gdzie został nauczycielem Bogusława Leszczyń
skiego, syna wojewody bełzkiego. Po kilku miesią
cach udał się (w 1632) w  nową podróż wraz ze swym 
uczniem Bogusławem i powierzonym mu Władysła
wem Monwid Dorohostajskim. Zatrzymywali się 
na dłużej w Niemczech i Holandii. 14 kwietnia 1C34 
roku Jonston obronił pracę doktorską z medycyny na 
uniwersytecie w Lejdzie. Następnie wraz z powierzo
nymi mu wychowankami zwiedził ośrodki naukowe 
w Anglii, Francji i Włoszech. Na wiadomość o śmier
ci wojewody bełzkiego, otrzymaną w Pawii, powrócił 
do kraju. W roku 1636 Jonston osiadł na dłużej w 
Lesznie, gdzie utrzymywał przyjacielskie kontakty 
z Janem Amosem Komeńskim. Piastował stanowisko 
lekarza domowego Leszczyńskich, choć nadal propo
nowano mu posady na słynnych uniwersytetach (np. 
w Heidelbergu). W roku 1642 odrzucił ofertę przyję
cia posady nadwornego lekarza w Berlinie. Jako 
przedstawiciel ewangelików z Leszna brał udział w 
colloquium charitativum w  Toruniu. wr 1645 r. Pod
czas najazdu szwedzkiego opuścił Leszno na zawsze 
i osiadł w 1656 roku na Śląsku, w majątku Składo- 
wice (w dzisiejszym województwie legnickim), który 
kupił jeszcze w  1652 roku. Tam do końca życia zaj
mował się nauką, zwłaszcza medycyną i filozofią 
przyrody. Zmarł 8 czerwca 1675 roku. Zgodnie z wła
snym życzeniem został pochowany w* Lesznie. 

s
Jonston był dwukrotnie żonaty. Pierwszą żoną uczo
nego była Rozyna, córka Samuela Hortensjusza z 
Wschowy (ślub odbył się w 1637). Młoda żona zmarła 
przy pierwszym porodzie. W 1638 roku Jonston po
ślubił Annę Wechner, córkę Mateusza, z którą miał

czworo dzieci. Jedynie córka Anna Regina przeżyła 
ojca — została żoną szlachcica śląskiego z okolic 
Wrocławia.

Obfity dorobek Jonstona obejmuje dzieła z zakresu 
teologii, etyki, historii powszechnej, przyrodoznaw
stwa i medycyny. Ciekawostką jest to, że jego Thea- 
trum universale historiae naturalis (Amsterdam 1657) 
zostało przekazane japońskiemu szogunowi w 1663 r. 
przez Holenderską Kompanię Wschodnio-Indyjską. 
Największy rozgłos przyniosły Jonstonowi różnego ro
dzaju podręczniki medycyny domowej (reprodukowa
ny tu. portret pochodzi z tego typu książki, wydanej 
w X V II wieku w Amsterdamie, obecnie przechowywa
nej w (bibliotece St. Andrews). Pełna lista znanych 
dzieł Jonstona obejmuje dwanaście tytułów, przy 
czym niektóre prace są wielotomowe (zainteresowane
go Czytelnika odsyłam do: Nowy Korbut, t. 2. War
szawa 1964, s. 293—295). Wszystkie prace są napisane 
w języku łacińskim, ale tłumaczono je na wiele ję 
zyków (angielski, francuski, holenderski, niemiecki 
i polski). Postać Jonstona do dziś fascynuje history
ków nauki i lekarzy. Fragmenty jego prac filozoficz
nych wydał niedawno prof. Ogonowski w antologii 
polskiej myśli X V II wieku (Filozofia i myśl społeczna 
X V II wieku, cz. 2, opr. Zbigniew Ogonowski, Warsza
wa 1979, s. 89—106). W roku 1960 wydano O stałości 
natury w przekładzie M. Stokowskiej w  znakomitej 
serii „Biblioteka Klasyków Filozofii” . Warto zatem 
przypomnieć tego znanego na całym świecie „Polo- 
nusa” Czytelnikom „Jednoty” — spadkobiercom rów
nież leszczyńskiego ośrodka myśli reformacyjnej, w 
którym wyrósł on i działał.

SZALOM

Historia Żydów
Gabriel Grossmainkii, dominikanin. Pochodzenie austriackie, narodowość 
i obywatelstwo izraelskie. Historyk, wykładowca historii judaizmu na 
Uniiwefsyteeie Hebrajskim w Jerozolimie.

S. KINGA — Jest ojaiec specjalistą w dziedzinie 
historii Żydów. Czy można by prosić o podstawowe 
informacje na ten temat?

GABRIEL GROSSMANN — iZacznę od okresów, na 
jakie dzieli ;się historię Żydów. Zgodnie z tym, co 
mówią historycy żydowscy — moi byli mistrzowie — 
a także z racji obiektywnych sądzę, że w historii ży
dowskiej słusznie wyróżnia się inne okresy niż te, 
na jakie zwykło się dzielić historię Europy. Miano
wicie: okres pierwszy to czasy Biblii hebrajskiej, 
epoka patriarchów aż do zburzenia pierwszej świą
tyni. W chrześcijaństwie nazywamy go czasami Sta
rego Testamentu. Okres drugi — drugiej świątyni — 
trwa do powrotu Żydów z niewoli, powstania Miszny 
i Talmudu. W ramach tego okresu zawierają się rów
nież czasy Nowego Testamentu. Trzeci okres, śred
niowiecza, zaczyna się wraz z najazdem wojsk mu

zułmańskich, a kończy się datą niełatwą do sprecy
zowania, mianowicie emancypacją Żydów, czyli w yj
ściem z europejskiego getta. N ie można tu ustalić 
jednej daty, gdyż waha się ona w zależności od 
historii danego kraju. We Francji przypada np. na 
pierwsze lata rewolucji francuskiej, w  Szwajcarii — 
na rewolucję 1848 r., a w  Europie Wschodniej dopie
ro na ostatnie lata I wojny światowej.

Pierwszy okres — czasy Biblii hebrajskiej — widzę 
jako podstawowy etap formowania się Izraela. Za
istniały wtedy ważne wydarzenia, które wywarły 
wlpływ i ukształtowały cały okres następny. Czasy 
drugiej świątyni to okres dyskusji, debaty między 
wspólnotą Izraela i religią żydowską a Nowym. Te
stamentem — chrześcijaństwem. Widzę go jako ok
res wewnętrznego i zewnętrznego kryzysu. Etap 
średniowiecza!, najdłuższy ze wszystkich, określam 
jiako czas żydowsk;ej realizacji kulturowej, a także
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wy&tępo<wa.nia napięć kulturowych między wspólno
tami żydowskimi a społecznościami sąsiadującymi. 
Trzeba bowiem zauważyć, że wraz z końcem staro-: 
żytności i na początku średniowiecza wielkie wspól
noty Żydów w północnej Afryce, na Wschodzie i w. 
Mezopotamii zostały zminoryzowane na skutek epi
demii, wojen i różnego rodzaju innych wydarzeń.
W tym samym okresie zaczynają liczebnie górować 
nad innymi wspólnoty żydowskie w  Europie. Istnie
ją one i w Galia, i w Germanii, i zaipewtne także pod 
panowaniem pogańskiego Imperium Rzymskiego. Ok
res średniowiecza «trwa co najmniej 12 wieków.

Okres czwarty, ten, który jeszcze przeżywamy, cha
rakteryzuje się skrajnymi kontrastami, a co za tym 
idzie, trzeba go umieścić pod tym samym znakiem, 
co okres drugiej świątyni. Są to czasy judaizmu, któ
ry wychodzi z getta i w konsekwencji :— z jednej 
s,trony — sekuiaryzuje się, z drugiej zaś strony od
nawia się religijnie, dzięki np. ruchowi chasydzkie
mu we wschodniej Europie. W naszym stuleciu ob
serwujemy zjawisko kontrastu zachodzącego między 
eksterminacją Żydów podczas reżimu .nazistowskiego 
a założeniem państwa Izrael. Nie mam klucza do 
definitywnego zrozumienia tego okresu. O ile dwa 
pierwsze okresy — Biblii hebrajsikeji i średniowiecza 
— odznaczały się pewną fundamentalną stabilnością 
trwania, bez zlbyt radykałlnydh przemian, o tyle dwa 
następne, a zwłaszcza ostatni, obecny, odznaczają się 
właśnie radykalnymi zmianami.

Gd 17 lat jestem w Izraelu i żyję w dominikańskim 
dom,u St. Isafe. Jest nas tu czterech braci i wszyscy 
mamy już obywatelstwo izraelskie. Pojawia się przed 
nami pytanie, czy istnienie państwa Izrael nie jest 
jednym z tych znaków czasu, które poleca nam roz
poznawać Ewangelia, a za nią Sobór z Janem X X III?  
Jeżeli tak, to jest to z ,pewnością znak wielki: naród 
odłnala^ł niepodległość prawie po 19 wiekach rozpro
szenia. Nie jest to zjawisko 'codzienne.

Odnowę narodową Ludu żydowisikiego cechują liczne 
paradoksy. Peiwne jest, że judaizm religijny prze
trwał dzidki po trzykroć odmawianej każdego dnia 
modlitwie o powrót Izraela na Syjon, pewne jest 
także, że imigracja Żydów (jako ruch czyisto religij
ny) rozipoozęła się ok. 1700 r. z inicjatywy Jehudy 
Hehaddida, a potem kontynuowana była do końca 
X IX  w. jako fala powrotów z Jemenu. Oczywiste jest 
także, że dzięki judaizmowi religijnemu zachowała 
się tożsamość .wspólnot żydowskich — tożsamość 
oiparta na Biibldi, na Przymierzu, na Słowie Bożym,- 
jakikolwiek w rzeczywistości państwo 'Izrael stworzył 
(co za paradoks!) ruch inspirowany przez socjalizm: 
wszak Teodor Herzl był Żydem lewicującym, bez sil
niejszych przekonań religijnych. Imigracja, która w 
końcu poprzedniego wieku przybyła tu z Rumunii, 
Besarabii i. Rosji popychana była [przez ... pogromy 
i — przywódców ruchu syjonistycznego. Implantacja : 
żydowska, która na początku tego wieku przekształ
ciła ten pustynny kraj w kraj urodzajny — to wy
nik robotniczego ruchu socjalistycznego. To on dał 
początek narodzinom współczesnego państwa Izrael, 
które weszło potem w kontakt ze społecznością na- . 
rodów i podjęło negocjacje o uznanie go na arenie 
międzynarodowej. I tu kolejny paradoks: zauważmy 
bowiem, że państwo żydowskie istnieje od momentu  ̂
ogłoszenia deklaracji Zgromadzenia Ogólnego Natro- • 
dów Zjednoczonych, co miało miejsce 29 listopada.

1947 r.:. a ściślej: o(d nocy z 14 na 15 maja 1948 r., 
kiedy ekipy brytyjskie opuściły Izrael.
Fakt istnienia państwa wywiera wielki wpływ na 
mentalność i psychikę Żydów na całym świeci e. Da
je im żywą samoświadomość oraz poczucie dumy 
i wolności nawet w warunkach, gdy stanowią mniej
szość żyjącą pośród innych narodów. Daje im gwa
rancję wolności niezbędnej do życia spontanicznego, 
bez presji ograniczeń właściwych mniejszościom na
rodowym. Nawet jako mniejszość narodowościowa 
w różnych państwach Żydzi mogą teraz odnajdywać 
się wzajemnie i — przy całym bogactwie tradycji 
przejętych od ponad 100 różinyich narodów — wypo
wiadać się w sposób charakteryzujący .wspólnotę au
tonomiczną, żyjącą na swojej własnej -ziemi.

Istnienie państwa Izrael dla Żydów z całego świata 
oznacza także istnienie duchowego ośrodka odnowy 
tradycji żydowskiej i centrum studiów żydowskich. 
Dzięki istnieniu fenomenu, jakim jest judaizm reli
gijny, a także dzięki ruchowi Żydów świeckich od
krywających judaizm religijny (co nazywa się tutaj 
nawróceniem na judaizm) — dokumenty tradycji ży
dowskiej udostępniane są ludziom, którzy do tej po
ry nigdy nie mieli szansy ich studiowania. A  teraz 
cały naród mówi językiem tych dokumentów i dlate
go właśnie mogą one być i są zgłębiane. Te studia 
i nam, chrześcijanom, dostarczają w  skali w,pros,t zdu
miewającej informacji o środowisku Jezusa z okresu 
Jego ukrytych lat i początków chrześcijaństwa. W 
konsekwencji pozwala nam to z o wiele większą dozą 
prawdy odkrywać żydowskie korzenie chrześcijań
stwa.

W ślad za ruchem syjonistycznym, jako jednym 
z głównych czynników powstania państwa, naród- ży
dowski uzyskał szansę (powiedzmy może: otrzymał 
łaskę) posiadania szeregu postaci charyzmatycznych. 
Wymieńmy, na przykład', Dawida Ben Guriona. Nie 
był on szczególnie religijny, chociaż podczas wizyty, 
którą mu złożyli O. Tournay z EcOle Bibliąue i O. 
Bruno Hussar, aby przekazać jeden z pierwszych 
egzemplarzy Biblii Jer ozolimskiej, okazało się, że bar
dzo dobrze umie on dyskutować na tematy biblijne. 
To właśnie Ben Gurion, wbrew opinii rządu, wpro
wadził nauczanie Biblii w szkołach laickich, w wy
miarze jednej godziny dziennie. Chociaż Biblia trak
towana jest czasem jak podręcznik historii, czasem 
geografii, czasem botaniki, to pod pozorem naucza
nia innych dyscypliny czyta się ją jednak w szko
łach.

S.K. — Proszę powiedzieć coś więcej na temat po
staci Ben Guriona.

G.G. — Był on przywódcą Izraela spełniającym mi
sję pojednawczą między występującymi tu rozbieżny
mi ' tendencjami. Miał wyostrzone wyczucie przyszłoś-* 
ci narodu i na ogół trafny sąd przy podejmowaniu 
decyzji. Umiał skupiać wokół siebie współpracowni
ków i zostawić po sobie następców. Sądzę, że był 
naprawdę postacią charyzmatyczną nie mającą sobie 
równej.

Ŝ K. — Szczególnie ważne są chyba jego prace zwią
zane z użyźnianiem pustyni?

. G.G. — Nasz kraj stał się »pustynią, gdyż ostatnim
: i dekadom rządów ottomańskioh towarzyszyło inten
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sywne wycinanie drzew. Deszcze nie za/trzymywały 
się w glebie, ziimla wysychała, pustynia zwiększała 
swój obszar. Trzeba było kraj zalesić. Przyczynił się 
do tego właśnie Ben Giurion. NaiLagał, aby zrobić 
wszystko co rmożiliwe, by na nowo użyźnić pustynię. 
Był wtedy członkiem kibuicu w Sde Botker na Nege- 
wue. Słotwo „negew” znaczy „ipotudinde” , ozy nawet 
,jsuisza” niemniej jednak wiadomo, że w  starożytnoś
ci tereny te były bardzo zaludnione i urodzajne. Cho
dziło więc o przywrócenie im żyzności. Za czasów 
Ben Gjuriona rozbudowano system studzien i nawad
niania, a także zwolna wypracowano metody zatrzy
mywania piasku- na pustyni: sadzono rośliny, które 
absorbują krystalizującą się w nim sól. Dzięki temu 
na glebie tej rosnąć zaczęły nie tylko rośliny pustyn
ne, a;le także uprawne. Był to świadomy i wytrwały 
wysiłek Ben Gordona, podejmowany wespół z ludem 
niezbyt dóbr ze przygotowanym do rolnictwa. Trzeba 
bowiem pamiętać, że w państwach Europy, z małymi 
wyjątkami, odmawiano Żydom prawa posiadania zie
mi czy nawet uprawiania roli. A  mimo to, po paru 
dziesiątkach lat, dzięki ekipom specjalistów kraj stał 
się zdolny nie tylko gospodarować u siebie, ale tak
że pomagać kraj'om Trzeciego Świata, aby w przy

szłości mogły w swoje ręce przejąć sprawę własne
go rozwojfu. Myślę o pomocy Iizraela udzielanej kra
jom Afryki, Dalekiego Wschodu i Ameryki Łaciń
skiej. Nie w  formie pomocy finansowej, file kształce
nia przyszłych fachowców. Albo przyjmowano ich tu
taj na wydziały rolne, ekonomii, medycyny etc,, al
bo nasze ekipy jeździły do danego kraju, aby tam 
.na miejscu przygotowywać ludizi kompetentnych i 
świadomych możliwości własnego kraju.

S.K. — Ważną rolę w gospodarce, jak ml wiadomo, 
odegrało również wykorzystanie energii sloniecznej.

GjG. — Tak, wypracowano metodę „chwytania słoń
ca” i wydano ustawę obowiązującą każdego, kto bu
duje nowy dom, do instalowania specjalnych urzą
dzeń służących do tego celu. Już wszędzie mamy wo
dę grzaną energią słoneczną. Jest to w naszym kra
ju niezwykle ważne, gdyż nip. na pustyni -Negew 
przypada pómiad 320 dni słonecznych w roku.

SjK. — Cieszę się, że takim słonecznym, optymis
tycznym akcentem kończy Ojciec swoją wypowiedź. 
Dziękuję.

Rozmawiała Kinga Strzelecka, OSU

W Ś R Ó D  K S IĄ Ż E K

Ksiqżka nad ksiqżkami

„W wielu domach książka ta leży 
na szczególnym miejscu, czytana 
jest wspólnie, a przed czytaniem 
z czcią całowana. W wielu krajach, 
w parlamentach i sądach prezyden
ci, sędziowie i świadkowie składa
ją przysięgę kładąc rękę na tej 
księdze, Biblii. Jest ona symbolem 
Prawdy i Sprawiedliwości. Dlatego 
przysięga na Biblię musi być do
trzymana” . Jest to fragment przed
mowy, jaką opatrzyła swą książkę1 
Anna Kamieńska. Książkę wydał 
Instytut Wydawniczy „Nasza Księ
garnia” w nakładzie 30 000 egzem
plarzy. Nakład ten jest o wiele za 
mały w  stosunku do potrzeb. Książ
ka tzndlknęła z półek (księgarskich jak 
przysłowiowa kamfora. Przez wiele 
lat państw-oiwe wydawnictwa karmiły 
nas zupełnie inną literaturą o te
matyce biblijnej. I nie o to chodzi, 
że była to literatura świecka. Nie 
ma nic dziwnego ani niewłaściwego 
w (tym, że w tej części świata, któ
ra zawdzięcza swą kulturę i cywi
lizację chrześcijaństwu, powstają 
książki świeckie, przybliżające w 
popularny sposób podstawowe praw
dy biblijne, ich rolę w kulturze, e-

tyce, filozofii itd. Przecież nawet 
klasycy materializmu czerpali z u- 
niwersalnego źródła, jakim jest Bi
blia. Zaryzykuję jeszcze bardziej 
drastyczną tezę: nawet nowoczesny 
ateizm „naukowy” byłby niemożli
wy bez Pisma świętego. Faktem 
jest, że zarówno nowoczesny ateizm, 
jak i materializm filozoficzny zaist
niały .w kręgu oddziaływania nauki 
Jezusa z Nazaretu.

Nie chodzi więc o to, że karmiono 
nas świecką literaturą biblijną — 
powstaje ona we wszystkich cywi
lizowanych krajach, zarówno we 
Francji, jak i na Węgrzech czy w 
Japonii. Propagowane u nas teksty 
miały jeden cel: przedstawić Biblię 
jako zbiór baśni i mitów, pełnych 
wewnętrznych sprzeczności. Lubo
wano się również w wyławianiu 
fragmentów, które — rozumiane 
zawsze literalnie — są niezgodne 
z rzeczywistymi lub domniemanymi 
faktami naukowymi. Niestety, takie 
książki wydawali nie tylko „bada
cze” w rodzaju Zenona Kosidow- 
skiego, ale nawet ludzie z tytułami 
naukowymi. W swoich niskonakłado
wych rozprawach specjalistycznych

byli oni rzetelni, „prawdziwi Euro
pejczycy”, natomiast w wydawanej 
masowo literaturze popularnej 
(chciałoby się powiedzieć — bruko
wej) pisali dosłownie wszystko, by 
osiągnąć cel: spłycenie najgłęb
szych myśli i pozbawienie nas ko
rzeni, punktu oparcia. Korzeni „fi- 
deizmu”? Nie. Przede wszystkim 
źródeł tożsamości kulturalnej. Na 
szczęście, metody głupie nie są sku
teczne. Prawdziwi „wojujący” ate
iści (których u nas chyba już nie 
ma) wiedzą, że nie można wygrać 
tej wojny sloganami w rodzaju „Ko
pernik całe życie walczył z Kościo
łem” albo „historia potopu jest tyl
ko marną kopią eposu o Gilgame- 
szu”. Podobnie fizycy już od kilku
dziesięciu lat nie wierzą, że materia 
jest zbiorem kulek-atomów, znajdu
jących się w „bezustannym ruchu”, 
a jeśli są chrześcijanami, !to z tej 
klęski mechanicyzmu nie wysnuwa
ją wniosków o istnieniu Boga. Z 
Pisma świętego wiemy, że nawet 
(a może przede wszystkim) szatan 
musi być inteligentny.
Przepraszam za tę dygresję. Trzeba 
pisać przede wszystkim o tym, co 
dobre i wartościowe. Taka jest 
właśnie książka Anny Kamieńskiej. 
Jest to zbiór opowiadań biblijnych,

1 Anna Kamieńska, Książka nad książ
kami, Nasza Księgarnia”, Warszawa 1985, 
cena 250 zl.
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pisanych prostym a jednocześnie 
pięknym językiem. Autorka koncen
truje się na uwypuklaniu najistot
niejszej myśli danej historii, co jej 
się doskonale udaje. Choć nie mamy 
do czynienia z przekładem, to jed
nak zachowane zostały sens i na
strój poszczególnych zdarzeń. Oczy
wiste jest, że Autorka zna, rozumie 
i kocha Biblię. Narracja nie ma nic 
z nachalności — jest dyskretna, bez
stronna. Autorka nie chce nas do 
czegoś przekonać — chce nam po
kazać to, co Biblia rysuje, odczytać 
to, co jest napisane. Nic więcej, a 
to bardzo dużo. Jest to książka 
świecka. Można znaleźć w niej źróęU 
ło wiecznego życia, można znaleźć 
tylko siebie, losy ludzkości, sens o- 
czywistych skojarzeń, potocznych 
zwrotów językowych. Bóg i czło
wiek, sacrum i profanum, historia 
i współczesność — nic z rzeczywis
tości biblijnej nie zostało utracone 
lub zafałszowane w opowiadaniach 
Anny Kamieńskiej.

Książka obejmuje Stary Testament. 
Każdy rozdział rozpoczyna się cyta
tem Riisma święitego w pięknej wer
sji językowej ks. Jakuba Wujka. 
Dobrym pomysłem było „rozrzuce
nie” psalmów po całym tekście (no
ta bene są one w pięknym, poetyc
kim przekładzie Autorki). Jest to 
dzieło dla dzieci i dla dorosłych. 
Czekamy na wznowienie i na dru
gą część, poświęconą Nowemu Tes
tamentowi. Wydawnictwu należy się 
duże uznanie za udaną koncepcję 
graficzną książki.

Pragnę również polecić Czytelnikom 
ważną i ciekawą książkę z szeroko 
rozumianej humanistyki, zajmującą 
się człowiekim, jego rozwojem du
chowym i działaniem w sytuacji ak
tualnych uwarunkowań cywilizacyj
nych, społecznych, moralnych. Jest 
to praca zbiorowa pod redakcją Ja
rosława Rudniańskiego i Krzysztofa 
Murawskiego2, zawierająca teksty z 
dziedziny etyki, filozofii, psychologii, 
socjologii, antropologii, prakseologii, 
i pedagogiki, a nawet architektury. 
Centralnymi pojęciami, wokół któ
rych koncentruje się treść książki, 
są godność i wolność człowieka. 
Wszystkie teksty cechuje troska o 
przyszłość człowieka w świetle za
grożeń, które sobie w większości 
sam wytworzył w ciągu wieków roz
woju cywilizacji. Niezależnie od 
profesjonalnej przynależności auto
rów, wszystkie artykuły mają za
rysowany wymiar moralny i etycz
ny. Oto założony układ merytorycz
ny książki: niektóre aspekty wol

ności i duchowego rozwoju człowie
ka w perspektywie historycznej; 
niektóre zagadnienia socjologii i 
prakseologii, związane z przemiana
mi we współczesnym śwaecie, '^kon
tekst” wolności; wnioski praktyczne.

Niemożliwe jest, choć w skrócie, o- 
mówić treść książki i ustosunkować 
się do zawartych w niej myśli i 
wniosków. Autorami są specjaliści, 
a potencjalnymi odbiorcami — ci z 
szerokich rzesz „profanów”, którym 
nie jest obca refleksja nad podsta
wowymi problemami egzystencji 
człowieka na pewnym poziomie o- 
gólności. Książka z pewnością do ta
kiej refleksji pobudza. Powijnna się 
ona znaleźć przede wszystkim w 
rękach wychowawców ii młodzie
ży, w  tym także duchownych, 
działaczy kościelnych i studentów 
teologii. Dobrze by było zorganizo
wać dyskusję na temat samej książ
ki i zawartych w niej zagadnień, 
bynajmniej nie z powodu konkret
nych propozycji specjalistów (wiele 
ma wybitnie dyskusyjny charakter, 
czego autorzy nie ukrywają; można 
też zastanawiać się nad generalia
mi — na przykład, czy techniki so
cjotechniczne w ogóle mogą mieć 
wpływ na rozwiązanie postawionych 
problemów). Najcenniejsze w książ
ce jest — moim zdaniem — samo 
sformułowanie problemów, „wyło
wienie ich” z morza semantyciznetgo 
chaosu, ujęcie w perspektywie, na 
przykład, dobra i zła. Bazą empi
ryczną jest przy tym człowiek z ca
łym uwikłaniem cywilizacyjnym i 
kulturowym, z całą bezradnością 
moralną. Autorzy opierają się na 
dobrych wzorcach z polskiej szkoły 
etycznej (Maria Ossowska), filozofii 
chrześcijańskiej (Teilhard de Char
din), korzystają m.in. z protestanc
kich interpretacji pojęć biblijnych 
i teologicznych, sięgają do możli
wości, które tkwią w religiach 
Wschodu. Zaprezentowane problemy 
tkwią zatem głęboko w szeroko ro
zumianej spuściźnie kulturalnej 
świata, same są przy tym kulturo
twórcze. Książka wyraźnie „leży” w 
zakresie zainteresowań profesora 
Rudniańskiego, wybitnego psycholo- 
ga-humanisty, znanego autora war
tościowych i głośnych publikacji o 
charakterze interdyscyplinarnym, z 
pogranicza etyki, prakseologii i so
cjologii (największą popularność w 
różnych środowiskach zyskały Ho
mo cogitans oraz Między dobrem a 
złem). Warto dodać, że jednym z au
torów jest stały współpracownik 
„Jednoty”, [Marek Mldcki.

Wiele mówi się w ostatnich latach 
o katolickiej nauce społecznej. Aby 
wyrobić sobie pogląd o tej żywej, 
rozwijające się ciągle doktrynie, trze
ba jednak było wertować artykuły 
rozrzucone po czasopismach. Dobrze 
się stało, że Instytut Wydawniczy 
PA X  udostępnił polski przekład 
pracy Alfreda Klose ’go, poświęconej 
tej ważnej dziedzinie aktywności 
współczesnego Kościoła* * * * 8. Praca ma 
wybitnie syntetyczny charakter — 
jest to rodzaj zwięzłej encyklopedii, 
w której każde „hasło” jest bogato 
udokumentowane źródłami. Autor 
opiera się przede wszystkim na o- 
ficjalnych dokumentach kościel
nych, rr^teriałach soborowych, en
cyklikach i wystąpieniach papieża.

Książka jest niezwykle cenna, gdyż 
w wielu dziedzinach społecznych 
stanowisko Kościoła Rzymskokato
lickiego jest w pełni zarysowane i 
dopracowane nawet w szczegółach 
(dotyczy to, na przykład, ważnej 
problematyki praw człowieka, kul
tury). Jakkolwiek autor — opiera
jąc się na wypowiedziach autoryte
tów kościelnych — głosi, że kato
licka doktryna społeczna jest nie
zmienna (z czym można się zgodzić, 
jeśli chodzi o generalia), to jednak 
sama książka jest dowodem ewolu
cji tej nauki na poziomie konkre
tów, wynikających z uwikłania w 
zmieniające się realia społeczno-po
lityczne. Nota bene warto by było 
pokusić się o podobną syntezę dla 
innych wspólnot wyznaniowych. 
Brak centralnej władzy — jak na 
przykład u ewangelików reformo
wanych — nie oznacza, że wspólno
ty te nie realizują polityki społecz
nej. Wystarczy prześledzić choćby 
oficjalne dokumenty Światowego 
Aliansu Reformowanego, odzwiercie
dlające, niekiedy w zadziwiający — 
jak na skrajny brak centralizacji 
wszelkiego rodzaju — sposób, jed
ność poglądów różnych Kościołów 
lokalnych. Jednak różnice muszą się 
pojawić, choćby dlatego, że — w 
przeciwieństwie do jawnej wręcz 
niekiedy elastyczności katolicyzmu 
— Kościoły protestanckie na ogół 
podkreślają swój „konserwatyzm” 
w zakresie pryncypiów (kładę tu 
nacisk nie na przymiotnik „refor-

s Na krawędzi epoki. Rozwój duchowy i
działanie człowieka, praca zbiór, pod red.
J. Rudniańskiego i K. Murawskiego, PIW,
Warszawa 1985, cena 200 zł.
8 Alfred Klose, Katolicka nauka społecz
na. Jej praiua i aktualność, przel. Zofia 
Pietraszun, PAX, Warszawa 1985, cena 
200 zł.
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Jeszcze o sprawozdaniu 
z Synodu 85

mowany”, lecz raczej na bezwzględ
ny autorytet Pisma, który protes
tanci podkreślają mocno, na przy
kład, przy rozwiązywaniu proble
mów kulturalnych przy okazji mi
sji). Pozornie wydawałoby się, że 
protestantyzm jest najlepiej zabez
pieczony przed różnego rodzaju syn- 
kretyzmami. Rzecz jest z pewnością 
warta dyskusji.

Na zakończenie informacja o dwóch 
tomikach poezji, przygotowanych 
przez Wydawnictwo Polskiej Pro
wincji Dominikanów „W Drodze” . 
Wiersze Romana Bąka w tomie 
Ulica, gdzie sprzedają zapałki ude
rzają głęboką refleksją osobistą 
poety nad współczesną rzefczywistoś 
cią4. W wielu dostrzega się inspira
cje biblijne, bliska jest nam także 
częsta konwencja ballady lub psal
mu. Księga modlitw Romana 
Brandstaettera jest świadectwem 
żywej wiary wybitnego poety5. Po
lecam ten tomik młodzieży — nie
które wiersze można wykorzystać w 
nabożeństwach młodzieżowych i na 
różnego rodzaju spotkaniach.

W.Z.

4 Roman Bąk, Ulica, gdzie sprzedają za
pałki, ,,W Drodze”, Poznań 1985, cena 
120 zl.
6 Roman Brandstaetter, Księga modlitw, 
,,W Drodze”, Poznań 1985, cena 150 zl.

Odpowiedź pani Joanny Mizgały na 
list prof. Jarosława Swiderskiego, 
sekretarza iSynodu Kościoła Ewan
gelicko-Reformowanego '(oba listy: 
„Jednota” 11/85) wzbudziła poważne 
zastrzeżenia. W związku z tym w y
jaśniamy, co następuje:

1. Synod 84 (udzielił pełnomocnictwa 
Komisji Problemowej na (opracowa
nie i wysłanie do Światowego 
Aliansu Kościołów Reformowanych 
„Stanowiska naszego Kościoła wo
bec (Dokumentu z Ottawy” .

2. Komisja Problemowa zebrała do
stępne (jej materiały i po dyskusji 
w swoim gronie opracowała to 
.̂Sitanowiisko” .

3. Część problemów opracował in
dywidualnie przewodniczący Komi
sji, p ro l Rafał Leszczyński, którego 
W3Tpowiedź > Komisja przyjęła za 
swoją i łącznie z pierwszym tek
stem wysłała do Genewy.

4. Synod 1985 nie miał za zadanie 
zatwierdzenia wysłanych 'materia
łów, gdyż po wcześniejszym udzie

leniu Komisji pełnomocnictwa nie 
było to jiuż potrzebne. Porządek ob
rad Synodu nie zawierał takiego 
punktu, a Synod, nie dyskutował nad 
sformułowaniami „Stanowiska” o- 
pracowanego ,przez Komisję, lecz je
dynie nad kilkoma problemami po
ruszonymi tw Dokumencie z Otta
wy. Obydwa teksty „Stanowiska” 
posłużyły jedynie za punkt wyjścia 
tej dyskusja.

5. Ponieważ ujęcie kwestia ordynacji 
kobiet w Stanowisku Kościoła” 
wywołało różnicę zdań, Komisja 
Problemowa zwróciła się do Syno
du o zaakceptowanie jej opinii w 
tej sprawie d taką akceptację otrzy
mała.

Mamy nadzieję, że wyjaśnienie po
wyższe rozwiewa wątpliwości i za
strzeżenia, jakie wzbudziło spra
wozdanie z Synodu 1985, autorstwa 
p. Joanny Mizgały („Jednota” 6/85) 
oraz jej list („Jednota” 11/85).

R e d a k c j a

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

Z Z A G R A N I C Y

<0 W przemówieniu wygłoszonym 
na zakończenie Tygodnia Modlitwy
0 Jedność Chrześcijan (25 stycznia) 
papież Jan Paweł II zaprosił przy
wódców Kościołów chrześcijańskich
1 religii niechrześcijańskich do 
Asyżu na wspólną modlitwę w in
tencji pokoju. Spotkanie to ma się 
odbyć z okazji ogłoszonego przez 
ONZ Roku Pokoju, a jako jego ter
min wymienia się 4 października 
(dzień św. Franciszka) oraz 24 paź
dziernika (dzień, w którym powo
łano Ido życia ONZ). Wybrano na 
.nie Asyż, gdyż — jak powiedział 
papież — miasto to „stało się przez 
pokojowo nastawioną postać św. 
Franciszka ośrodkiem powszechne

g o  braterstwa” . Występując z tą
inicjatywą Stolica Apostolska prag
nie iPrzyczynić się do stworzenia 
„światowego ruchu modlitwy w in

tencji pokoju” , który objąłby wy
znawców wszystkich religii. Inicja
tywę Jana Pawia II poparła Świa
towa Rada Kościołów. W opubliko
wanym oświadczeniu Rada stwier
dza, że apel papieża jest „ważnym 
wkładem” w dzieło walki o pokój, 
sprawiedliwość i zachowanie stwo
rzenia, czego domagało się już VI 
Zgromadzenie Ogólne SRK w  Van
couver (1983).

%  Na początku lutego 1986 obra
dowało w Genewie Prezydium 
Światowej Federacji Luter ańskii ej. 
Debatowano nad wikła dem Kościo
łów do Międzynarodowego Roku 
Pokoju 1936 i ideą zwołania sobo
ru ekumenicznego poświęconego 
sprawom pokoju, który by w spo
sób wliążący wypoiwiedział się na te
mat pokoju* w imieniu całego 
chrześcijaństwa. Prezydium udżie-

liło poparcia tej idei. W liście do 
104 Kościołów członkowskich, dato
wanym 5 lutego 1986 r„ Prezydium 
ŚFL dziękuje Kościołom za kon
kretne inicjatywy pokojowe. Jedno
cześnie stwierdza, że „ONZ — jako 
wyraz i narzędzie starań ludzkości
0 wolność, sprawiedliwość i pokój, 
potrzebuje poparcia chrześcijan ‘ na 
całym święcie i na poparcie takie 
zasługuje” .

9  W klasztorze Montserrat k. Bar
celony (Hiszpania) obradował w po
łowie lutego 1986 Wspólny Komitet 
Konferencji Kościołów Europejskich
1 Rady Konferencji Episkopatów 
Europy. Większą część obrad po
święcono przygotowaniu IV  Euro
pejskiego Spotkania Ekumenicznego. 
Odbędzie się ono w 1987, a jego te
matem będzie Modlitwa Pańska. W 
najbliższym czasie zostanie ustalo
ne miejlsce obrad1. Inne poruszone 
podczas obrad tematy to: Między
narodowy Rok Pokoju (1986), islam 
w Europie, sytuacja w Irlandii.
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0 Jednym z głównych celów pod
róży papieża Jana Pawła II do In
dii (1—10 lutego 1086) był dialog z 
przedstawicielami religii niechrześ
cijańskich. Cel ten papież realizo
wał podczas różnych spotkań z bud
dystami, h indu islam i, muzułmana
mi, dżinistami, sikhami i parsami. 
Odbył także rozmowy ze zwierzch
nikiem Prawosławnego Kościoła 
Syryjiskiego, Malankaru Baselius 
Th oma Mathews, oraz z anglikań
skim arcybiskupem Canterbury, Ro
bertem Runciem, który w tym cza
sie również przebywał w Indiach.

0 W GalLneuikirchen (Austria) od
było się (23;—27 lutego 1086) czwar
te spotkanie południowoeuropej
skiej grupy regionalnej poświęcone 
Konkordii Leueniberskiej, na mocy 
której luteranie, reformowani i e- 
wangelicy unijni w Europie zawarli 
w 1973 wispólnotę Stołu Pańskiego
1 kazalnicy. Głównym przedmiotem 
rozważań był sakrament Chrztu. Za
stanawiano się też nad zgodnością 
między Konkordią Leuenberską a 
dokumentem Światowej Rady Koś
ciołów w sprawie „Chrztu, Eucha
rystii i Urzędu duchownego”. W 
marcu 1987 odbędzie się w Stras
burgu (Francja) zgromadzenie ogól
ne wszystkich Kościołów, które pod
pisały Konkordię Leuenberską.

0 Synod Zfwiąziku Kościołów Ewan
gelickich w  NRD, obradujący w 
Berlinie od 31 stycznia do 2 lutego 
1986, wybrał nowego przewodniczą
cego Związku. Został nim 59-detni 
biskup EwangełickoHLuterańsfciego 
Kościoła Krajowego w Turyngii — 
Werner Leich. Dotychczasowy prze
wodniczący, biskup Johannes Hem- 
pel z Ewangelicko-Lut er ański ego 
Kościoła Krajowego w Saksonii nie 
chciał kandydować po raz drugi na 
to stanowisko. Związek Kościołów 
Ewangelickich w NRD istnieje od 
1969.

0 Rada Synodalna Kościoła Refor
mowanego na Węgrzech podjęła w 
listopadzie 1985 uchwałę w sprawie 
dopuszczenia kobiet do ordynacji. 
30 stycznia br. odbyła się pierwsza 
w historii tego Kościoła ordynacja 
kobiet, ktćirej dokonał bp Karoly 
Toth.

0 W USA trwają przygotowania do 
połączenia trzech Kościołów late
rańskich w jeden Kościół Ewange- 
licko-Luterański w Ameryce (tak 
ma brzmieć jego oficjalna nazwa). 
Siedzibą władz zwierzchnich nowe
go Kościoła będzie Milwaukee, gdzie

istnieje 65 parafii, które wejdą w 
jego skład. Ogółem będzie on zrze
szał 5,3 min. członków.

•  Od początku bieżącego roku, po 
upływie 450 lat od Reformacji ge
newskiej, miasito Kalwina posiada 
znowu klasztor rzymskokatolicki. 
Pracuje w nim 7 zakonnikóiw w 
wieku od 23 do 39 lat. Trzy razy 
dziennie odprawiają oni w dzielni
cy Plainpailais mszę św., poza tym 
roztaczają opiekę duszpasterską nad 
9000 katolików.

0 Prezydent Włoch Francesco Cos- 
siga odwiedził 17 lutego 1986 W y
dział Teologiczny Kościoła Walden- 
sów w Rzymie. W ten sposób do
szło po raz pierwszy w historii kra- 
jfd do oficjalnego spotkania między 
głową państwa włoskiego a przed
stawicielami protestantyzmu.. Pre
zydent Cossiga mówił na tym spot
kaniu o znaczeniu wolności religij
nej dla wolności obywatelskiej. O- 
kazją do wizyty była 38 rocznica 
nadania praw cywilnych Kościołowi 
Waldemsów.

0  Dnia 14 lutego 1986 ogłoszono 
w’ Genewie, że Nagrodę Pokóju 
Niwano za rok 1986 otrzymał wielo
letni sekretarz generalny Świato
wej Rady Kościołów, ks. Filip Pot
ter. Jest on czwartym laureatem 
tej nagrody udzielanej „za ważny 
wkład do pokoju na świecie przez 
popieranie współpracy między reli- 
giarni” . Potter został wybrany spoś
ród 826 kandydatów ze 121 krajów. 
Otrzymał ją zaś za to, że w okresie 
sprawowania funkcji sekretarza ge
neralnego SlRK (1972—1984) podej
mował inicjatywy na rzecz rozbro
jenia nuklearnego, przeciw rasizmo
wi i w obronie praw człowieka. 
Nagroda Pokojowa Niwano jest 
wspólnym przedsięwzięciem Świato
wej Konferencji Religii na rzecz 
Pokoju i Fundacji Pokojowej N i
wano.

0 Dnia 18 lutego 1986 zmarł w 
Bremie, w wieku 83 lat, Heinz KIop- 
penburg, współzałożyciel Konferen
cji Kościołów Europejskich i Chrze
ścijańskiej Konferencji Pokojowej. 
Z tej ostatniej organizacji, w któ
rej doszedł do stanowiska wicepre
zydenta, wycofał się po 1968. W ok
resie nazizmu związany był z opo
zycją wewnątrzkościelną w łonie. 
Kościoła Ewangelickiego w Niem
czech (tzw. Kościół Wyznający) i 
objęty był zakazem przemawiania. 
W latach 1947—50 sprawował funk

cję sekretarza Wydziału ds. Uchodź
ców Światowej Rady Kościołów, w 
latach 1961—73 był członkiem Ko
misji Kościołów do Spraw Między
narodowych przy ŚRK. W swej 
wielorakiej działalności wiele uwa
gi poświęcał także sprawie pojed
nania między narodami polskim i 
niemieckto. Łączyły go serdeczne 
stosunki z wieloma działaczami koś
cielnymi i ekumenicznymi w Pol
sce.

Z K R A J U

0 Na zaproszenie Polskiej Rady 
Ekumenicznej przebywała w War
szawie (22—27 lutego 1986) cztero
osobowa delegacja Rosyjskiego Koś-, 
ciota Prawosławnego z biskupem 
ufimskim Anat objem na Czele. De
legaci odbyli konferencję w ramach 
stałej Komisji Wspólnot z pięcioma 
przedstawicielami Kościołów zrze
szonych w PRE, pod przewodnict
wem biskupa Jeremiasza. W toku 
rozmów nakreślono główne elmen- 
ty współpracy między obu partne
rami. Jeszcze w bieżącym róku 
przewiduje się przybycie do Polski 
oficjalnej delegacji Rosyjskiego 
Kościoła Prawosławnego i innych 
Kościołów w ZSRR. Omówiono 
sprawę rozszerzenia współpracy e- 
kumeniczneji, teologicznej i pokojo
wej. Delegacja była serdecznie po
dejmowana w kilku Kościołach 
członkowskich PRE.

0 Din i a 22 lutego 1986 odbył się 
ingres nowego ordynariusza diece
zji łódzkiej Kościoła Rzymskokato
lickiego, bp. Władysława Ziółka. W 
uroczystości wzięli udział przedsta
wiciele bratnich Kościołów: óp 
Szymon, ordynariusz prawosławnej 
diecezji łódzko-poznańsikiej, oraz ks. 
Mariusz Werner, konsendor diece
zji warszawskiej Kościoła Bwange-
1 i oko- Augsburski ego, przewodniczą
cy Oddziału Polskiej Rady Ekume
nicznej w Łodzi.

0 Organizatorzy comiesięcznych 
nabożeństw ekumenicznych w war
szawskim kościele ewangelicko-re
formowanym powrócili w bieżącym 
roku do koncepcji z 1984, polega
jącej na zmawianiu modlitw w in
tencji poszczególnych Kościołów w 
Polsce. Nabożeństwo styczniowe, 
podczas którego modlono się w in
tencji wszystkich wspólnot chrześci
jańskich w naszym kraju, prowadził 
bp Zdzisław Tranda z Kościoła E- 
wangelicko-Reformowanego. W lu
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tym modlono się w intencji kato
lickich Kościołów wschodnich, a li
turgię w języku bizantyrjsko-sło- 
wiańskitm odprawił o. dr Jan 
Gajek MIC. W marcu odbyło 
się nabożeństwo w intencji Kościo
ła Ewangelicko-Augsbursk i ego, kitó- 
re prowadził drugi proboszcz para
fii św. Trójcy w Warszawie, ks. 
Włodzimierz Nast.

0 Qd 16 do 23 lutego 1986 trwał 
w Zelowie k. Łodzi Tydzień Eku
meniczny, podczas którego odbywa
ły się nabożeństwa w świątyniach: 
rzymskokatolickiej, ewangelidko-re- 
f or m owan ej;, ew ange 1 i ck o-au gsbuir -
skiej i baptystycznej. Homilię w 
świątyni rzymskokatolickiej wygło
sił ks. prof. Jerzy Gryń i akow, ad
ministrator miejscowej parafii e- 
wangel icko-augsbursk i ej, u baptys - 
tów — ks. Zdzisław Tranda, biskup 
Kościoła Ewangelicko-Reformow a - 
nego. W jednym z nabożeństw u- 
czestniiozył także ordynariusz [pra
wosławnej diecezji łódzko-poznań
skiej bP Szymon.

0 W Instytucie Kultury Chrześci
jańskiej im. Jana Pawła II w Ol
sztynie, przy współudziale rzymsko
katolickiego Duszpasterstwa Środo

wisk Twórczych, odbyło się (27 
stycznia 1986) IV Sympozjum Eku
meniczne poświęcone wzajemnym 
stosunkom między Kościołem Pra
wosławnym a Kościołem Rzymsko
katolickim. Referat wprowadzający 
pt. „Od dialogu miłości do dialogu 
doktrynalnego” wygłosił ks. prof. 
dr hab. Edmund Przekop z Kato
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
Natomiast o „Znaczeniu dialogu 
pr awosławm onkatot ick i ego dla jed
ności Kościoła” mówił biskup opol
ski prof. dr hab. Alfons Nossol. Sce
nerię IV  Sympozjum Ekumeniczne
go tworzyła ekspozycja ikon tka
nych i malowanych, wykonanych 
przez artystów plastyków oraz wy
stawa biblioteczna na temat archi
tektury cerkiewnej.

0  Z inicjatywy dwóch studentek 
Akademii Teologii Katolickiej w 
Warszawie, Ewy Jóźwiak i Iwony 
Łożnej, w Ustroni u-Polanie zostały 
zorganizowane (2—6 stycznia 1986) 
rekolekcje ekumeniczne dla kate
chetek i katechetów katolickich z 
całego kraju. W rekolekcjach, które 
zgromadziły ponad 30 osób, wzięła 
też udział grupa młodzieży z miej
scowej parafii ewangelicko-aug
sburskiej. Prelegentami byli'- trzej

duchowni katoliccy — ks. dr Jan 
Sergiusz Gajek MIC (Instytut Eku
meniczny Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego), ks. dr Michał Czaj
kowski i ks. prof. Roman Murawski 
(obaj z ATiK) oraz iks. Henryk 
Mach — duszpasterz miejscowej pa
rafii ewangelicko-augsburskiej, i ks. 
Andrzej Luber z miejscowego zboru 
Zjednoczonego Kościoła Ewange
licznego.

0 Zgodnie z utartą już tradycją, 
w* Laskach k. Warszawy odbyły 
się 9 lutego 1986 rekolekcje ekume
niczne dla młodzieży. Prowadził je 
ks. dr Jan Sergiusz Gajek. W swo
jej refleksji na temat katolickich 
sakramentów Chrztu, Eucharystii i 
Bierzmowania oparł się on na do
kumencie Komisji „Wiara i Ustrój” 
Światowej Rady Kościołów w spra
wie „Chrztu, Eucharystii i Urzędu 
duchownego” oraz na ustaleń/ach 
M i ęd zy nar od o w ej K om is j i Pr a w-b- 
slawno-Katolickdej zawartych w do
kumencie „Misterium Kościoła i 
Eucharystii w świetle tajemnicy 
Trójcy Świętej” . Na zakończenie re
kolekcji odprawi ona została litur gia 
św. w obrządku bizantyjskim, którą 
śpiewano w języku polskim, staro- 
cerkiewnosłowiańskim i greckim.

Radziwiłłowie ewangeliccy
Dotkończelnie ze s. 16

niesnasek. Nawet kontrreformacyjne 
działania Sierotki i jego brata kar
dynała nie popsuły stosunków w 
rodzinie. Wydaje się, że Radziwiłło
wie tak katoliccy, jak ewangeliccy 
ponad podziały religijne stawiali 
przynależność do jednego rodu. 
Częste były wypadki, gdy przedsta
wiciel linii katolickiej popierał e- 
wangelika ryzykując nawet niechęć 
i potępienie ze strony duchowień
stwa katolickiego. Ta wyniesiona z 
XVI wieku tradycja tolerancji sięg
nie głęboko w wiek XVII, choć 
będzie się już ograniczać do spraw 
wewnątrzrodowych.

Krzysztof Radziwiłł Piorun zmarł na 
początku X V II wieku, w 1603 roku.

Przeżył cztery żony i pozostawił 
dwóch synów, .którzy wierni Refor
macji przejmowali kolejno funkcję 
patronów i obrońców ewangelicyz- 
mu w Rzeczypospolitej w trudnych 
czasach narastającej nienawiści wy
znaniowej.

Narastające zmiany i zaostrzające 
się sprzeczności tak scharaketryzo- 
w-ał w  początkach X V II wieku, 
wspominający czasy młodości a pi
szący u schyłku życia ewangelik re
formowany, podsędek nowogrodzki 
Teodor Jewłaszewski: „Naonćzas 
różność wiary nie czyniła najmniej
szej różności przyjacielskiej, dla cze
go samego tamten wiek złotym mi

się widział od niniejszego wieku, 
gdzie jiuż i między jednej wiary ludź
mi obłuda wszystko obstąpiła, na po
gotowiu między różnymi wiary ani 
się nie pytaj o miłość, szczerość i 
prawdziwie dobre zachowanie, a 
najwięcej między świeckimi stany” . 
W tych czasach przyszło żyć i dzia
łać synom Pioruna — Januszowi i 
Krzysztofowi — oraz ich synom — 
Januszowi i Bogusławowi, ostatnim 
męskim przedstawicielom ewangelic
kiej linii Radziwiłłów. Skompliko
wane i tragiczne losy tych dwóch 
pokoleń panów na Birżach i Dubin- 
kach postaramy się pokrótce przed
stawić w drugiej części tego opo
wiadania.
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