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CO W N U M E R Z E ?CO WY NA TO?

Sumienie w rozterce
Nasze chrześcijańskie sumienie nie pozwala nam na obojętność wobec 
ludzkiej biedy, krzywdy cierpienia. Nakazuje pomagać bliźnim, gdy tej 
pomocy potrzebują. Staramy się postępować zgodnie z tym nakazem, ale 
zdarza się, że padamy ofiarą czyjejś nieuczciwości, zostajemy oszukani, 
okradzeni, wywiedzeni w pole.
Są ludzie żerujący na tzw. miękkim sercu innych, na ich poczuciu so
lidarności, gotowości do dzielenia się tym, co sami mają. Potrafią uda
wać, zmyślać, płakać na zawołanie. Jeśli robią to prymitywnie i nieudol
nie, zostają łatwo rozszyfrowani, ale jeśli grają swoją rolę dobrze, wzbu
dzają zaufanie. A potem okazuje się, ze nas nabrali.
Okazuje się na przykład, że organizowaliśmy zbiórkę odzieży w rodzinie 
i wśród znajomych nie dla babci wychowującej troje wnucząt, których 
rodzice zginęli w wypadku samochodowym, lecz dla handlarki, która cał
kiem nieźle prosperuje wyłudzając co się da dla swoich nie istniejących 
podopiecznych. Okazuje się, że daliśmy zaliczkę na poczet umycia okien 
nie porzuconej przez męża żonie i matce, która została z dnia na dzień 
pozbawiona środków do życia i szuka po domach jakiejkolwiek pracy, 
lecz sprytnej oszustce, która po zainkasowaniu pieniędzy ulatnia się jak 
kamfora. Okazuje się, że przygarnęliśmy do domu nie wyrzuconego przez 
ojczyma sierotę przeżywającego silną depresję po śmierci matki, lecz n ie
uczciwego i bezwzględnego narkomana, którego rodzice cieszą się naj
lepszym zdrowiem.
I tak dalej... Przykłady (wszystkie są autentyczne) można mnożyć. Pro
blem znany jest zresztą chyba każdej parafii. Po takich doświadczeniach 
zastanawiamy się, czy nie jesteśmy naiwni i zbyt łatwowierni, postana
wiamy więc być bardziej ostrożni. I kiedy znów ktoś nas prosi o pomoc, 
popadamy w rozterkę.
Zaczepia nas na ulicy mężczyzna, który twierdzi, że opuścił właśnie za
kład psychiatryczny, własny dom zastał zamknięty, musi pojechać do bra
ta, a nie ma na bilet. Rozsądek podpowiada nam — kolejny cwaniak, 
szuka pewnie naiwnego, który da mu na wódkę. Ale sumienie jest n ie
spokojne — może to jednak prawda? Podchodzi do nas kobieta. N ieśm ia
ło przeprasza, ale zdarzyła jej się przykra historia. Otóż skradziono jej 
rentę, stanowiącą jedyne źródło utrzymania. Jest bez grosza, nie jadła 
nawet śniadania, musi pojechać do córki, która ją poratuje. Nie ma, oczy
wiście, na bilet...
I znów rozsądek każe nam wątpić w prawdziwość usłyszanej historii, a su
mienie nakazuje udzielić pomocy.
Jak postępujemy w  takich sytuacjach? Jedni z nas słuchają głosu su
mienia i mimo wątpliwości sięgają do kieszeni. Uważają bowiem, że w ą
tpliwości należy rozstrzygnąć na korzyść człowieka, który prosi o pomoc. 
Wprawdzie podobne opowieści słyszeli już ileś razy i potem okazywały się 
one nieprawdziwe, ale nie ma pewności, czy akurat ta nie jest auten
tyczna. Gdyby odmówili pomocy, sumienie nie dałoby im spokoju, czy 
nie odmówili jej jednak komuś, kto jej naprawdę potrzebował. Czy nie 
postąpili jak ci, o których Jezus mówił: „łaknąłem, a nie daliście mi jeść, 
pragnąłem, a nie daliście mi pić... czegokolwiek nie uczyniliście jednemu 
z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście”. Wolą 10 razy dać oszusto
wi niż raz odmówić potrzebującemu.
Inni z nas natomiast kierują się przede wszystkim rozsądkiem i rozumują 
zupełnie inaczej. Ich zdaniem wątpliwości świadczą przeciwko drugiej 
stronie. Próbują, jeśli to możliwe, sprawdzić autentyczność przedstawionej 
sytuacji (co tym pierwszym albo w ogóle nie przychodzi do głowy, albo 
nie pozwala im na to delikatność i niechęć do tak jawnego okazywania 
braku zaufania). Jeśli nie zdobędą pewności, że nie mają do czynienia 
ze zwykłym naciągaczem, nie dają. Uważają, że dając bez tej pewności 
opłaca się niejako spokój własnego sumienia a jednocześnie wspiera o- 
szustów, pijaków i innych wydrwigroszy. 2e jest to postać sentymentalnej 
filantropii wynikającej w gruncie rzeczy z egoizmu — dla ofiarodawcy 
najważniejszy jest bowiem spokój własnego sumienia i dobre własne sa
mopoczucie. Ich zaś postawa jest właściwa i z racjonalnego, i z chrześci
jańskiego punktu widzenia. Chrześcijanin nie powinien bowiem przykła
dać ręki do zła, nawet pośrednio, a jego sumienie nigdy nie może być 
spokojne, póki na świecie ludzie cierpią głód, nędzę, prześladowania. I in 
ne są sposoby przeciwdziałania ludzkim nieszczęściom niż wspieranie dat
kami osobników, z których 9 na 10 to zwykli kanciarze.
A co Wy o tym sądzicie, drodzy Czytelnicy?

Num er otw iera kazanie ks. Bogda
na T randy Módlmy się za innych 
(s. 3); m yślą przewodnią są słowa 
z I L istu  św. Paw ła do T ym ote
usza (2:1—6). Do treści kazania n a 
wiązuje modlitwa za bliźnich 
(s. 4).
„Zasadźcie dobre drzewo...” — pod
takim  hasłem  obradow ała w kw iet
niu K om isja Pracy Kobiet Polskiej 
Rady Ekum enicznej; spraw ozdanie 
z trzydniowego spotkania pań  dzia
łających w Kom isji zamieszczamy 
na s. 5. Obok (s. 7) publikujem y 
rozważanie W iery Je linek  za ty tu 
łowane Nie samym Chlebem żyje 
człowiek, wygłoszone przez autorkę 
podczas K onferencji.
Droga przez mękę — to ty tu ł roz
mowy przeprow adzonej przez Le
cha T randę z byłym  narkom anem  
(s. 9). Po niej następuje Postscrip
tum od redakcji (s. 12). Problem  
narkom anii poruszam y na łam ach 
„Jednoty” po raz pierwszy, ale jest 
on tak  ważny, że będziemy do n ie 
go jeszcze wracać.
W kw ietniu parafia  żychlińska była 
m iejscem  ewangelizacji, k tórej 
główny tem at stanow ił tekst z L is
tu św. Paw ła do Kolosan (3:12—17). 
To spotkanie stanow i p u n k t w y j
ścia refleksji W łodzimierza Zuzgi 
zatytułow anych Bóg pobłogosławił 
(s. 16).
W num erze zamieszczamy dokoń
czenie dwóch artykułów  h istory
cznych: Radziwiłłowie ewangeliccy 
pióra W ojciecha K riegseisena (s. 
13) oraz Wkład duchowieństwa w  
utrzymanie polskości i rozwój kul
turalny Śląska Cieszyńskiego Jana  
Brody (s. 17).
W cyklu Szalom publikujem y dal
szy ciąg rozmowy z o. Bruno H us
sarem ; nosi ona ty tu ł Korzenie i 
gałęzie jednego drzewa (s. 19).
W rubryce Co Wy na to? — za
mieszczamy dyskusyjny felieton 
Sumienie w rozterce (s. 2). W iado
mości z życia Kościołów w k raju  
i na świecie — jak zwykle — w 
rubryce Przegląd ekumeniczny 
(s. 21).

N A S Z A  O K Ł A D K A :

Zanośmy błagania, modlitwy, 
prośby, dziękczynienia za 
wszystkich ludzi (patrz kaza
nie, s. 3).
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KS. BOGDAN TRANDA

Módlmy się za innych
Przede wszystkim napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, 
dziękczynienia za wszystkich ludzi. Za królów i za wszystkich przełożo
nych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i ucz
ciwości. Jest to rzecz dobra i miła Bogu, Zbawicielowi naszemu, który 
chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A l
bowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, 
człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszy- 
stkich. i  Tym. 2:1—6

Drodzy Bracia i Siostry,

Czy wsłuchaliście się dobrze w słowa dzisiej
szej lekcji z I listu  św. Pawła do Tymoteusza? 
Pomyślmy chwilę w skupieniu nad ich treścią. 
Nie rozpraszajmy naszej uwagi na rzeczy zew
nętrzne, wyłączmy je z naszej świadomości i 
nastawmy się duchowo na zgłębienie tych słów. 
Dla modlditwy nie jest rzeczą obojętną, jaki jest 
stan naszego ducha. A słyszymy dziś wezwanie 
do tego, żeby się modlić, żeby błagać, prosić, 
dziękować za wszystkich ludzi. Jest to wezwa
nie zupełnie oczywiste i wydawać by się mog
ło, że nie ma potrzeby o tym mówić. Ale jakże 
często o sprawach oczywistych zapominamy. 
Jakże często zapominamy właśnie o modlitwie 
za innych ludzi. Pamiętamy jedynie o najbliż
szych — rodzinie, przyjaciołach, a przecież i ci 
dalsi, i ci bardzo dalecy, i zupełnie obcy rów
nież jej potrzebują. Za kogo powinniśmy się 
modlić? Za najbliższych — to zrozumiałe. Na
leżą do nich również nasi współwyznawcy. Sto
imy dziś w obliczju zbliżającego się Synodu, 
który zbierze się w przyszłą sobotę i niedzielę 
w Zelowie, powinniśmy więc się modlić za lu
dzi, którzy tam zebrani będą obradować o spra
wach Kościoła. Modlić się za Synod jako zgro
madzenie przedstawicieli Kościoła, jako swoisty 
zbór wystawiony na działanie Ducha Świętego, 
ale także wystawiony na działanie ducha złego, 
na pokusy, na niebezpieczeństwa niewłaściwego 
myślenia, braku zaangażowania w sprawę Bo
żą, w sprawę Ewangelii. Bo Synod to my, lu
dzie, a ludzie, jak wiemy, są zdolni zarówno do 
wielkich wzlotów, jak d do bardzo głębokich 
upadków. Wierzymy, że Synod, jako organ Ko
ścioła, otoczony pancerzem modlitwy ostoi się 
przed złem, przed błędem i będzie tym bar
dziej wystawiony na działanie Ducha Świętego. 
I tego właśnie pragniemy. Dlatego módlmy się 
za Synod i za jego członków, aby potrafili sta
nąć na wysokości zadania, ponad swoimi oso
bistymi sprawami, ponad ambicjami, żeby u- 
miieli i chcieli dostrzegać to, do czego Kościół 
jest powołany. A więc zanośmy błagania, mod
litwy i prośby, i dziękczynienia za Synod. 
Pamiętajmy też w naszych codziennych modlit
wach o tych, którzy są posłani, aby zwiastować 
Słowo, o powołanych na stanowisko nauczycieli 
Słowa, bo im też potrzeba modlitwy, potrzeba 
pancerza, który by ich chronił przed niebez
pieczeństwem, zarówno fizycznym — przed

wypadkiem, chorobą, przedwczesną śmiercią, 
kalectwem — jak i przed niebezpieczeństwem 
dla ich duszy. Nam, pastorom, potrzeba waszej 
solidarności w modlitwie. Wspierajcie nas swo
imi modlitwami, żebyśmy mogli i chcieli wi
dzieć przede wszystkim sprawę Bożą, a nie 
własne ambicje, własne sprawy, własne powo
dzenie, własną korzyść. Módlcie się, błagajcie, 
proście i dziękujcie również za nas, pastorów.
Dzisiejszy świat, przeżywający silne napięcia, 
konflikty i kryzysy, narażony na tyle poważ
nych niebezpieczeństw, również potrzebuje mo
dlitwy. Także naszej modlitwy, niewielkiej 
garstki zebranych tu, w tym kościele, wierzą
cych ludzi. Potrzebują jej głodujący, cierpiący, 
chorzy, opuszczeni, prześladowani. Potrzebują 
jej ci, którzy nie widzą innego wyjścia, jak 
tylko zabijać, żeby osiągnąć dla siebie wolność. 
Potrzebna jest ona wszystkim, by przeciwsta
wić się złu istniejącemu na świecie. Dlatego za
nośmy błagania, modlitwy, prośby, dziękczynie
nia za wszystkich ludzi.
Módlmy się też za ludzii, którzy stoją u steru 
władzy. Im nasza modlitwa jest szczególnie po
trzebna, choć większość z nich .nie dba o niią. 
Niejednego pewnie ogarnąłby śmiech pusty, 
gdyby usłyszał, że się za niego modlimy. Ale to 
nie szkodzi, bo nie do nich przecież się modli
my, lecz o nich modlimy się do Boga. Wszyscy 
są w ręku Boga, również ci, którzy odrzucają 
możliwość Jego istnienia. Módlmy się więc i 
za nich, za władców tego świata. W ich włada
niu znajdują się dziś wielkie i niebezpieczne 
moce, które mogą zostać użyte jako broń prze
ciw człowiekowi, przeciw ludzkości. Ale nawet 
wprzęgnięte w służbę ludziom, do celów poko
jowych, stają się groźne dla ich życia i zdrowia, 
gdy wymkną się spod kontroli. Przez cały mi
niony tydzień przeżywaliśmy niepokój wywo
łany katastrofą w elektrowni atomowej na 
Ukrainie. Unaoczniło nam to fakt, jak niebez
pieczną rzecz dostał człowiek do ręki. Dlatego 
módlmy się za tych, którzy tymi mocami dys
ponują, za tych, którzy decydują o polityce i 
gospodarce, o rozwoju nauki i techniki w po
szczególnych krajach i na świacie. Oby Bóg 
zechciał ich oświecić i obdarzyć właściwą mą
drością, by myśleli nie tylko o osiąganiu kon
kretnych korzyści, >ale zawsze pamiętali o tym, 
że ich pierwszym zadaniem jest nie wykony
wanie władzy, lecz służba, służba ludziom, służ-
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ba społeczeństwu, służba niarodom. Dlatego bę
dziemy błagać, modlić się, prosić i dziękować 
również za nich. Nasza modlitwa jest potrzeb
na i im, i nam samym. Utwierdzi nas bo
wiem w wierze, że wszystko jest w ręku Boga 
i że nie powinniśmy się bać. Umocni nas w 
przekonaniu, że to, co się dzieje, pochodzi od 
Boga i że Bóg nigdy swego ludu nie opuści, 
że Bóg nie pozwoli na to, aby coś naprawdę 
złego stało się temu, kto jest Jego szczerym i 
uczciwym wyznawcą.
Módlmy się również za naszych bezpośrednich 
przełożonych. Sw. Paweł nakazuje: ,,Za kró
lów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ci
che i spokojne życie wiedli we wszelkiej po
bożności i uczciwości”.
Ciekawa rzecz, mamy modlić się za ludzi spra
wujących władzę dlatego, żebyśmy mogli żyć 
zgodnie z wolą Boga i uczciwie. Tak, bo istnie
je związek między sposobem życia a tym, jak 
jest zorganizowane społeczeństwo. A społeczeń
stwo może być tak zorganizowane, że ludzie 
nie będą potrafili żyć po bożemu i uczciwie. Że 
stanie się to dla nich bardzo trudne, dla wielu 
zbyt trudne. Wiemy przecież z własnego do
świadczenia, że moralność stała się dziś dla 
wielu ludzi bardzo elastyczna lub w ogóle prze
stała isinieć. Ilu ludzi kradnie, oszukuje, „kom
binuje” — jak to się mówi; często nawet dają 
do zrozumienia, że to robią, lub mówią o tym

wprost. Dzisiaj frajerem jest ten, kto nie ko
rzysta z okazji, głupcem — ten, kto mówi, że 
pewnych rzeczy czynić nie wolno, a kaznodzie
ja, który nawołuje do życia moralnego, jest 
niewiarygodny. Tak, warunki życia — politycz
nego, społecznego, gospodarczego — demorali
zują. Ale to nieprawda, że nie można się tej 
demoralizacji oprzeć. Kościół stoi na stanowis
ku Bożego prawa i to od nas, świadków Ewan
gelii. zależy, czy ludzie będą zbawieni i dojdą 
do poznania prawdy. A Bóg chce, żeby wszyscy 
ludzie byli zbawieni i doszli do poznania praw
dy. Dlatego modlitwy zarówno za wszystkich 
ludzi, jak 1 za życie w ciszy i pokoju, życie po 
Bożemu, życie uczciwe, jest to rzecz dobra, 
słuszna, sprawiedliwa, a nade wszystko miła 
Bogu, naszemu Zbawicielowi. Toteż pomimo 
naszej słabości, pomimo to, że jesteśmy tak 
nieliczni, módlmy się. Błagajmy Boga, prośmy 
Go i dziękujmy Mu za wszystko, co otrzymu
jemy z Jego rąk jako wielki, wielki przywilej. 
Bo On nie oszczędził swego Syna. On dał do
wód tego, że jest po naszej stronie. Starajmy 
się i my opowiadać codziennie po Jego stronie. 
Amen.

Kazanie wygłoszone 4 m aja br. podczas nabożeństw a 
w kościele ew angelicko-reform ow anym  w W arsza
wie.

Za bliźnich
Boże, Ojcze i Panie nasz, 
prosimy Cię — miej w swojej opiece 
wszystkich ludzi na całej ziemi.

Twoich wyznawców umocnij w wierze, 
dodaj im sił, odwagi, .wytrwałości, 
uchroń od pokus, zwątpienia, 
od zła we wszelkiej postaci.
Uchroń od wszelkiego złego tych, 
którzy zwiastują Twoje Słowo, 
i napełnij ich łaską Ducha Świętego.

Okaż swoje miłosierdzie również tym, 
którzy nie wierzą w Ciebie.
Bądź i im Ojcem, choć oni zapierają się 
Twojego ojcostwa.
Ulżyj ,w cierpieniach wszystkim cierpiącym, 
pociesz strapionych i skrzywdzonych, 
wiej nadzieję w serca tych, którzy ją utracili, 
nie opuszczaj tych, których wszyscy opuścili.
Ulituj się nad wszelką ludzką nędzą i nieszczęściem.
Błagamy Cię, Panie,
pomóż nam wszystkim żyć w pokoju,
pomóż żyć uczciwie i godnie,
pomóż nie obrażać Cię swoim życiem.
Oświeć wszystkich rządzących,
obdarz ich mądrością i poczuciem odpowiedzialności 
za los ludzi i ziemi.
Ześlij na nich opamiętanie
i powstrzymaj ich w marszu
ku zgubie Twoich dzieci i Twojej ziemi.
Ojcze,
z ufnością polecamy
Twoim wszechmocnym i miłującym rękom 
wszystkie dzieci Twoje. Amen.

4



„Zasadźcie

dobre

drzewo...“

„Zasadźcie dobre drzewo, to i owoc 
będzie dobry, albo zasadźcie drzewo 
złe, to i owoc będzie zły; albowiem  
z owocu poznaje się drzewo” — 
mówi P an  (Mat. 12:33). Słowa te 
były m yślą przew odnią Ogólnopol
skiej K onferencji K obiet — człon
kiń K om isji P racy Kobiet, działa ją
cych w  oddziałach Polskiej Rady 
Ekum enicznej. K onferencja trw ała 
3 dni, od 11 do 13 kw ietnia, odby
w ała się w  Domu Zborowym  K o
ścioła Ew angelicko-Reform owanego 
w W arszawie i zgrom adziła ok. 40 
uczestniczek z całego praw ie kraju . 
Wzięły w  niej również udział w 
charakterze gości 4 przedstaw icielki 
ekum enicznych św iatowych organi
zacji kobiecych: pastor Ingeborg 
K öhler z NRD oraz Aleke Honig, 
G üsje van den Akfker i Mia de 
Vliegar z Holandii.
W  sposób zorganizowany kobiety 
działają na, polu ekum enicznym  od 
1964 r., kiedy przy Kom isji W ycho
w ania Chrześcijańskiego Polskiej 
Rady Ekum enicznej pow stała Sek
cja Kobiet. Nim doszło do jej u tw o
rzenia, kobiety przeszczepiły na 
grunt polski ideę Światowego Dnia 
Modlitwy K obiet i nabożeństw  eku 
m enicznych odpraw ianych przez nie 
same w tym  dniu. P ierw sze takie 
nabożeństw a w Poznaniu organizo
wała H alina Kusowa (Kościół M e
tod.), k tóra do dziś tłum aczy teksty 
liturgiczne przewidziane na nabo
żeństwo w danym  roku (drukow a
ne w „Pielgrzym ie Polskim ”) i o- 
pracow uje dodatkowe m ateria ły  in 
form acyjne. W W arszawie zainicjo
w ała je i przygotow yw ała Irena

Konferencji przewodniczyła Kinga Olgyay-Stawikowska (foto: B.T.)

K urzew ska (Kościół Ewang.-Ref.). 
Pierw sze odbyło się w 1962 r. w 
kościele ew angelicko-reform ow a
nym, następne u metodystów, w ro 
ku 1964 — w kościele baptystycz- 
nym. U tw orzenie Sekcji nadało dzia
łalności kobiet ram y organizacyjne. 
Nie ograniczano się już tylko do 
okazjonalnych spotkań i nabożeństw  
w D niu M odlitwy Kobiet ale 
wspólnie om awiano wszystkie in te
resujące problem y, jak  katechizacja 
i ew angelizacja, spraw y rodzin, po
moc charytatyw na. Powstaw ało co
raz więcej oddziałowych komisji 
kobiecych (jest ich w tej chwili 10 
na 14 oddziałów  PRE) i uznano za 
potrzebne w zajem ne osobiste pozna
nie się oraz bezpośrednią wym ianę 
doświadczeń. Tak doszło do zwoła
nia tej K onferencji.
N adrzędnym  tem atem  obrad była 
organizacja pracy kobiet w Koście
le. Został on podzielony nas tępu ją
co: spraw ozdania z działalności Ko
m isji- (Sekcji) P racy Kobiet w  la 
tach 1970—1985, p rezentacja św iato
wych ekum enicznych organizacji 
kobiecych, spraw ozdania z pracy w 
oddziałach PRE, prezentacja pracy 
kobiet w poszczególnych Kościołach. 
Z  tych w szystkich spraw ozdań do
tyczących różnych form  pracy i 
w spółpracy ekum enicznej m iał po
w stać ogólny p lan  i konkretne p ro 
pozycje do dalszych wspólnych 
działań.
K onferencję otw orzyła K inga Olgy
ay-S taw ikow ska (Kościół Ewang.- 
-Ref.), obecna przewodnicząca K o
m isji P racy  Kobiet. Rozpoczęto ją 
w spólnie odśpiew aną pieśnią „Gdy

na ten św iat spoglądam, W ielki 
Boże...”, po czym przewodnicząca 
Komisji zwróciła się w m odlitw ie 
do Boga, zaczynając ją słowami 
Ewangelii: „Beze mnie nic uczynić 
nie możecie...”. N astępnie w  im ie
niu Kościoła Ew angelicko-Reform o
wanego, goszczącego K onferencję, 
pow itał jej uczestniczki ks. bp 
Zdzisław T randa — członek P re 
zydium Polskiej Rady Ekum enicz
nej. Naw iązując do słów Ewangelii 
M ateusza w yraził radość, że przed
staw icielki różnych w yznań i róż
nych regionów k ra ju  zebrały się 
na wspólne obrady, i życzył im, 
żeby ta K onferencja spełniła ich 
oczekiwania, aby po powrocie do 
swych parafii mogły tam  również 
zasadzić dobre drzewo, owocujące 
dobrym owocem wzajem nego zro
zumienia i współpracy.
Rozważanie Słowa Bożego, w pro
w adzające w  tem atykę K onferencji 
nt. „Miłość C hrystusa m otyw acją 
działania”, wygłosiła W iera Je linek 
z Zelowa (Kościół Ewang.-Ref.), po
szerzając je o historię M arii (Łuk. 
10:38—42). Tekst tego rozw ażania 
zamieszczamy na s. 7.

Potem  nastąpiła przerw a na herba
tę. W spólna herba ta  służyła nie ty l
ko „przełam aniu pierw szych lodów” 
i w ytw orzeniu bardziej luźnej, ser
decznej atm osfery. Tego dnia była 
paskudna pogoda — po dwóch upal
nych dniach pow róciła zima z w iat
rem, śniegiem i m rozem  — i wiele 
kobiet przyjechało zm arzniętych, 
zmęczonych i głodnych, herba ta  roz
grzała więc w szystkich i dosłownie, 
i w przenośni. Z niepokojem  ocze-
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kiw ano spóźniających się gości z 
H olandii — panie te odbywały da
leką podróż w taką pogodę małym  
samochodem osobowym. Choć o p a
rę godzin spóźnione, zmęczone i 
zziębnięte, dotarły  jednak szczęśli
wie i zostały ow acyjnie powitane 
przez uczestniczki K onferencji.
Po przerw ie rozpoczęła się „robo
cza” część K onferencji. Otworzyła 
ją Irm a Koterowa, przewodnicząca 
Kolegium parafii w arszaw skiej Ko
ścioła Ewangelicko-Reformowanego, 
k tóra pow itała wszystkie panie, 
zgromadzone już w komplecie, po 
czym przystąpiono do przew idziane
go na ten dzień punk tu  program u 
obrad. Były nim  spraw ozdania z 
działalności K om isji Kobiet PRE od 
początku jej istnienia (jeszcze w 
form ie sekcji) do roku 1985. S pra
wozdanie za la ta  1970—1974 złożyła 
Pelagia Jaw orska (Starokatolicki 
Kościół M ariawitów) z Łodzi, n a j
starsza stażem  członkini Kom isji (w 
zastępstw ie nieobecnej na K onfe
rencji Łuby Paw likow ej z Kościoła 
bapt: stycznego, k tóra była przewod
niczącą po ustąpieniu p. Gawlaso- 
wej); za la ta  1975—76 — H alina 
Kusowa (Kościół Metod.) z Pozna
nia; B arbara Enholc-N arzyńska (Ko
ściół Ewang.-Augsb.) zreferow ała 
działalność K om isji w  latach 1977— 
—1982, kiedy była jej przewodniczą
cą; K inga O lgyay-Staw ikow ska, o- 
becna przewodnicząca, złożyła spra
wozdanie za osta tn i okres: 1983— 
—1985.
Pierw szy dzień obrad zakończony 
został m odlitw ą, odmówioną przez 
Alicję Lewczukową (Zjedn. Kościół 
Ewangeliczny), i p ieśnią „Królestwa 
Bożego szukajcie w pierw  i jego 
sprawiedliwości...”, odśpiewaną przy 
akom paniam encie p. Alicji na g ita
rze. P ieśni tej nauczyła wszystkich 
p Alicja podczas przerw y.
Trzeba przy tej okazji wspomnieć, 
że podczas konferencji realizowane 
były dwa program y. Pierw szy — 
m erytoryczny — obejm ował obrady, 
drugi m iał na celu wzajem ne po
znanie i zbliżenie przez wspólne od
m aw ianie m odlitw  i śpiewanie pieś
ni. Zarówno modlitwy, jak  i pieśni 
zostały przygotow ane przez poszcze
gólne przedstaw icielk i wszystkich 
ośmiu Kościołów. Ogólnym „roz
śpiew aniem ” zajęły się panie: w y
m ieniona już Alicja Lewczukową 
oraz Aniela Czyżowa ze Skoczowa 
(Kościół Ewang.-Augsb.), k tóra a- 
kom paniow ała na elektrycznych or
ganach. Obie osiągnęły swój cel w 
stopniu, który  chyba przeszedł ich 
oczekiwania, a nowe pieśni, jak: 
„Złącz, Panie, razem  n as” czy „Gdzie

dw aj albo trzej w im ieniu moim 
zebrani są...”, kobiety zawiozły po
tem jako prezen t i pam iątkę z K on
ferencji do swoich zborów i oddzia
łów
W brew pew nym  początkowym  oba
wom, okazało się również, że to, 
co kobiety m ają sobie do pow iedze
nia, jest bardzo interesujące, budu 
jące i napraw dę inspiru jące na 
przyszłość. Wiele rzeczy można bo
wiem zrobić, gdy znikają uprzedze
nia, budzi się wzajem ne zaufanie, 
przyjacielskie zrozumienie. W szyst
kie wypowiedzi były pod tym  
względem bardzo krzepiące, każda 
wniosła coś nowego i ciekawego, 
ale najżywsze zainteresow anie 
wzbudzały relacje gości z zagran i
cy.
Z dużym zainteresow aniem  słucha
no pastor Ingeborg K ohler (Ko
ściół Ewang.-Augsb.) z W eim aru. 
Choć nie m a ona w łasnej parafii, 
prowadzi pracę duszpasterską i e- 
kum eniczną wśród kobiet 5 Kościo
łów w Turyngii. Podała k ilka b a r

APEL
Kom isja Pracy K obiet Pol
skiej Rady Ekum enicznej za
m ierza opracować i wydać 
drukiem  historię Światowego 
Dnia M odlitwy w Polsce. W 
związku z tym  prosi o nad 
syłanie inform acji na ten te 
m at, relacji, fotografii itp. 
m ateriałów , pod adresem : p. 
H alina Kusowa, ul. Ogrodowa 
6 m 10, 61-820 Poznań.

dzo in teresujących przykładów  form  
pracy wśród kobiet niem ieckich. 
Doświadczenia nabożeństw  w Św ia
towym  Dniu M odlitwy K obiet są 
tam  o wiele bogatsze niż u nas i, 
być może, niektóre z nich dadzą 
się wprowadzić w następnych la 
tach również na naszym  terenie. 
Najżywszą reakcję sali w ywołała 
jednak jej opowieść o form ach po
mocy dla głodujących dzieci w E tio
pii, świadczących o inicjatyw ie i 
pomysłowości kobiet. Otóż na fu n 
dusz pomocy m iały one tylko 375 
m arek i postanow iły je rozmnożyć 
innym  sposobem niż kolekta. W ypi
sały więc 75 weksli, z których każ
dy opiewał na 5 m arek, i rozdały 
je w  czasie jednego z nabożeństw  
ekum enicznych, odbyw anych co
dziennie w  Erfurcie podczas D eka
dy M odlitw  o Pokój każdego roku 
w listopadzie, z poleceniem : m asz 
i pomnóż, jesteś dłużnikiem  etiop
skich dzieci. W eksle ozdobione były 
trzem a literam i F: F rieden, F rauen,

Fantasie. I rzeczywiście, fan tazja  
kobiet okazała się niew yczerpana: 
za 5 m arek  jedna kupiła m ąkę i 
upiekła ciasteczka, inna m ateria ł i 
w yhaftow ała zakładki do książek, 
jeszcze inna pap ier i nam alow ała 
pocztówki, a następnie sprzedały 
swoje wyroby. Gdy przyszło do 
„zdaw ania rachunku”, okazało się, 
że zebrały 10.000 m arek. W akcji tej 
uczestniczyli także mężowie, dzieci, 
cale rodziny. Stało się to radosnym  
współzawodnictwem w zbożnym ce
lu.
O innych form ach pracy m ówiły 
uczestniczki K onferencji z H olandii. 
Zw racały uwagę na konieczność 
przełam yw ania barie r nie tylko 
międzywyznaniowych, ale także 
psychologicznych, jakie staw ia ko
bietom ich płeć. P odkreślając fakt, 
że Bóg stworzył człowieka jako 
mężczyznę i kobietę, oraz p a r tn e r
stwo kobiety i mężczyzny w św ietle 
Biblii, mówiły o roli i potrzebie 
większej aktywności, kształcenia, 
szukania coraz to nowych form  
w spółpracy w związku z zagrożenia
mi istniejącym i we współczesnym 
świecie: niebezpieczeństw em  wojen, 
zagrożeniem środowiska na tu ra ln e 
go, zeświecczeniem życia, kryzysem  
rodziny. W spółpraca kobiet w szyst
kich wyznań, w spółpraca kobiet 
W schodu i Zachodu, a następnie 
przenoszenie przykładów  n a jb a r
dziej skutecznych działań do swo
ich Kościołów i tam  partne rska  
praca z mężczyznami — to zadania 
stojące przed naszym  pokoleniem , 
które zrozumiało konieczność eku
menicznego porozum ienia i rozpo
częło jego dzieło.
Z wypowiedzi delegatek krajow ych 
wynikało, że nasze trudności m ają 
inny charak ter niż trudności ko
biet na Zachodzie. Być może d la
tego, że większość z nas p racu je 
zawodowo, nie m usim y pokonywać 
wielu oporów, jakie są ich udzia
łem. Niem niej jednak różnego ro 
dzaju bariery istnieją i trzeba je 
przełam ywać. Trzeba przełam ać 
przede wszystkim  w zajem ną n ie
ufność, a to wym aga odwagi i 
szczerości, czasem powiedzenia so
bie naw et paru  gorzkich słów p raw 
dy. Tak było np. w Lublinie, o 
czym opowiedziała Sylwia Irga (Ko
ściół Ewang.-Augsb.) — po p ie r
wszych lodach, po powiedzeniu so
bie naw zajem  przez przedstaw iciel
ki różnych w yznań gorzkich słów, 
obecnie m ają one na swoim koncie 
wiele ważnych osiągnięć. Oprócz 
spotkań o charakterze religijnym , 
wspólnych nabożeństw , wspólnych 
opłatków, spotkań tem atycznych
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(,.S tosunki polsko-żydowskie", „Kult 
M arii w Kościele M ariawitów"), zor
ganizowały schronisko dla 25 s ta 
rych kobiet, świetlicę i zimowisko 
dia dzieci trudnych, wspom agają 
Schronisko im. B rata A lberta, opie
k u ją  się grupam i niem ieckiej m ło
dzieży z „Aktion Siihnezeichen".

Duże osiągnięcia m ają też m.in. od
działy poznański, łódzki, krakow ski. 
A choć w niektórych nie wyszło 
się dotąd poza organizowanie wspól
nego nabożeństw a w Światowym  
Dniu M odlitwy Kobiet, już i to jest 
dobrym  początkiem  do dalszego 
rozwijania współpracy.

Chęć lej w spółpracy jest wyraźna. 
Dlatego doświadczenia innych 
przyjm ow ane były z takim  zain te
resowaniem , dlatego tak  dobrze się

rozmawiało, tak  dużo modliło i 
śpiewało. Dlatego po tych trzech 
dniach kobiety rozjeżdżały się do 
swych domów ożywione nowym za
pałem.

Niezapom nianym  przeżyciem pozo
stanie na pewno dla uczestniczek 
K onferencji nabożeństwo ekum e
niczne, odpraw iane dla nich w so
botę, 12 kw ietnia, przez ks. sen. 
Jan a  W altera w kościele ew angelic
ko-augsburskim  pod wezwaniem 
Świętej Trójcy, i aga|pa, jaka od
była się w para fii tego kościoła. 
Równie w ielkim  przeżyciem było 
niedzielne nabożeństwo w  kościele 
ew angelicko-reform ow anym , które 
odpraw ił ks. bp Zdzisław Tranda, 
i kazanie o jedności chrześcijańskiej 
wygłoszone przez pastor Ingeborg 
Kohler.

„Świat potrzebuje współpracy za
równo kobiet, jak  i mężczyzn. Sa
me kobiety nie naprąw ią św iata, 
ale i mężczyźni też nie. Współczes
ne pioblem y m usim y wspólnie roz
wiązać. K obiety są z n a tu ry  b a r
dziej obciążone, m ają wiele domo
wych obowiązków i choć cieszy 
je, że mogą pracować także i 
poza domem, stanow i to dla nich 
bardzo ciężkie brzemię. D latego je 
steśmy tak zmęczone — pow iedzia
ła Giisje van den A kker. — D la
tego bądźm y dla siebie miłe, po
m agajm y sobie”.
W ezwanie to na pewno nie pozo
stało bez echa. Kobiety były dla 
^iobie miłe i w yraźnie widoczna 
była chęć w zajem nej pomocy. Moż
na wierzyć, że sadzą one dobre 
drzewo, i że wyda ono dobre owo
ce.

WIERA JELINEK

Nie samym chlebem żyje człowiek

A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski; a pewna niewiasta, imieniem Mar
ta, przyjęła Go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która 
usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się koło 
różnej posługi; a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra 
moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby 
mi pomogła. A odpowiadając rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz 
się i kłopoczesz o wiele rzeczy; niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego; 
Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta.

Ew angelista Łukasz opowiedział nam  historię, w k tó 
rej, jestem  pewna, jako kobiety łatwo odnajdziem y 
siebie. W yobraźmy sobie taką sytuację: oto przyszli 
z nie zapowiedzianą w izytą przyjaciele. Pani domu 
przygotow uje w kuchni posiłek. W przyległym  poko
ju  mąż podaje napoje i w pew nej chwili, przez uchy
lone drzwi pyta: „Kochanie, czego się nap ijesz?” 
Tymczasem „kochanie” jest przy garnkach  i n ie ma 
czasu. Goście zapewne w ym aw iali się od kolacji: 
„Nie róbcie sobie kłopotu, przyszliśm y was zobaczyć, 
porozmawiać!...” Ale mimo to trzeba przecież dać im 
coś do jedzenia. Panią domu ponoszą nerw y. Oni so
bie gadają i n ik t nie pomyśli, by jej pomóc. Tak »sa
mo nerw y poniosły k rzą tającą się koło różnej posłu
gi M artę, gdy Jezus odwiedził jej dom.

Zastanów m y się, jakie pouczenie zam ierza nam  prze
kazać św. Łukasz, opow iadając o zdenerw ow anej 
Marcie, w yraźnie biernej M arii i in terw encji Pana? 
Powiedzmy od razu, że nie chodzi tu, jak  się zwykło 
uważać, o wybór: działanie czy kontem placja, sp ra
wy doczesne czy spraw y duchowe, życie czynne czy 
życie m odlitwy? Jakby jedno wykluczało drugie! O 
co zatem  chodzi?

Łuk. 10:38—42
*

Po pierw sze: przedm iotem  zarzutu, jak i Jezus sta 
wia Marcie, nie jest jej praca, ale jej wzburzenie.
Po drugie: Jezus raz jeszcze ogłasza, że Słowo Boże 
ma absolutne pierwszeństwo.

Jezus zw racając się do M arty mówi: M arto, Marto, 
troszczysz się i kłopoczesz o wiele spraw  mało zna
czących! Nie mówi: troszczysz się „o nic”. Bo jest 
głodny i zaraz będzie jadł. Nie zarzuca Marcie, że 
zajm uje się kuchnią, ale że jest tym zbyt zatroska
na i w ten sposób staje się niewolnicą swojej pracy. 
Wyobcowana, pochłonięta całkowicie swoją k rzą ta- 
niną naraża się przede wszystkim  na rozm inięcie z 
Tym, który jako przyjaciel przybyw a do niej.
A jak  to jest z nam i?

Musimy troszczyć się o pokarm . To jest nasz obo
wiązek. P an  nie ignoruje tego, On, k tóry  nakarm ił 
głodną rzeszę, przygotował posiłek apostołom, On 
sam nakazał nam  prosić Ojca o „chleb pow szedni”. 
Trzeba pracować, by żyć i utrzym ać rodzinę. To cięż
ki i absorbujący obowiązek. Ale czy nie jesteśm y 
zbyt często podobni do M arty? Przeciążeni, zabiega
ni, zaaferow ani, w gruncie rzeczy stajem y się n ie
wolnikam i trosk m aterialnych.
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Drogie słuchaczki, czy nie jesteście niewolnicam i 
swego życia domowego, porządków, czystości itd.? Tu 
kurz, tam  plam y, szyby, podłoga, odkurzacz, pralka... 
A czy z mężczyznami nie jest podobnie? Samochód, 
który trzeba umyć, żelazko, które trzeba napraw ić od 
dwóch miesięcy, piwnica, w której należy zrobić po
rządek, narzędzia, które...

Jesteśm y przeciążeni. Jesteśm y w ciągłym biegu, szu
kając czasu, którego nam  nieubłaganie brakuje. A 
im więcej biegamy, tym  bardziej b rak  nam  tchu i 
nasze działanie staje się m niej skuteczne. I tak  do 
dnia, gdy zawał, wyczerpanie, a może śmierć nas za
trzym a. A tym czasem  nasi bliźni, ci, którzy są nam  
najbliżsi: mąż (żona), nasze dzieci, rodzice, a potem 
inni: sąsiedzi, koledzy z pracy, a naw et przeciwnicy, 
słowem: wszyscy ludzie obok nas czekają.

Przechodzim y obok nich, ale się z nim i nie spotyka
my. Nie m am y czasu, by ich wysłuchać. Ich słowa 
już do nas nie trafia ją . Miejsce dialogu zajął m ono
log i każdy z nas, zam knięty w swej samotni, jest 
uboższy o innych. „Ty kłopoczesz się” — mówi Pan 
do M arty. „Ty kłopoczesz się” — mówi P an  do każ
dego z nas — podczas gdy twoi bliźni czekają przy 
drzwiach, chcieliby spotkać się z tobą i... porozm a
wiać.

Dwa tysiące la t tem u w  Betanii, jak opisuje ew ange
lista, „M aria (...) usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego 
słów”. Pan sam powiedział: „Nie samym chlebem ży
je człowiek, ale każdym  Słowem, które pochodzi z 
ust Bożych” (Mt. 4:4). Tym, którzy pewnego dnia 
przynieśli wiadomość, że przybyła Jego rodzina i cze
ka na Niego, odpowiedział: Moją m atką i moimi b rać
mi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. 
A my, czy tak  naprąw dę słucham y tego Słowa?

Nie chcielibyśmy stracić w ysłuchania w  radiu  cieka
wej audycji, nie chcielibyśmy zrezygnować z in te re
sującego nas film u w telewizji. Zgoda. Ale czy jesteś
my chociaż w  rów nym  stopniu spragnieni Słowa Bo
żego?

Ja k  wszyscy chorzy w naszym  współczesnym świecie, 
cierpim y na skutek  przesytu „pokarm am i doczesny
m i”. Czy nie jesteśm y jednocześnie arm ią nie doży
wionych Słowem Bożym?

A Bóg mówi. Bóg nie jest „w ielkim  m ilczeniem ”, 
jak  uskarżają się niektórzy. On przemówił. On n a 
dal przem aw ia. Apostoł Paw eł pisze, że po objaw ie
niu za pośrednictw em  proroków  Bóg przem ówił przez 
swojego Syna, Jezusa C hrystusa, który  dla nas p rze r
w ał milczenie tajem nicy. Objaw ił Ojca, ogłosił Dob
rą Nowinę za pomocą znaków i słów ludzkich. E w an
geliści przedstaw ili nam  istotę tych czynów i słów 
w czterech m ałych księgach. Czy my, chrześcijanie, 
pracownicy Kościołów, znamy dostatecznie Ew ange
lię?

Czy stać nas na w ysiłek intelektualny, by czytać a r 
tykuły, książki, broszury dotyczące in te rp re tac ji tek 
stów Pism a świętego, zwłaszcza te trudniejsze? I czy 
jesteśm y na tyle wierzący, by pójść indyw idualnie 
lub grupowo do kościoła na spotkanie ze Słowem  
Bożym, po prostu  jak  m ałe dzieci, k tóre przychodzą, 
by się uczyć i żywić?

Bóg, jak  wszyscy kochający, pragnie tylko jednej 
rzeczy — być z tym, kogo kocha. On czeka na nas 
z kw iatam i w ręku, ze słowami miłości na ustach. 
My zaś nie przychodzim y na spotkanie... my jesteś
my „w kuchn i”, bardzo zajęci i dlatego nieprzystępni. 
Już słyszę, jak  niektórzy z was m ówią: Chcielibyśm y 
usiąść u stóp Pana, ale po prostu nie m am y czasu.. 
Cr.y to jest rzetelna praw da?

Mamy czas, by przeczytać gazetę. A wystarczyłobym 
niekiedy przeczytać tylko nagłówki. M amy czas n a  
w ym ianę plotek z sąsiadką. A, być może, w ystarczy
łoby 5 m inu t na podanie ręki, krzepiący uśm iech i 
kilka n iebanalnych budujących słów.

Drudzy zareagują inaczej: To nie nasza w ina. Żyje
my „na opak”. Trzeba przede w szystkim  walczyć o 
bardziej ludzkie w arunk i życia i problem  zostanie 
rozwiązany. Istotnie, trzeba walczyć ze wszystkich 
sił. ale czy to w ystarczy? Pozostanie przecież ta głę
boka tęsknota za czymś, co jest nieuchw ytne.

Kto nie po trafi znaleźć czasu na chwilę w ew nętrzne
go skupienia pośród najbardzie j m ateria lnych spraw , 
pośród najbardzie j sprawiedliwego czy w ielkoduszne
go działania, ten  nie usłyszy nigdy, jak  rozbrzm iew a 
w nim  Słowo Pana. Może go słuchać, czytać je, an a 
lizować, lecz ono zapuści korzenie tylko w ziemi po
datnej.

Moje drogie, przyjechałyśm y z różnych stron, każda 
z innym i planam i i oczekiwaniami. K im kolw iek je 
steście, czy zechcecie, abyśm y spróbowały przydzielić 
sobie nieco czasu na odprężenie? Czasu na rekreację? 
Jak  piękny jest ten  w yraz „re -k reac ja”!

Trochę czasu, aby żyć, kochać, kontemplować. T ro
chę czasu, by słuchać bliźniego, bliskiego, który tak  
często woła po cichu: „Dlaczego m nie nie słuchasz?” 
Tego bliźniego, k tóry  będzie się z nam i dzielił swoi
mi spostrzeżeniam i z pracy kobiet w  jego Kościele. 
Trochę więcej czasu, aby usłyszeć Boga mówiącego 
do nas.

Drogie siostry, w ydaje się, że On mówi dziś do nas: 
Żyjcie, jedzcie, pracujcie , walczcie, rozw ijajcie się. 
To konieczne i dobre. Ale przestańcie m artw ić się 
i niepokoić. Od czasu do czasu stara jc ie się zatrzy
mać, choćby na k ilka chwil. Zam ilknijcie. Ja, wasz 
Bóg, chcę do was mówić; mam  wam  coś do pow ie
dzenia.
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Droga przez mękę
Rozmowa z narkomanem abstynentem

— Naszą rozmowę zatytułowałem „Droga przez m ę
kę”. Czy zgodzisz się z takim określeniem życia nar
komana?
— Tak, z tym  że zaczyna się ona po jakim ś czasie. 
Sam  początek nie jest m ęką i jej nie zapowiada. Są 
w  tym  inni młodzi ludzie, przyjaciele, koledzy, róż
ne g*rupy — kiedyś hipisi, teraz punki. I to działa. 
Jest to etap naw et przyjem ny i dlatego tylu ludzi 
się w  to wciąga.)

— Sam początek, a potem?
— Potem  zaczyna się w łaśnie m ęka. I w tedy p rzy
chodzi pierw sza myśl, żeby przerw ać, żeby się leczyć. 
Podejm uje się próby — pierw szy odwyk, na ogół n ie 
skuteczny, potem  drugi i tak  dalej. To jest p raw dzi
wa droga przez mękę. Wychodzi się z odw yku i nie 
m a dokąd pójść. W raca się tam, skąd się wyszło. W 
to samo środowisko. P ierw szy ciąg i w tedy zaczyna 
się kanał. Nie ma gdzie mieszkać, gdzie produkować, 
nie ma skąd wziąć, bo nie ma szmalu. Trzeba więc 
kraść albo się szmacie, prosić, żebrać. Trzeba za ła t
wiać odczynniki, uciekać przed ro lnikam i z pola. N aj
lepiej jest kupić słomę makową, ale nie zawsze się 
to udaje.

— Mówisz w tej chwili o „kompocie”?
— O „kom pocie” i opiatach — przetw orach m aku, 
jakiekolw iek by były. W tej chwili na rynku  narko- 
m ańskim  są natu ra lne  przetw ory w łasnej produkcji. 
Do syntetyków, którym i dysponuje służba zdrowia, 
dostęp jest bardzo ograniczony, są one elitarne. Poza 
tym  skończyły się „dobre czasy” ogólnie dostępnych 
środków  farm aceutycznych robionych z opium. Teraz 
m am y czas „kom potu” i zaczynają się spidy, czyli 
całkow ita chemia. To kolejny etap.

— Słyszy się, że „polska heroina” — kompot bardzo 
szybko uzależnia i szybko prowadzi do wyniszczenia. 
Czy to prawda?
— Tak. Rozm awiałem  ostatnio z kolegą, k tóry  bierze 
nadal. W padłem do niego i widzę rozpuszczalnik z 
czarną nalepką. Pytam  więc: dlaczego robicie na ta 
kim świństwie? A on na to: nie m a nic lepszego, a 
to, co widzisz, nazyw am y „trum niak iem ”. Ma nalep
kę jak  nekrolog i wszyscy ćpający nazyw ają to 
„ trum niak”v Je st jeszcze jeden rozpuszczalnik używ a
ny do produkcji kom potu. Oba są silnie tru jące. Po 
zażyciu w yprodukow anego za ich pomocą kom potu 
siadają nerki.

— Czy mógłbyś dokładniej opisać tę mękę narkoma
na, o której mówiliśmy? To cierpienie, które czło
wiek przeżywa w okresie, kiedy bierze?
— To trudne, bo m ęka dotyczy nie tylko sfery f i
zycznej. A sfera psychiczna to spraw a indyw idualna. 
Każdy męczy się inaczej. D la każdego coś innego jest 
trudniejsze do przełam ania. Dla m nie najgorsze było 
to, że m usiałem  prosić — o „działkę”, odczynniki, 
udostępnienie m ieszkania na nocleg czy na produk
cję. N arkom an m usi prosić, błagać, wręcz żebrać. 
Człowiek się poniża... Ja  w takich sytuacjach zaw 
sze m usiałem  się przełam yw ać, ale są tacy, którzy 
nie m ają już żadnych oporów. Z czasem trac i się po 
czucie godności, wstydu... Poza tym  trudno dostać

się na odwyk, zwłaszcza ponownie, jak  się już raz 
wyleciało. Przez jakiś czas trzeba się w tedy męczyć. 
Sytuacja staje się bez wyjścia. Można brać leki, ale 
to jest erzac, chwilowa pomoc. Ludzie męczą się fi
zycznie. Najgorzej jest zimą i wiosną.

— Czy jest to ból fizyczny?
— Tak, ból fizyczny na zejściu...
— Na zejściu?
—■ Zejście jest to okres, w którym  nie ma dostępu do 
narkotyków . Jest to tzw. głód narkotyczny. Jak  jest 
ciepło, można się gdzieś skulić na ławce i jakoś to 
przetrw ać.

- •  Czy zimno wzmaga głód?
— Nawet bardzo. Zimno wyczerpuje. Norm alnie 
funkcjonujący człowiek, gdy mu jest zimno, porusza 
się szybciej. A ćpun jest osłabiony, leci mu z nosa. 
łamie go w kościach i na dodatek nie ma gdzie się 
podziać. Je st to koniec. Głód m a to do siebie, że od
czuwa się zimno naw et w pomieszczeniu zam kniętym , 
w którym  panuje norm alna tem peratura . Na głodzie 
człowiek trzęsie się jak  w febrze. To objaw  choroby.

— Narkomania jest chorobą?
— Tak, i to straszną, porów nyw alną w  jakim ś sensie 
z rakiem  mózgu. Tkwi w  umyśle przez cały czas. 
Można sobie dó niej wytworzyć stosunek, można 
przestać brać, ale nie zapomina się o niej, o przeży
ciach, doznaniach. To jest cały czas w człowieku i nie 
widzę możliwości wyzwolenia się od tego. Chyba, że 
przez poddanie się lobotomii*.

— Czy to znaczy, że narkomanem jest się przez całe 
życic, nawet gdy się przestało brać? 2e psychika po
zostaje skażona i można mówić jedynie o abstynen
cji narkomana, a nie o jego pełnym wyleczeniu?

— N iew ątpliw ie tak  jest. I n ie m a się co obrażać za 
takie nazw anie rzeczy po imieniu. N iektórzy m ówią 
tak, żeby człowieka obrazić. Ale gdy człowiek zdaje 
sobie spraw ę z tego, kim  jest, to dlaczego m iałby się 
obrażać. O braźliw a może być intencja, nie nazwa, bo 
ta  jest praw dziwa.

— Czy mógłbyś teraz coś więcej opowiedzieć o so
bie? Jak Ty wszedłeś na tę drogę? W jakim wieku? 
Jak to się zaczęło?

— Miałem 17 lat. Znalazłem  się na tej drodze z czy
stej ciekawości. Poznałem  takich ludzi na w akacjach. 
Na w akacjach poznaje się różnych ludzi, a przez nich 
różne rzeczy. Moi koledzy ze szkoły w łaśnie w  takich 
okolicznościach poznaw ali proces picia i w racali już 
bardzo zmienieni, zaawansowani. Ja  natom iast po
znałem  coś innego. Na 40-osobową klasę było nas 2 
narkom anów . Ten drugi do tej pory ćpa. Przede 
wszystkim  była to więc ciekawość. Poprzednio zna
łem narko tyk i tylko z telewizji, z kina — problem  
odległy był dla mnie, jak  np. w ojna w  Iraku  czy w 
W ietnamie. I ten  odległy w ielki św iat stał się cał-

* Lobotom ia — operacyjne przerw anie połączeń płaita czo
łowego z korą m ózgową stosowaine w  celu uw oln ien ia  cięż
ko chorych od ataków  szału lub bólów  (zabieg ten  n ie  jest 
stosow any w  now oczesnej terapii) — red.
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kiem  realny, zbliżył się na wyciągnięcie ręki. Nie 
wiedziałem, że może być coś takiego. Więc czemu 
nie... Spróbowałem .

— I co?
— Pierwsze doznania były piękne, chociaż oczywiście 
wym iotowałem . W stanie tak  wysokiego upojenia, 
wręcz euforii, wym ioty są jednak niczym. Poleciałem 
dalej i po jakim ś czasie wymioty ustały. A ja sobie 
po prostu  brałem . Po tygodniu w yjechałem  stam tąd 
Żyłem dalej, zapom niałem  o tym. Któregoś dnia p rze
chodziłem koło pola. W iedziałem już, jak  to się robi. 
No i nazbierałem , naw et sporo. W tedy jeszcze nie 
było to takim  problem em  jak  dzisiaj, więc n ik t nie 
ganiał. M iałem na tydzień. Potem zaopatrzyłem  się 
na następny i tak  do zimy. Zimą zaczął się pierwszy 
głód, bo skończyły się zielone maki. Trzeba więc było 
wziąć tzw. zupę, czyli w yw ar ze słomy makowej.

— Powiedziałeś „trzeba było”. Czy czułeś już potrze
bę?
— Nie wiedziałem  jeszcze, co to jest głód. Znałem  
go tylko ze słyszenia. Czułem potrzebę brania. Nie 
chciałem doświadczać głodu. Dalej leciałem. Nadal 
było fajnie. Przestało być fajne w środku zimy.

Mówisz cały czas „fajne”, „było fajnie”. Czy mógł
byś to trochę dokładniej scharakteryzować? Co pod 
tym pojęciem rozumiesz?

--  S tan upojenia jest...

— Czy można to z czymś porównać?

— To rodzaj m artwego snu. snu na jawie. Środki,

które brałem,- nie są w praw dzie środkam i halucyno
gennym i, ale istnieje możliwość pro jek tow ania swo
ich wizji z zam kniętym i oczami. Jest ito bardzo miłe...

— Jak to się stało, że zdecydowałeś się wyjść z tego?

— W pew nym  momencie zaczęła się ta droga przez 
mękę, o k tórej mówiliśmy na początku. Uważam  się 
raczej za silną jednostkę, bo zdarzało m i się już 
przedtem  odzwyczajać od różnych rzeczy. Zanim  za
cząłem ćpać, trochę p iłem  i przestałem . Z rzuceniem  
narkotyków  jest trudniej... Byłem trzy razy n a . od
wyku i trzy razy do tego wracałem . Ale w końcu 
udało mi się.

— Leczyłeś się w ośrodkach?

— Tak, w ośrodkach Służby Zdrowia, ale żaden ośro
dek nie pomoże, jeśli człowiek sam  nie chce. A żeby 
chcieć, musi znaleźć motyw, m usi znaleźć coś, dla 
czego w arto przestać. Wierzę w Boga, w tedy też w ie
rzyłem, ale Bóg, Kościół, w iara — to wszystko m nie 
nie interesowało. Byłem młody, chodziło m i o coś 
zupełnie innego — wolność, niezależność, swobodę. 
N arkotyki daw ały nam iastkę tego. Dawały mi też po
czucie oryginalności. Byłem jednym  z pięciu ćpunów 
w m iasteczku, w  którym  wówczas mieszkałem. Wszy
scy m nie znali, wszyscy się m ną interesow ali, zdo
byłem  więc też rodzaj sławy...

— Czułeś się ważną osobą. Czy o to Ci właśnie cho
dziło, o popularność?

— Kiedy zaczynałem  — nie, to pojawiło się w  tra k 
cie ćpania. No, a potem  m iałem  tego wszystkiego 
dość. Zaczynały się inne spraw y — to, co niósł z so
bą Sierpień, i p ierw sza miłość. Przyszła późno, bo 
opiaty elim inują pewnego rodzaju doznania fizyczne.

— Miłość i narkotyki wykluczają się wzajemnie?

— Jest m asa par, k tóre współżyją ze sobą, ,ale nie 
jest to pełnia. Można więc powiedzieć, że w yklucza
ją się. Chociaż wszystko jest możliwe. Św iat to ty l
ko erzace. Taka miłość jest jednym  z nich.

— A jak do Twojego ćpania ustosunkowała się ro
dzina, najbliżsi? Czy miałeś z ich strony jakąś po
moc?
— Wiesz, rodzina... Nie m iałem  nigdy ojca, a m atka 
zauważyła po dwóch latach, gdy ja  już cały czas 
spałem. W racałem  do domu i spałem. W tedy m atka 
zorientow ała się, że coś jest ze m ną nie w  porządku. 
Jedyną pomocą rodziny była rozmowa, k tórą prze
prowadził ze m ną na prośbę m atk i mój ojciec chrze
stny. Nie w inię jej o to, że nie zrobiła nic więcej, 
bo co m iała zrobić? Pierwszy raz  spotkała się z 
czymś takim , nie wiedziała, o co chodzi. Odbyła się 
półgodzinna rozmowa, ojciec chrzestny mówił, żebym 
tego nie robił, ponieważ jest to szkodliwe. Ja  w te
dy wcale nie uważałem , by to było szkodliwe, było 
przecież miłe! Pogadałem  z nim  i poszedłem do ko
lesia, żeby puknąć. Pojechaliśm y na pole. Pomoc ro 
dziny nie była więc istotna. Rodzina nie była zresztą 
wówczas ważna. Może być ona ważna, gdy człowie
kowi m inie okres buntu, gdy przyjdzie m ądrość, doj
rzałość, gdy się wie, że trzeba się zwrócić do kogoś 
o pomoc lub komuś ją ofiarować.

— Jaki jest okres Twojej abstynencji?
— O statni raz wziąłem dwa la ta  tem u. Poprzednio 
zaś m iałem  przerw ę roczną i po tej przerw ie w zią
łem. Spotkałem  w tedy znajomych i stało się. Zresztą
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zdawałem  sobie spraw ę z tego, co robię. Było to ty l
ko raz.

— Po rocznej abstynencji wziąłeś i nie wpadłeś od 
nowa w bagno?

— Nie. Postanowiłem , że nigdy nie będę brał „kom
po tu”. Może bym próbował coś innego. Ale kompot, 
heroina, opiaty — znam to bardzo dobrze i więcej 
tego nie wezmę. Wiem, co to jest.

— To znaczy?

— Nie prow adzą one donikąd. Prow adzą tylko do 
śmierci, do izolacji. To wszystko, co mogą dać.

— Do śmierci psychicznej, a później fizycznej?

— Tak, w łaśnie tak. M artw e oczy — to się tak  w y
raża. Takie oczy są jak  za szkłem.

— Masz teraz własną rodzinę, czy to ci w jakiś spo
sób pomaga utrzymać się w abstynencji?

— To mnie bardzo trzym a. Rodzina jest czymś w iel
kim. Jest czymś najw iększym  i najw ażniejszym  dla 
mnie.

— Ta rodzina, którą sam zbudowałeś...

— W łasna rodzina — żona i dzieci. To jest wszystko, 
co mam. To jest najw ażniejsze tu, w tym  życiu, w 
mojej m aterii, moim ciele. Mój um ysł jest nią po
chłonięty. Dusza jednak kieruje się do Boga.

— Twierdzisz, że wierzysz.

— Wierzę i nie wiem, co można więcej powiedzieć.

— Powiedziałeś w pewnym momencie, że gdy brałeś, 
wiara dla Ciebie nie była istotna. Czy nie uważasz 
jednak, że komuś innemu wiara może pomóc w  zmia
nie sposobu życia, w odwróceniu się od narkotyku?

— Z całą pewnością! Znam  przykład, że tak  bywa. 
M am kolegę, braliśm y obaj, ja już przestałem , a on 
jeszcze brał. Doprowadził się do takiego wyniszcze
nia, że nie mogłem go poznać, gdy go kiedyś spot
kałem. Jak iś czas tem u przyjechał do m nie i pow ie
dział, że p rzestał brać, bo przy ją ł Chrystusa. To m u 
pomogło. M iał za sobą 10 odwyków i nic nie było 
w stanie przerw ać jego ćpania. Tylko Chrystus!

— Powiedziałeś, że przyjął Chrystusa. Czy Ci w yja
śnił, jak on to rozumie, czy tylko tak stwierdził?

— Nie pytałem  go o to. U w ierzyłem  mu. Poza tym  
widziałem  go — cieszył się, że jest zdrów. Był p ięk 
ny. Po jakim ś czasie spotkałem  go ponownie: nadal 
nie bierze. N adal jest w Chrystusie.

— Nie wiesz, czy ma kontakt z jakąś grupą koś
cielną?

— Próbow ał nawiązać kontakt, ale, niestety, m iejsco
wy ksiądz patrzy  na niego jak  na szatana. Zna jego 
przeszłość. Bo to facet, k tóry brał, i nagle nie b ie
rze. K siądz om ija go z daleka. Boi się go. Uważa, że 
działa w nim  jakaś nieczysta siła. Jak  to możliwe, 
że taki facet się zmienił? Tylko pod w pływem  n ie
czystej siły. A to jest najczystsza siła, jaka może 
oczyścić człowieka.

— Czy można wyciągnąć z tego wniosek, że Kościół 
nie może mieć żadnego wpływu na zmianę postępo
wania przez narkomanów?

— Kościół jako organizacja z całą pewnością nie. 
N atom iast Bóg, Chrystus — oczywiście tak. Kościół

jest tylko pośrednikiem. Wszystko zależy od tego, co 
Kościół sobą reprezentuje, i na ile jest szczery. I na 
ile wychodzi do tych ludzi. Przede wszystkim  musi 
wyjść jak człowiek do człowieka. Przedstaw ić pewne 
możliwości. K ontakt może nastąpić ma zasadzie ak 
ceptacji: człowiek — człowiek, nigdy człowiek — in
stytucja, i to bez względu na to, czy jest to in sty tu 
cja państwowa, religijna, czy jeszcze jakaś inna, np. 
społeczna. Najważniejszy moim zdaniem jest kontak t 
z człowiekiem. Problem  polega na tym, że tym  lu 
dziom trzeba coś dać, coś, co im w ypełni życie. I to 
jest problem  najważniejszy. Powiedzmy, że oni wszy
scy przestaną brać, ale co będą robić później? Czło
wiek, który bierze, ma wypełniony cały czas: szuka
niem. produkowaniem , rozprowadzaniem , zażywaniem 
i chwilą przeżyw ania tego. A jego um ysł jest zajęty 
jedną myślą: jak zdobyć narkotyk? A więc i jego 
umysł, i jego czas są zajęte. I tu nie może powstać 
pustka, trzeba ją  czymś wypełnić. Tylko co im dać, 
jak nic nie ma?

— Nie widzisz żadnych możliwości? Również w Ko
ściele?

— Wiesz, co by mogło pomóc? Jakaś w ielka idea, 
w ielki ruch, który by ich pociągnął. Znajdź coś ta 
kiego, a ja spróbuję przekonać moich kolegów, k tó 
rzy jeszcze ćpają, by się w to włączyli. Sądzę, że 1/3 
na to pójdzie. Po Sierpniu były takie możliwości, 
a teraz?

— Bardzo pesymistycznie patrzysz na ten problem. 
A jak oceniasz możliwości zapobiegania narkomanii? 
Jaką widzisz w tym rolę Kościoła, i jako instytucji, 
i jako ludzi wierzących?

— Nie wiem. Nie widzę tego.

— Trudno się zgodzić z poglądem, że to tak bezna
dziejnie wygląda i nie próbować nawet przeciwdzia
łać. Podobno zaczynają już brać 8—10-letnie dzieci. 
Mówi się również, że żaden narkoman nie dożył 
30 lat.

— To nie jest ścisłe. Żyją tacy i nadal biorą. Ale 
taki facet to strzęp człowieka, który niedługo pociąg
nie, choć ciągle ma nadzieję. Po tak  długim czasie 
fizycznie człowiek jest bardzo zużyty. Ja  po 6 latach 
mam zrypaną wątrobę, serce i układ nerwowy. A po 
10 latach brania pewne zmiany są nieodwracalne. 
Życie istnieje dalej, tylko że organizm  nie funkcjo
nuje norm alnie.

— Czy mógłbyś wyrazić swoją opinię na temat pla
cówek zajmujących się narkomanami, np. „Monaru”, 
ośrodków Służby Zdrowia?

— Służba Zdrowia prowadzi kilka ośrodków odwy
kowych, ale nie wiem, czy ma to większy sens. Ma 
bez w ątpienia o tyle, że przeprow adza się tam  od
trucia, że przez pierwsze dwa tygodnie zajm uje się 
człowiekiem lekarz, pielęgniarka, że jest opieka, czy
sta pościel, dobre, dietetyczne jedzenie. Ale co po
tem? Odwyk oddziela ludzi od życia, bo siedzisz w 
zamknięciu. Możesz się uczyć, pracować, ale któregoś 
dnia wyjdziesz. I co w tedy zrobić ze sobą?

— A „Monar”?

— Nigdy nie byłem do niego przekonany. Leczyłem 
się 3 czy 4 razy, ale nigdy nie korzystałem  z „M ona
ru ”, chociaż znam osobiście Kotańskiego i nam aw iał 
mnie, żebym do niego przyszedł. Bez w ątpienia robi
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on dużo dobrego, więcej niż ktokolw iek inny. Ludzie 
go kochają, autentycznie, jak  ojca, ale jest trochę za 
ostry i wolałbym, żeby resocjalizował ludzi przez ku l
turę, a nie przez pracę.

— Jak to rozumiesz?

— W yjaśnię na w łasnym  przykładzie. Gdy byłem w 
ośrodku w  Garwolinie, poznałem  człowieka, k tóry  tam  
pracował, pana Józka. To starszy gość, ma żonę i 
dzieci. I on nauczył m nie strugać. Sam  to robił 
i zwrócił na to m oją uwagę. Zawsze m iałem  w  sobie 
coś takiego, że potrafiłem  sobie wszystko uszyć, prze
robić. O dnalazł to we mnie. A raczej ja  to w  sobie 
odnalazłem  dzięki niem u, gdy zobaczyłem, co on robi. 
I też zacząłem. To mi spraw iało przyjemność, daw a
ło satysfakcję, w tym  się do dziś realizuję — w rę 
kodziele. Pierw sze rzeczy to były płaskorzeźby o te 
m atyce religijnej: Jezus Chrystus i M atka Boska Bo
lesna. I z tego żyłem, bo udawało m i się sprzedawać.

— W rękodziele znalazłeś więc to ^coś”, co ci zastą
piło narkotyki? j

— Tak. Większość tych, którzy biorą, to ludzie, k tó
rzy szukają wyjścia, bo wiadomo, że droga, na któ
rej się znajdują, prow adzi tylko do śmierci. Samo 
branie też jest chyba szukaniem , ale na  początku nie 
jest się tego świadomym. Dopiero potem. Może d la
tego, że po pew nym  czasie okazuje się, że te nadzie
je, które daw ał narkotyk, nie są spełnione. Więcej 
się bierze, a wcale więcej się nie osiąga. Wszyscy ci 
ludzie poszukują. Większość z nich jest bardzo w raż
liwa, dlatego w ydaje mi się, że bardziej skuteczne 
byłoby leczenie w łaśnie przez kulturę, a nie przez 
pracę.

— Czy rękodzieło to nie praca?

— No tak. Ale taka praca daje pokarm  duchowy, a 
to jest w łaśnie to, ,co trzeba dać tym, którzy chcą 
się wyzwolić.

— Przez kulturę rozumiesz więc wartości duchowe 
i możliwość samorealizacji. I właśnie to trzeba nar
komanom dać, by im pomóc?

— Nie tylko. N arkom ana trzeba kochać, żeby mu po
móc. Jeszcze raz podkreślę to, co już powiedziałem . 
W ażny jest kon tak t człowiek — człowiek, a nie in 
sty tucja — człowiek. Taki kontakt, jak i był między 
m ną a panem  Józkiem . Między nam i był układ ,kum- 
plowski, razem  dłubaliśm y, pracowaliśm y dla ośrod
ka. Rzeźbiliśmy wspólnie ławy, stoły, akceptowaliśm y 
się w zajem nie.

— Co sądzisz o reklamowaniu przez Kotańskiego 
ustawy antymakowej?

— Popieram  jak  najbardziej. Zakaz siania m aku w ie
le rozwiąże. Nie rozwiąże w ogóle problem u n ark o 
manii, ale bardzo ograniczy dostęp do narkotyków , 
tak  że w tej chwili to najlepsze wyjście. Podejrze
wam, że zacznie się coś innego, bo już się zaczęło, 
ale to jest bardzo drogie i nie każdego będzie na to 
stać. A to już coś.

— Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Cieszę się, że by
łeś tak szczery i tak wiele powiedziałeś. Mam na
dzieję, że nasza rozmowa jest drobnym przyczynkiem  
w ogólnopolskiej akcji przeciwdziałania i zapobiega
nia narkomanii.

Rozmawiał: Lech ,Tranda

Postscriptum

Narkom ania nie je s t, oczywiście, riaszym rodzim ym  
w ynalazk iem , ale istnieją pew ne specyficzne rodzim e  
cechy tego zjaw iska. Ma ono zdecydowanie m łodzie
żow y charakter. Około *70%* narkom anów  przyjęło  
po raz p ierw szy odurzający środek przed 18 rokiem  
życia i w iek ten  się obniża, zdarzają się naw et coraz 
częstsze przypadki odurzania się 9—10-letnich dzieci. 
Cechą rodzimą jest rów nież chałupnicza produkcja  
narkotyków . Tzw . kom pot, produkow any ze słom y  
m akow ej, jest bardzo silnym  narkotykiem , mocno za
nieczyszczonym , szybko uzależniającym  i prow adzą
cym  do wyniszczenia. G w ałtow ny wzrost narkom anii 
nastąpił w  Polsce pod koniec lat siedem dziesiątych  
i na początku osiem dziesiątych. Na począ tku  roku  
1984 naukow cy z In s ty tu tu  Psychoneurologicznego w  
W arszawie szacowali, że ok. 460 tys. osób miało ja 
kiś kon takt iZ narko tykam i, ok. 120 tys. zażyw a je  
regularnie, a ok. 30— 35 tys. wym aga leczenia. Sza
cunki rozm iarów narkom anii są różne. Nie to chyba  
zresztą jest najw ażniejsze, ilu  naprawdę jest narko
m anów. W iem y, że są, że zjaw isko się rozszerza, że  
ju ż  dzieci sięgają po narko tyki.

Jak tw ierdzi M arek K otański, twórca i szef M łodzie
żowego R uchu na Rzecz Przeciwdziałania Narkom anii 
„M onar”, nie m a szkoły, która by się z ty m  proble
m em  nie zetknęła . Pow staje więc pytan ie , co robić, 
jak uchronić m łodzież i dzieci przed tym  nałogiem? 
R atunku  trzeba bowiem  szukać w  sposobach zapo
biegania, w  profilaktyce. Leczenie narkom anów  to od
dzielna sprawa i w  gruncie rzeczy jest ono bardzo  
trudne i mało skuteczne  — jakaś ty lko  ich część zo
stanie uratowana. Jak jednak uratować tych, k tó rzy  
jeszcze nie są dotknięci nałogiem, ale potencjalnie  
zagrożeni?

Nasz rozmówca na pytanie o m ożliwości zapobiega
nia narkom anii odpowiada, że nie wie, ,że nie w idzi 
takich możliwości. W ie jednak, co narkom anow i trze
ba dać w  zam ian za narko tyki, by m u  pomóc w  un ie
zależnieniu. Padają słowa o w ielk iej idei, o ruchu, 
który  by angażował, o pokarmie duchow ym , ,o m oż
liwości samorealizacji, o miłości. Może to jest w łaś
nie to, czego brak m łodym  ludziom, k tórzy zaczynają  
brać? W zrostu rozw oju narkom anii upatruje się i w  
ła tw ej dostępności m aku, k tóry stanowi surowiec do 
produkcji rodzim ych narko tyków , i w  kryzysie , jaki 
dotknął nasze społeczeństwo  — ekonom icznym , poli
tyczno-społecznym , a także  — lub może naw et prze
de w szystk im  — m oralnym . W w yw iadzie zam iesz
czonym  w  cytow anym  w  przypisie „Magazynie MO
N A R  85” socjolog Maria M alinowska pisze: ?,Przeciw
działanie narkom anii oznaczałoby tu, oprócz ograni
czenia dostępu do narko tyków , zm ianę w arunków  
społecznych na takie, które w  w iększym  stopniu po
zw alałyby na realizację m aterialnych, społecznych i 
kultura lnych  aspiracji m łodzieży, a przede w szystk im

* W szystkie dane pochodzą z publikacji „M agazyn 
MONAR 85”, w ydanej na  zlecenie „M onaru” przez 
Agencję „O m nipress” w  1985 r.
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zw iększyłyby au tentycznie je j podmiotowość w  ż y 
ciu społecznym. Pomocne w  zapobieganiu narkom anii 
byłoby też zapoznanie m łodzieży z innym i, m niej po
pularnym i wartościami ku lturow ym i, z tak im i w zo
rami życia i sam oaktualizacji, które mogą stanowić 
alternatyw ę wobec narko tyków , a które  są m ożliw e  
do realizacji m im o kryzysu . M am tu  na m yśli takie  
wartości, jak rozwój osobowości (poprzez rozwój 
świadomości sensorycznej, em ocjonalnej i in terperso
nalnej, rozwój oparcia w  sobie), sztuka  i rozw ój w ra
żliwości estetycznej, twórcza ekspresja i rozw ój zdo l
ności do niej, in te lekt i rozwój in te lektua lny, poszu
kiw ania filozoficzno-egzystencjonalne, doświadczenia  
duchow o-m istyczne, m edytacje i rozw ój w yższych  po
ziom ów świadomości, miłość i seks  — zw iększenie  
zdolności do miłości i ekspresji seksualnej. W ym aga
łoby to jednak aktyw ności psychologów, artystów , f i 
lozofów, grup religijnych, w szystkich , k tó rzy  m ogli
by i chcieliby zaoferować m łodzieży coś lepszego niż  
n a rko tyk”.

Coś więc można i trzeba robić. Nie m ożem y pozostać 
obojętni wobec fak tu , że nasze dzieci zagrożone są 
„białą śm iercią”, że omal na naszych oczach postę
puje degradacja fizyczna i psychiczna tysięcy m ło 
dych ludzi.

Narkomania jest form ą ucieczki od rzeczyw istości i 
w łasnej świadomości. Nasz rozmówca m ówi, że jest 
to szukanie wyjścia, choć na początku nie uśw iado
mione. Na jedno zresztą wychodzi, bo znalezienie  
w yjścia z jak ie jko lw iek  sytuacji — rodzinnej, spo
łecznej czy w  ogóle egzystencjalnej — w  narkotykach  
jest n iczym  innym  jak ucieczką. Trzeba więc dzie

ciom i m łodzieży pomóc znaleźć inne wyjście. W y
chowywać je tak, by potrafiły potem  same kreować 
własne życie, tw orzyć sobie cele i wartości. By m ia
ły wobec siebie i św iata postawę aktyw ną. Trzeba  
rozbudzać ich zainteresowania i talenty. Trzeba dać 
im oparcie w domu rodzinnym  i system ie w yznaw a
nych wartości. Trzeba im  wreszcie dać w łasny czas 
i m iłość. W ydaje się również, że trzeba rozwiewać  
m ity  o narkomanach i narkomanii, które mogą fascy
nować czy im ponować. Naga prawda daleko od tych  
mitozo odbiega i trzeba ją upowszechniać.

Jest to zadanie dla nas w szystkich  — rodziców, w y 
chowawców, dla w szystkich  chrześcijan. Jest to  za
danie dla Kościoła jako społeczności ludzi w yzna ją 
cych określony system  wartości. W ydaje się, że rola 
Kościoła i jego możliwości są tu  ogromne, lecz, n ie
stety, nie w ykorzystane. Nie ma gotow ych recept na 
to, jak, jak im i m etodam i ukazyw ać m łodym  sens ż y 
cia, w  jaki sposób przekonać ich, by uznali za w ła
sny chrześcijański system  wartości, by poczuli się od
powiedzialni za swoje życie, swoje człowieczeństwo. 
Nad tą sferą m isji Kościoła warto i trzeba się zasta
nowić i pracować, albow iem  „cokolwiek uczyniliście  
jednem u z tych  na jm niejszych braci moich, m nie  
uczyniliście” (Mat. 25:40).

Trzeba też popierać starania o w prowadzenie zakazu  
siania m aku, co n in ie jszym  czynim y. Nie uratuje to 
pewnie ju ż zaawansowanych narkom anów , ale z pew 
nością zaham uje dalszy wzrost zjaw iska.

R e d a k c j a

WOJCIECH KRIEGSEISEN

Radziwiłłowie ewangeliccy
CZĘŚĆ TRZECIA

Nim przejdziem y do omówienia 
wypadków, które zdecydowały o 
fata lnej u potomności opinii obu 
ostatnich przedstaw icieli birżańskiej 
linii rodu, nieco inform acji o ich 
losach w latach poprzedzających 
Potop szwedzki.

S tarszy z braci stryjecznych, Janusz 
— syn K rzysztofa II i Anny Kisz- 
czanki, urodził się 2 grudnia 1612 
roku  w Popielach w  powiecie za
w ilej skim. Po w yjściu spod opieki 
m atki kształcił się w ew angelickich 
szkołach w K iejdanach i S łucku pod 
opieką księży Adama Rassowskiego 
i Rajnolda Adami. W 1628 roku w y
praw iony został na studia un iw er
syteckie do Lipska i Lejdy. E duka
c ja  przew idyw ała przygotow anie 
młodego Radziwiłła do służby poli

tycznej i w ojennej — niejako p ra k 
tycznym  ćwiczeniem był więc u- 
dział Janusza w w ojnie hiszpańsko- 
-holenderskiej. W alczył w 1631 ro
k u  u boku księcia H enryka Orań- 
skiego — wodza arm ii n iderlandz
kiej.

W czasie pobytu w H olandii otrzy
m ał też Janusz nom inację na pod
kom orzego litewskiego i funkcję po
sła  W ładysław a IV do Anglii i 
S tanów  Niderlandzkich. Miał się 
tam  starać o pomoc dla króla pol
skiego, przygotowującego się do od
zyskania dziedzicznego tronu szwe
dzkiego. W 1633 roku, powróciwszy 
do Rzeczypospolitej, wziął udział 
podkom orzy litew ski w zwycięskiej 
w ypraw ie sm oleńskiej u boku ojca 
i króla, a zaraz po niej pośpieszył

z w łasnym  oddziałem do obozu 
lwowskiego1, na w ojnę z Turcją. W 
1635 roku uczestniczył w sejm ie i 
rokow aniach W ładysław a IV ze 
Szwedami w Sztum skiej Wsi, a w 
1637 obrano go posłem  sejmowym 
— odtąd funkcję tę spraw ow ał czę
sto.

Po śmierci ojca odziedziczył całą 
jego fortunę i stanow isko pierw sze
go patrona Jednoty  Ewangelicko- 
-Reform ow anej w  W ielkim K się
stwie. W tym  też charak terze bro
nił Janusz Radziwiłł interesów  w y
znania reform owanego na to ru ń 
skim colloquium  charita tivum  w 
1645 roku.

W 1646 roku m ianow any hetm anem  
polnym  litew skim , został następnie 
senatorem  — starostą  żm-udzkim.
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Po śmierci W ładysława IV, w 1648 
roku, poparł jego b ra ta  Jana K a
zim ierza Wazę, który  na elekcji 
obrany  został królem . Po wybuchu 
pow stania Chm ielnickiego książę 
hetm an polny zaangażował się b ar
dzo aktyw nie w jego tłum ienie. Na 
czele oddziałów litew skich toczył 
trudne, ale zwycięskie w alki z siła
mi ukraińskich  powstańców. Już w 
1648 roku odbił zdobyte przez nich 
m iasta: B obrujsk i Mozyrz, a 6 
czerwca 1649 roku zwyciężył w 
m orderczej bitw ie pod Lojowem, co 
bardzo dopomogło Janow i K azim ie
rzowi zawrzeć ugodę z Chm ielni
ckim  pod Zborowem i uwolnić ob
lężone w Zbarażu w ojska koronne. 
W 1651 roku, po bitw ie pod Bere- 
steczkiem  udało się hetm anowi za
jąć K ijów  i wziąć zwycięski udział 
w w alkach pod Białą Cerkwią.
W nagrodę za te osiągnięcia m ia
now any został w 1653 roku w oje
w odą w ileńskim , a w rok później 
hetm anem  w ielkim  litewskim . Już 
jako hetm an w ielki w yruszył J a 
nusz Radziwiłł do obrony ziem 
Wielkiego K sięstw a przed nowym 
napastn ik iem , przed w ojskam i mos
kiew skim i, k tóre korzystając z osła
bienia Rzeczypospolitej w targnęły 
w jej granice. W 1654 roku bronił 
L itw y m ałym i siłam i i pozbawiony 
pomocy Korony, mim o to 12 sier
pnia tegoż roku odniósł sukces roz
b ijając R osjan pod Szkłowem, już 
jednak  w 12 dni później poniósł 
k lęskę pod Szepiełowieżami. Cofa
jąc się pod naporem  znacznie licz
niejszego nieprzyjaciela podejm o
w ał jeszcze próby kontynuow ania 
oporu w zimie, jednak nie odniósł 
sukcesów i zmuszony był oddać 
Wilno. N astępny rok — 1655 — 
osta tn i w życiu Janusza Radziwiłła, 
przynieść m iał zasadniczą i trag i
czną zm ianę w życiorysie tego o- 
brońcy W ielkiego Księstwa.

Życie pryw atne Janusza Radziwiłła 
ok ładało  się nie najlepiej. W 1642 
roku  zm arła mu żona — K atarzyna 
z Potockich, z k tó rą doczekał się 
dw ojga potom stw a: zm arłego w 
niem ow lęctw ie syna Krzysztofa i 
córki M arii Anny. Z drugą żoną, 
M arią M ohylanką, córką Bazylego 
Mohyły zwanego Lupułem , księcia 
mołdawskiego, nie m iał dzieci. 
P rzedstaw iony wyżej rys życia J a 
nusza Radziwiłła sprzed 1655 roku 
ukazuje nam  dumnego m agnata, 
w ybitnego wodza, zręcznego poli
tyka — nic nie w skazuje na to, że 
tkw iły  w nim zadatki na „kiejdań- 
skiego zdrajcę”. N awet zarzut p ro te
gow ania posła upickiego Siciń-

Janusz Radziwiłł, hetman wielki l i 
tewski

skiego, który w 1652 roku zerw ał 
sejm, w św ietle ostatnich ustaleń 
w ydaje się wątpliwy.
Bogusław Radziwiłł — drugi męż
czyzna w tym  polko leniu ew ange
lickiej gałęzi rodu — urodził się 3 
m arca 1620 roku w Gdańsku, w k a 
m ienicy burm istrza Jana von der 
Linde, między 4 a 5 godziną nad 
ranem . Był synem Janusza Radzi
w iłła Starszego i Elżbiety Zofii z 
Hohenzollernów, w nukiem  K rzysz
tofa Radziw iłła P ioruna i Jana  J e 
rzego elek tora brandenburskiego. 
Przez m atkę spokrew niony był z 
W ładysławem  i Janem  K azim ierzem  
W azami — królam i Polski i Litwy, 
z cesarzem  Ferdynandem  II H ab
sburgiem , elektorem  P ala tynatu  L u
dw ikiem  VI W ittelsbachem , Małgo
rza tą  królow ą Hiszpanii — żoną F i
lipa II a m atką Anny A ustriaczki, 
żony króla F rancji Ludw ika X II, 
k tó ry  w listach swych tytułow ać 
miał Bogusława kuzynem.
To tylko niew ielka część koneksji 
chłopca, który  w parę  m iesięcy po 
urodzeniu u tracił ojca, a w  dzie
siątym  roku życia — m atkę. W y
chowywany przez stry ja , K rzy
sztofa II, kształcił się w ew angelic
kich gim nazjach w  K iejdanach i 
W ilnie pod kierunkiem  księdza P a 
wia Demetrowieża i wybitnego p o 
ety — dw orzanina radziw iłłow skie- 
go — Daniela Naborowskiego*. W 
1637 roku w yjechał na studia za
graniczne do Niemiec, N iderlandów, 
F rancji i Anglii. Już po wyjeździe 
za granicę uzyskał ty tu ł chorążego 
wielkiego litewskiego. Młody m ag

n at i dygnitarz więcej czasu spę
dzał w obozach wojskowych niż w 
audytoriach  un i we r s y te ck ic h .
W latach 1637—1648 odwiedził k sią 
żę chorąży strony ojczyste tylko 
dwa razy. W 1641 był na pogrzebie 
s try ja  Krzysztofa II, a na początku 
1645 roku odwiedził swe dobra li
tewskie zmuszony kłopotam i finan 
sowymi. Rychło jednak powrócił do 
F rancji, gdzie życie dworskie, p lany  
m atrym onialne oraz sta ran ia o w ej
ście w służbę Ludw ika XIV w cha
rak te rze  »pułkownika generalnego 
piechoty i kaw alerii po lskiej” po
chłaniały księcia całkowicie. 
W szystkie te sta ran ia i zajęcia po
rzucił Bogusław na wieść o w ybu
chu pow stania kozackiego i śmierci 
W ładysława IV. 25 października 
1648 roku przybył do G dańska i 
wziął udział w organizowaniu w oj
ska przeciw  ukraińskim  pow stań
com. W czasie elekcji poparł Jan a  
Kazim ierza i m ianow any przez n ie 
go generałem  gw ardii królew skiej 
wziął udział w zwycięskiej bitw ie 
pod Beresteczkiem . W alszył nas tęp 
nie pod Suczawą przeciw  Kozakom 
Tym ofieja Chm ielnickiego, syna 
Bohdana, a następnie p rzetrw ał o b 
lężenie Żwańca w polskim  obozie. 
Wreszcie w czasie w ojny m oskiew- 
sko-ipolskiej w  1654 roku służył pod 
kom endą brata , Janusza, i odzna
czył się w bitw ach pod Bychowem 
i Mohylowem na Białorusi.
Aż do fatalnego roku 1655 obaj 
bracia nie uczynili niczego, co mo
głoby być uznane za podstaw ę do 
oskarżenia o zdradę. Ich polityka 
nie w yróżniała się niczym negatyw 
nym na tle ówczesnych stosunków, 
coraz bardziej zdom inowanych 
przez w pływ y m agnaterii. Dopiero 
„klim akteryczny” rok 1655 p rzy 
niósł w ydarzenia, k tóre na zawsze 
już związały z im ionam i obu braci 
przydom ek zdrajcy.
18 sierpnia tego w łaśnie roku J a 
nusz Radziwiłł ogłosił w  K iejda
nach, że w raz z b ratem  Bogusła
wem, dostojnikam i świeckim i i du
chownym i oraz całym W ielkim 
K sięstw em  przy jm uje p ro tekcję 
k ró la Szwecji K arola X Gustawa. 
Ten fakt, jak  i późniejsze losy 
książąt, a szczególnie Bogusława 
(Janusz zm arł 31 grudnia 1655 r. 
w Tykocinie), zakw alifikow any zo
stał ówcześnie i uznaw any jest do 
dziś za zdradę. I trudno się z tym  
nie zgodzić, choć pam iętać należy, 
że pojęcie zdrady inaczej rozum iane

* Patrz: Urszula Augustyniak: Daniel 
Naborowski,  poeta i dworzanin radzi-  
willowski,  ,,Jednota” 2 1986 (red.)
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było w wieku XVII, a inaczej rozu
miemy je dziś.
Odstępstwo od wierności Janowi 
Kazimierzowi i uznanie protekcji 
jego szwedzkiego kuzyna było grze
chem, k tóry  obciążał sum ienia w ie
lu  tysięcy przedstaw icieli narodu  
szlacheckiego Rzeczypospolitej. 25 
lipca 1655 roku pod Ujściem w 
W ielkopolsce szlacheckie pospolite 
ruszenie tej prowincji, pod wodzą 
tam tejszych m agnatów  z K rzyszto
fem  Opalińskim , wojewodą pozań- 
skim  na czele, uczyniło to samo. 
Później p ro tekcję szwedzką przyjęła 
szlachta małopolska i wojsko koron
ne z hetm anam i — w ten sposób 
zdrajcą i adherentem  szwedzkim 
sta ł się na k ró tko  Jan  Sobieski, póź
niejszy hetm an i król. P rzytłaczająca 
większość tych „zdrajców ” w krótce 
już porzuciła Szwedów, nie uczynili 
tego Radziwiłłowie — Janusz zm arł 
rychło, a Bogusław zbyt mocno 
związał się z Karolem  Gustawem.
Jak ie były motywy postępow ania 
Radziwiłłów? W ydaje się, że takie 
same, jak tysięcy innych porzuca
jących Jana Kazimierza. 18 sierpnia 
1655 roku Janusz Radziwiłł zda
w ał sobie sprawę, że nie jest w 
stanie obronić Wielkiego Księstw a 
przed w ojskam i moskiewskimi, w ie
dział o ciągłych klęskach w ojsk ko
ronnych na U krainie i o poddaniu 
się W ielkopolski Szwedom — sy tu 
acja w ydaw ała się beznadziejna i 
to zapewne zdecydowało. Odrzucić 
należy stanowczo stare, wywodzące 
się jeszcze z propagandy k o n trre - 
form acyjnej tezy o wyznaniowych 
m otyw ach decyzji Radziwiłła. P ro 
tekcję szwedzką przyjm ow ali tak  
ewangelicy, jak  katolicy — w yzna
n ie nie miało tu  znaczenia. W ystar
czy stwierdzić, że na tzw. akcie u- 
gody kiejdańskiej przed podpisem 
Radziwiłła znajdujem y podpisy du
chow nych katolickich: biskupa żm u- 
dzkiego P io tra  Parczewskiego i K a
zimierza Białłozora, archidiakona i 
adm in istra to ra diecezji w ileńskiej... 
Zresztą pam iętać należy, że stosu
nek ortodoksyjnie lu te rańsk ie j 
Szwecji do innych w yznań ew ange
lickich, a szczególnie w yznania re 
formowanego, był w tym  okresie 
zdecydowanie wrogi i Janusz R a
dziwiłł m usiał sobie zdawać z tego 
spraw ę. Na decyzji jego zaważyły 
więc względy polityczne, chęć oca
lenia przed wrogiem  resztek te ry 
torium  W ielkiego K sięstw a i n a 
dzieje na wzmocnienie pozycji Do
mu Radziwiłłowskiego. Był to błąd 
polityczny i nie stało  an i czasu, ani 
sił na jego odrobienie.

Po śm ierci b ra ta  Bogusław Radzi
w iłł trzym ał się Szwedów jeszcze 
przez rok. Walczył w sprzym ierzo
nej z K arolem  G ustawem  arm ii 
brandenbursk iej, 8 października 
1656 roku pod P rostkam i dostał się 
do niewoli posiłkujących stronę 
polską Tatarów . W reszcie w raz z e- 
lektorem  brandenbursk im  powrócił 
do obozu Jan a  Kazim ierza w 1657 
roku. Mimo że sejm w 1659 roku 
przyw rócił Bogusława do dawnych 
p raw  i m ajątków , to jednak karie 
ra jego w Rzeczypospolitej uległa 
załam aniu — pam iętano mu ugodę 
kie jdańską i jej konsekwencje. Nie 
ułatw iało  księciu sytuacji przyw ią
zanie do Kościoła Ew angelicko-Re
formowanego, który  po w ojnach 
szwedzkich przechodził ciężki k ry 
zys zw iązany z gwałtownym  przy
pływ em  ksenofobii i wzrostem  na
strojów  niechęci wobec ew angeli
ków. U w ikłany w liczne procesy o 
dobra dziedziczne i kościelne, o ko
ścioły i plebanie ewangelickie, p rzy
ją ł Bogusław na stałe służbę u swe
go krewnego — elek tora branden
burskiego, k tóry  m ianow ał go gu
bernatorem  P rus Książęcych z sie
dzibą w Królewcu. Dopiero końcowe 
la ta  życia przyniosły ostatniem u z 
birżańskich  Radziwiłłów  popraw ę o- 
pinii w Ojczyźnie. Posłował w tedy 
na sejmy, w 1668 roku został po
słem  Rzeczypospolitej do elektora w 
spraw ie w ykupu starostw a drahim - 
skiego, w reszcie podczas bezkróle
wia 1668 część szlachty litew skiej 
w idziała w nim  kandydata na tron 
po Jan ie  Kazimierzu.
M ajątkow a pozycja księcia uległa 
wzm ocnieniu, gdy w 1665 roku po
ślubił (za dyspensą papieską!) Annę 
M arię Radziwiłłównę, córkę s try je 
cznego b ra ta  Janusza. Dzięki tem u 
m ałżeństw u skupił Bogusław w 
sw ym  ręku całość dóbr ew angelic
kiej linii Radziwiłłów.

/
Zm arł nagle, 1 grudnia 1669 roku, 
„tknięty  apopleksyją” w czasie po
low ania na kuropatw y w drodze 
do Królewca. Pozostawił córkę Lud
w ikę K arolinę i to dw uletnie dzie
cko odziedziczyło po nim  całą for
tunę birżańskich Radziwiłłów. O- 
s ta tn ią  z pokolenia Bogusława by
ła, zm arła w 1672 roku, K atarzyna 
z Radziw iłłów  Hlebowiczowa, m łod
sza siostra Janusza Radziwiłła i u- 
ko©hana córka Krzysztofa II. 
O statnia dziedziczka rodu ew ange
lickich Radziwiłłów  wychowywana 
była w  K rólew cu i na początku lat 
osiem dziesiątych przygotowywano 
jej m ałżeństw o z królewiczem J a 
kubem  Sobieskim, najstarszym  sy

nem Ja n a  III. Niespodziewanie L u
dwika K arolina wyszła za syna 
elektora brandenburskiego Ludw ika 
Hohenzollerna. M ałżeństwo zaw arte 
w 1681 roku skończyło się w raz ze 
śm iercią księcia Ludw ika 6 la t po
tem. W 1688 roku wdowa poślubiła 
księcia K arola F ilipa N euburskiego 
— rezydowała w Niemczech a także 
na Śląsku, gdzie główną jej sie
dzibą był stary  zamek piastow ski w 
Brzegu.
Ludw ika K arolina nie pozostawiła 
(zmarła w 1695 roku w Brzegu) 
męskiego potom ka, k tóry  mógłby 
odziedziczyć jej w ielkie dobra na 
Litwie. Jedyna jej córka, Elżbieta 
Zofia Augusta, wyszła za jednego z 
licznych niem ieckich w ładców — 
księcia von Sulzbach. Ogrom ne do
bra tej linii Radziwiłłów  stały się 
po śmierci Bogusława kością nie
zgody między roszczącymi sobie 
pretensje  do opieki nad nim i po ten
tatam i. Walczyli o nie Sobiescy, 
Hohenzollernowie, Sapiehowie, R a
dziwiłłowie z katolickiej linii rodu. 
Wreszcie w  pierw szej połowie XV III 
w ieku tzw. dobra neubursk ie (zwa
ne tak  od nazw iska drugiego męża 
Ludw iki Karoliny) w ykupili Radzi
wiłłowie Nieświescy — potom kowie 
M ikołaja Radziwiłła Czarnego — i 
w ten sposób fortuna obu gałęzi ro~ 
du zlała się w  ręku M ichała R a
dziwiłła z przydom kiem  „R ybeńku”, 
hetm ana wielkiego litewskiego, a 
następnie dostała się w ręce K aro
la Radziw iłła „Panie K ochanku”, 
który, czerpiąc z niej, finansow ał 
swe niepoczytalne w ybryki.
Jednak  fakt, że dobra te nie uległy 
rozproszeniu, a dzięki staraniom  
adm inistracji ustanow ionej przez 
Bogusława Radziw iłła i jego córkę, 
pozostały w całości, m iał ogromne 
znaczenie dla Jednoty  Litew skiej. 
W szystkie fundacje i zapisy radzi- 
wiłłowskie, które p rzetrw ały  kryzys 
po Potopie, zostały zabezpieczone i 
uszanowali ich istnienie katoliccy 
dziedzice panów  na Birżach i Du- 
binkach. Kościoły, plebanie, szkoły 
i dobra ziemskie, zapisane przez 
Radziwiłłów w XVI i XVII w ieku 
Jednocie, stanow iły w w iekach 
X V III i X IX  dużą część m ateria l
nej podstaw y jej istnienia. Zasługi 
potom ków M ikołaja Radziwiłła R u
dego dla wyznania ew angelicko-re
formowanego okazały się trw ałe, a 
m aterialny ich kształt pozostawał 
jeszcze długo po tym, jak  ostatn i 
z m ęskich przedstaw icieli rodu, 
książę Bogusław Radziwiłł, spoczął 
w grobie.
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Bóg pobłogosławił...
Ewangelizacja w parafii żychlińskiej

W dniach 26— 27 kw ietn ia  tego ro
ku  odbyła się ewangelizacja w  pa
rafii ew angelicko-reform ow anej w  
Żychlinie. G łów nym  tem atem  był 
te ks t z  L istu  św. Pawła do Kolosan 
3:12—17. Była to pierwsza ew ange
lizacja przeprowadzona z in ic ja ty
w y i przy współudziale niedawno  
pow stałej K om isji do Spraw  Ew an
gelizacji, powołanej podczas ubie
głorocznej sesji Synodu Kościoła.

W  sobotę 26 kw ietn ia  w  m iejsco
w ym  kościele zebrało się ok. 100 
osób, by rozpocząć wieczór pieśni 
k u  chwale Najwyższego. W iększość 
uczestn ików  to m ieszkańcy Ż ychli
na, ew angelicy i katolicy, dorośli, 
m łodzież i dzieci. W edług . relacji 
naszych parafian w  kościele zebra
li się praktycznie w szyscy m iesz
kańcy wsi. Oprócz tego przybyła  
kilkuosobow a grupa z bratniej pa
rafii la terańskiej z Konina wraz ze 
sw ym  duszpasterzem  ks. A ndrzejem  
M endrokiem . Sobotnie spotkanie za
szczycił swą obecnością rów nież ks. 
Tomasz Bruell z Cieszyna, znany  
ewangelista. Dla tak ie j liczby osób 
zabrakło m iejsc w  ław kach i trze
ba było donieść krzesła z  sali pa
rafialnej. Zebrani zaśpiewali k ilka 
naście pieśni, przew ażnie o charak
terze ew angelizacyjnym  (pomocą 
służył m in i-śp iew nik , przygotow any  
specjalnie na tę okazję wraz z ilu 
strow anym  program em  ewangeliza
cji — oba te ks ty  zostały rozdane 
na pam iątkę w szystk im  uczestn i
kom). Bezpośrednio po wieczorze 
pieśni rozpoczęła się projekcja fi l
m u  „Joru”, który w yw arł w ielkie  
wrażenie na zebranych. Ze względu  
na późną porę dyskusję na tem at 
film u  trzeba było odłożyć na na
stępny dzień. W ieczór zakończono  
wspólną m odlitw ą i pieśnią.

N iedzielny poranek przyw ita ł śpie
szących do kościoła wspaniałą po
godą i p ięknym  dźw iękiem  dzw o
nów. Nabożeństwo ew angelizacyjne 
rozpoczęło się o godz. 10.30 i trw a
ło ponad dwie godziny. W ażnym  
elem entem  był śpiew: zarówno  
śpiew  całego zboru, jak i w ystępy  
przybyłe j grupy ew angelizacyjnej.

W ygłoszono trzy rozważania na 
podstawie wspomnianego fragm en
tu L istu do Kolosan. W w ystąp ie
niach tych nawiązyw ano rów nież do 
jiim u .,/on i”, podkreślając te ele- 
ranty życia bohaterki, które dopro
wadziły do je j odrodzenia ducho
wego. Osobiste nawrócenie, zaw ie
rzenie Słow u Bożemu, zagadnienia  
etyczne i m oralne w życiu chrześci
jan , pokój C hrystusow y  — to zagad
nienia, na których koncentrow ali 
się mówcy. Pieśni i m odlitw y w y 
pełniły pozostały czas nabożeństwa.

Po nabożeństwie parafianie spotka
li się przy herbacie w sali zboro- 
wej, gdzie odbyła się dyskusja  na 
tem at film u. W ym iana poglądów  
była bardzo żyw a, powoływano się 
na przykłady z w łasnych dośw iad
czeń, podkreślano fa k t osobistego 
nawrócenia się bohaterki pod w p ły 
w em  lektu ry  Pisma św. D yskusję  
kontynuow ano podczas wspólnego  
obiadu. O dw iedziny k ilku  parafian, 
spacer na pobliski cm entarz i zw ie 
dzanie rozrastającego się lapidarium  
w ypełn iły  resztę tego dnia. Im pre
za została zakończona pieśnią „Z 
Bogiem, z Bogiem, aż się ze jdziem  
znów ” i m odlitw ą.

Mimo obaw zespołu organizacyjne
go, który nie czuł się dostatecznie 
przygotowany, spotkanie ew angeli
zacyjne w  Żychlinie należy uznać 
za udane. Do sukcesu z pewnością  
przyczyniła  się znana ju ż gościnność 
parafian, k tó rzy  solidarnie przygo
tow yw ali posiłki i sprawnie w y ko 
nyw ali te w szystk ie  czynności orga
nizacyjne, bez których im preza te 
go typu  nie jest możliwa. Duża licz
ba uczestników  zaskoczyła naw et 
miejscow ych. Bóg pobłogosławił 
'wieloletnie w ysiłk i całego Kościoła, 
by doprowadzić do końca rem onty  
budynków . Zaowocowała praca o- 
bccnego kaznodziei, k tóry  przez  
wiele lat prowadził na terenie pa
rafii w akacyjne obozy m łodzieżowe. 
Atm osfera  w tej m ieszanej w yzna-  
niowo parafii jest znacznie lepsza 
niż przed k ilku  laty. Potrzeba jesz
cze wiele w ysiłków , ale już teraz 
widać, że z pomocą Bożą zrobiono

dobry początek. Zarówno parafia
nie, jak i osoby nie będące człon
kam i naszego Kościoła podkreślają  
Korzystne zm iany, jakie przeszła pa
rafia zychlińska w  ostatnim  czasie. 
Przede, w szystkim  rem ont zaby tko 
w ych obiektów  kościelnych, w y ko 
nany z pewnością najlepiej z do
tychczasowych w  naszym  Kościele, 
precyzyjny we w szystkich  szczegó
łach, kom pleksow y, z troskliw ością  
o zachowanie zabytkow ej m aterii. 
Powstanie m in i-m uzeum  w  M auzo
leum  jest rów nież bardzo ważne — 
parafia jest ciągle w izytow ana  
przez turystów  krajow ych i zagra
nicznych,. Do tego dochodzi życzli
wość lokalnych władz, zaintereso
wanie tow arzystw  naukow ych itd. 
M ieszkańcy Żychlina zwracają uw a
gę na szczegóły. Co innego Kościół 
„tajny”, z zawsze zam kn iętym  bu
dynkiem  sakralnym , z nabożeństw a
m i dla w tajem niczonych, bez żad
nych w yw ieszek, ogłoszeń, z w e j
ściem  „przez kuchnię”, a co innego  
estetyczny budynek kościelny, ga
blota z ogłoszeniami i zasadami 
wiary, zadbane otoczenie, ciekaw y  
inform ator itd. Takiego Kościoła nie 
w stydzą się ani parafianie, ani in 
ni w spółm ieszkańcy wsi. W ięcej — 
są dum ni, co podkreśają słow em  i 
czynem , m.in. uczestnicząc w  nabo
żeństwach. Byli w  naszym  Koście
le sceptycy, nie popierający inw e
stowania w  rem ont na taką skalę, 
w idzący w szystko  w  czarnych bar
wach. Rzeczywiście, historia parafii 
żych lińskie j ostatnich k ilkudziesię
ciu lat była trudna, naw et tragicz
na. Na nieczęste nabożeństwa jesz
cze k ilka  lat tem u przybyw ało  n ie
jednokrotnie kilkanaście osób. I to 
niekiedy chyłkiem , jakby w stydząc  
się tego, że jeszcze są. W ielu żych-  
linian, nie mówiąc o turystach, na
w et nie znało nazw y naszego w y 
znania. Bóg pobłogosławił w ysiłk i 
takich ludzi, jak ks. Jerzy Stahl, 
Janusz Sękow ski, K rzyszto f Bando- 
ła (trudno w ym ienić w szystkich). 
Jest szansa na to, by powstała pa
rafia żyw a, n iczym  nie ustępująca  
innym  naszym  ośrodkom. M iejscowa  
ludność łaknie ’Żywego Słowa, cią
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gle odnajdują się daw ni parafianie, 
działa szkółka niedzielna. T ej szan
sy , danej nam  przez Boga, nie m o
żem y zaprzepaścić. N ajw ażniejsze to 
zapewnienie stałej opieki duszpa
sterskiej, coniedzielne nabożeństwa, 
regularne odw iedziny parafian. B ę
dzie to m ożliw e jedynie w tedy, gdy 
v) Żychlinie zam ieszka ksiądz, k tóry  
z pewnością zyska  w ielu współpra
cow ników  wśród parafian. Społecz
ność żychlińska jest liczna i chętna , 
reprezentuje różne zaw ody (chłopi, 
robotnicy, nauczyciele, uczniowie, 
działacze kultury). Praca w  takich  
w arunkach m oże przynieść wiele sa
tysfakcji osobistej m łodem u i ener
gicznem u duchow nem u. Oby Bóg 
sprawił, żebyśm y nie zaprzepaścili 
te j w ielk iej szansy!

Historia ostatnich k ilku  lat parafii 
żych lińskie j powinna być lekcją dla 
całego Kościoła. M amy jeszcze ta
kie św iątynie, które są pozbawione 
w szelkiej inform acji dla zw iedzają
cych i nawet sąsiedzi nie w iedzą , 
2  jakim  w yznaniem  sąsiadują. Ma- 
m y ,,ta'jne” sale parafialne , do k tó 
rych boją się wejść nawet ci od
ważni, k tórzy  bez zaproszenia goto
w i byliby przekroczyć próg budyn
ku  kościelnego opatrzonego tablicą 
inform acyjną. N iektóre nasze w spól
no ty ży ją  io getcie, którego m ury  
sami pieczołowicie podpieramy. 
Czyż C hrystus zalecał chowanie 
św iatła pod korcem? Czy „dobre 
p erfum y” zam knięte  szczelnie w  
m ałym  „fla ko n iku ” to rzeczywiście 
tradycja reformowana? W szak

chrześcijanie stają się lepsi, a ich 
działania skuteczniejsze w tedy, gdy 
są otwarci, gdy nie są otoczeni 
szkłem  flakonika . Często potrzebują  
naw et wiatru, by przew ietrzyć za
tęchłą atm osferę eksk lu zyw izm u  
wyznaniowego. Jak w ielu członków  
naszego Kościoła, jestem  przeciw ny  
nachalnej propagandzie w yznanio
wej. Nie należy jej jednak m ylić z 
propagandą Słowa Bożego i pew 
nych wartości ku ltura lnych  — te z 
pewnością pow inniśm y dawać spo
łeczeństw u, w k tó rym  żyjem y. T ym  
bardziej, że społeczeństwo tego od 
nas oczekuje. Jestem  przekonany, 
żc jest to także część Bożego planu  
odnośnie do naszego Kościoła w  
Polsce.

JAN BRODA

Wkład duchowieństwa w utrzymanie polskości 

i rozwój kulturalny Ślqska Cieszyńskiego 

w wieku XIX i w poczqtkach wieku XX

CZĘŚĆ DRUGA

W obronie polskiego języka w kościele, szkole i w 
urzędach staw ało w X IX  i na  początku X X  stulecia 
wielu duchownych katolickich. Nie sposób ich tu 
wszystkich wyliczyć. W ym ieńm y zatem  — p rzyk ła
dowo — dziekana cieszyńskiego ks. J a n a  B r z u s k ę ,  
au tora pierw szej oryginalnej „Książki m odlitew nej” 
(1823), który opierał się w prow adzeniu do kościołów 
cieszyńskich kazań niem ieckich i w  konsekw encji 
m usiał przez pew ien czas „odbywać rekolekcje” aż 
na Jasnej Górze. W ym ieńm y także ks. L e o p o l d a  
J a n a  S z e r s z n d k a ,  k tóry  już w 1808 roku  żądał 
zastąpienia w szkołach wyznaniowych książek czeskich 
polskimi, na co uzyskał odpowiedź Brna, że dla sześciu 
okręgów dystryk tu  cieszyńskiego nie opłaca się tako
wych drukować. Po blisko trzydziestu la tach wznowił 
te żądania ks. M a t e u s z  O p o l s k i ,  ówczesny dzie
kan  w Kam ienicy, ale na spełnienie ich trzeba było 
czekać jeszcze k ilka lat, tzn. do chwili ogłoszenia no
wej konsty tucji w roku wolnościowym 1848, k tóra ze
zwoliła na nauczanie w języku ojczystym. Brakowało 
jednak podręczników  i m usiało m inąć sporo lat, za
nim  nauczyciel Jan  Śliw ka opracow ał je dla poszcze
gólnych przedm iotów  i zanim  je wydajno w latach 
1852—1870. Rząd austriack i nie był zadowolony z czy- 
tanek, przepojonych duchem  polskości, znów więc

upłynął jakiś czas, nim  zastąpiono je nowymi, w du
chu patriotyzm u austriackiego.

W ielkie zasługi dla utrzym ania polskości m iejscow e
go społeczeństwa m iała „Gwiazdka Cieszyńska”, k tó
ra  pod redakcją Paw ła Stalm acha służyła zgodnie k a 
tolikom i ewangelikom. Pomocnymi „Gwiazdce” w 
walce o język polski, potem  o szerzenie oświaty 
wśród ludu katolickiego okazało się „Dziedzictwo bł. 
Jana  S ark an d ra”, założone w  1873 r. oraz w  dziesięć 
la t później powołany do życia Związek Śląskich K a
tolików. „Dziedzictwo”, którego działalność trw ała  do 
wybuchu II wojny św iatowej, wykazało się znaczną 
prężnością. Wydało ono do 1933 r. ponad 100 tytułów  
książek i broszur religijnych lub literacko-relig ijnych 
oraz 35 roczników kalendarza w  łącznym  nakładzie 
180 tys. egezm plarzy. Wśród pozycji opublikow anych 
do 1900 r. znalazało się m.in. kilka p rac  ks. Ignacego 
Świeżego, założyciela „Dziedzictwa” i prezesa „M a
cierzy Szkolnej”: „O m ęstw ie chrześcijańskim ”, „Nau
ka o cieple” (1875), „Istnienie Boga” (1876), dwie po
wieści: „Bogumił J a n ” (1889) i „Braciszek Renat'* 
(1892), a także tłum aczenie dużego dzieła francusk ie
go: „Podróże księży H ruc i G abeta do Mongolii i 
C hin” (1898). W tym  okresie wydajno ponadto: 12 to
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m ów „Żywotów świętych"’ ks. P. Skargi, „W spomnie
nie z pielgrzym ki do Rzym u” ks. J. Sikory i ,,0 na
śladow aniu C hrystusa” Tomasza a Kempis.

Spośród ważniejszych pozycji, które ukazały się po 
roku 1900, wymienić trzeba „Nowy kancjonał” (k s .Jan  
Motzko, 2 wyd.), „Chwalcie P an a” — m odlitew nik (ks. 
Rudolf Tom anek, 6 wyd.), „O Kościele C hrystusow ym ” 
(ks. Józef Bilczewski), „Kościół cierpiący” (ks. R. To- 
mamek) oraz „Życie i śmierć bł. J. S a rk an d ra” (ks. 
Teodor Czaputa). Na osobną wzm iankę zasługują 
książki, które spełniły w ielką rolę w rozczytaniu lu 
du cieszyńskiego obu wyznań: „Pan Tadeusz” (A. Mic
kiewicz), „Znad brzegów Olzy” i „Jasełka śląskie” 
(ks. Em anuel Grim), „Janek  S tok łosa” — opowieść 
(ks. H enryk Dziekan) oraz trzy powieści W alentego 
Krząszcza: „Szkoła na  pustkow iu”, „Sfałszowany tes
tam en t” i „Janek”. Ukazały się także pozycje biogra- 
ficzno-historyczne: „Paweł Stalm ach — pam iętn ik” 
(ks. Grim), „Ks. Ignacy Świeży” (dr Jan  Galicz), 
„Dwa orły śląskie” (ks. E. Grim), „Polskość Ś ląska 
Cieszyńskiego” i „Kościoły drew niane na Ś ląsku” (ks. 
Józef Londzin).

„Dziedzictwo” w ydawało również podręczniki szkol
ne, na przykład  3-tomową „Naukę geografii w  szkole 
pow szechnej” (dr Ludom ir Sawicki), „Księgę przysłów  
i cy tatów ” oraz przew odnik „K atedra krakow ska”. 
N iejedna więc oficyna wydawnicza z tam tych cza
sów nie ma tak  bogatego dorobku jak  ta. Pod sam  
koniec swej działalności „Dziedzictwo” wydało jeszcze 
„W yrąbany chodnik” G. M orcinka.

Podczas w ym ieniania pozycji wydawniczych „Dzie
dzictw a” k ilkakro tn ie pow tarzały się pewne nazwiska. 
Oto trochę danych o ludziach, którzy je nosili:

Ks. I g n a c y  Ś w i e ż y  z W ielkich Kończyc — n au 
czyciel religii i języków obcych w gim nazjum  cie
szyńskim, założyciel „Dziedzictwa” jako insty tucji 
w ydaw niczej; w  latach 1878—1902 poseł do sejm u o- 
pawskiego i do Rady P aństw a w W iedniu. Po śm ier
ci P. S talm acha przez 10 la t prezesow ał Macierzy 
Szkolnej i w raz z dr Janem  M ichejdą walczył n ie 
strudzenie o polskie gim nazjum  w  Cieszynie. A utor 
ośmiu książek różnotem atycznych. Położył w ielkie za
sługi dla Ziemi Cieszyńskiej.

Ks. H e n r y k  D z i e k a n  ze S tonaw y pracow ał w 
kilku parafiach  Cieszyńskiego, także na Zaolziu. Był 
czynnym  członkiem „M acierzy Szkolnej” i „Dziedzic
tw a”. Często pisyw ał do „Gwiazdki Cieszyńskiej”.

Ks. K a r o l  P a ź d z i o r a  z Górnej Suchej w kilku 
parafiach, w których pracował, zostawił po sobie zna
czące pam iątki: w  Skoczowie założył Czytelnię K a
tolicką, w  Czechowicach, w G nojniku i swej wsi ro 
dzinnej pow ołał do życia Kółka Rolnicze; przez wiele 
la t sekretarzow ał w Związku Śląskich K atolików  i 
redagow ał „Posła” tego Związku. Znam ienne są jego 
słowa zapisane w testam encie (1912): „W yznaję o tw ar
cie, żem Polak, żem dla oświaty ludu polskiego na 
Śląsku dużo pracow ał i cierpiał. Zachęcam  młodych 
kapłanów , by niezmożenie i bezinteresow nie dla sw e
go ludu pracow ali”.

Ks. A n t o n i  M a c o s z e k  z Jabłonkow a był w i
kariuszem  w Cierlicku, potem  proboszczem w Czecho

wicach, gdzie opiekował się zakładem  sierocym. Jako 
zapalony tu ry sta  opracował i w ydał w  1901 r. p ie r
wszy polski ilustrow any „Przewodnik po Śląsku Cie
szyńskim ”. Czynnie w spółpracował z „Dziedzictwem”, 
„Gwiazdką Cieszyńską” oraz z p rasą krakow ską, k tó 
rą zasilał artyku łam i krajoznawczym i.

Ks. J ó z e f  L o n d z i n  z Zabrzega był bardzo zasłu
żonym pracow nikiem  na niwie kulturalno-ośw iatow ej 
Śląska Cieszyńskiego. Pom ijając już jego pracę spo
łecznikowską jako działacza „Dziedzictwa”, Związku 
Śląskich K atolików, M acierzy Śląskiej, posła na sejm, 
burm istrza m iasta Cieszyna, współbudowniczego d ru 
karn i — podkreślić należy przede wszystkim  jego 
wielki trud  w odrabianiu  zaniedbań w dziedzinie 
nauk hum anistycznych na Śląsku, jego prace biblio
graficzne z h istorii szkolnictwa i kościołów, a także 
dyscyplin wiążących się z tym i dziedzinam i nauki. 
Liczba jego ważniejszych prac, zebranych przez dr 
Ludw ika Brożka, wynosi 125. Publikow ane były na 
łam ach miejscowej prasy, w daw nym  „Zaraniu Ś ląs
k im ”, w rocznikach Tow arzystwa Przyjaciół N auk 
i w pracach zbiorowych,

Ks. E m a n u e l  G r i m  z K arw iny — jeszcze jako 
student teologii w W idnawie założył wśród kolegów 
Koło Teologów Polskich. Jako duchowny pracow ał w 
Zebrzydowicach, Jabłonkow ie, Brennej, Górkach, w 
końcu w  Istebnej. Po śm ierci ks. J. Londzina pełnił 
funkcję przewodniczącego Związku Śląskich K ato li
ków. Należał do „żelaznych” korespondentów  „Gwiaz
dki C ieszyńskiej” i „Zarania Śląskiego”, na łam ach 
których publikow ał swe drobniejsze wiersze liryczne 
oraz dłuższe poem aty, jak  np. „O ndraszek”. Był a k 
tyw nym  działaczem  M acierzy Szkolnej i Związku 
Spółek Rolniczych. Na jego dorobek literack i sk ła
dają się następujące pozycje: „Znad brzegów Olzy”, 
„Znad źródeł Olzy”, „Baśnie z Podbeskidzia”, „Ja
sełka śląsk ie”, „K w iat paproci”, „W anda”, „Do ciebie, 
Polsko”, „Dwa orły śląskie”. Zrazu dom inował w  nich 
w ątek rom antyczno-religijny, zaś w okresie m iędzy
w ojennym  patriotyczny.

Można by jeszcze wymienić wielu innych księży k a 
tolickich, którzy położyli niew ątpliw e zasługi w krze
w ieniu i um acnianiu polskości na Ś ląsku Cieszyń
skim  w om awianym  okresie (np. poeta ks. Ja n  Sznu- 
row acki czy historyk ks. O skar Zawisza). Sądzę jed 
nak, że to, co dotąd zostało powiedziane, w ystarcza 
do stw ierdzenia, iż w w ieku X IX  i początkach XX 
duchow ni obu wyznań, tzn. ew angelicko-augsburskie
go i rzym skokatolickiego, ogarnięci byli troską o 
wspólne cele, które konsekw entnie i z miłością do 
polskiego ludu cieszyńskiego realizowali. To także 
dzięki nim  i ich trudow i ostaliśm y się na Ziemi O j
ców mimo zaborów i dwóch ostatnich naw ałnic w o
jennych. To także dzięki nim  i w ydaw anej przez nich 
polskiej książce i prasie ostał nam  się język m acie
rzysty. To także dzięki ich m ądrem u przyw ództw u 
duchowem u polski lud Śląska Cieszyńskiego podążał 
w łaściwym i drogami, nie poddając się ani naporow i 
germ anizacyjnem u, ani nienawiści wobec swych ina
czej w ierzących braci. Na Ziemi Cieszyńskiej nie 
miały m iejsca kraw aw e w alki religijne, co najw yżej 
— tarcia polemiczne, a dzisiaj dochodzi do coraz 
większego zbliżenia obu w yznań na polu ekum enii.
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SZALOM

Korzenie i gałęzie jednego drzewa
Rozmówca s. Kingi, Bruno Hussar OP, 
przedstawiony był w poprzednim nume
rze — red.

SIOSTRA KINGA — Skończyliśmy na tym, że przy
jechał Ojciec do Izraela. I co dalej?

OJCIEC BRUNO HUSSAR — Przez pierw sze sześć 
la t m ieszkałem  w szkockim kolegium  Braci Jaffskich. 
Naprzeciwko stał szpital francusk i i pensjonat dla 
dziewcząt — obydwa prowadzone przez zakonnice. Ci 
bracia i\ te siostry to była m oja najbliższa rodzina. 
Drugi krąg stanow ili księża z Jaffy : franciszkanie 
włoscy i hiszpańscy, francuscy i am erykańscy. W resz
cie trzeci krąg  tw orzyli członkowie korpusu dyplo
matycznego: Francuzi, Belgowie, Włosi, Hiszpanie, 
Brazylijczycy, Kanadyjczycy, Szwajcarzy, A m erykanie 
z /USA i inni. Przychodzili na  msze do Jaffy, czasem 
organizowałem  dla nich konferencje duchowne. A po
śród tego wszystkiego zagubiona garstka  Żydów- 
-chrześcijan, przeważnie bezżennych, ochrzczonych w  
k ra ju  swego pochodzenia w Europie wschodniej.

S.K. — Czy do tych trzech kręgów sprowadzała się 
cała Ojca ówczesna działalność?

B.H. — Nie, dużo ^podróżowałem. Byłem rozchw yty
wany przez klasztory w Nazarecie, H ajfie, Akko, J e 
rozolimie, Ramii. Poznałem  pastoralny w ym iar sw e
go powołania. Lubiłem  tę jposługę karm ien ia głod
nych Słowem Bożym. Zacząłem się też uczyć h eb ra j
skiego na Ulpanie*.

S.K. — A jak rozwijała się sprawa fundacji, dla któ
rej Ojciec tu przyjechał — centrum studiów judaiz
mu? Posuwała się naprzód?

B.H. — M iała skom plikow ane dzieje. Po roku w ró
ciłem do F rancji, aby zdać spraw ę prow incjałow i. 
O. Avril pad ł ofiarą stanow iska, jak ie zajm ow ał w 
spraw ie księży robotników, i nie był już prow incja
łem. Nowy prow incjał uznał i możliwość, i celo
wość fundacji w  Izraelu, ale zbadawszy moje dossier 
stw ierdził, że nie uregulow ano m ojej sy tuacji pod 
względem praw nym  — nie zwrócono się do rzym 
skich w ładz ^akonu z prośbą o udzielenie m i pozwo
lenia na życie poza klasztorem . Z drugiej strony n a 
tom iast rada  prow incjonalna, uw ażając, że zbyt w ielu 
członków prow incji p racu je poza ;e j terenem , zdecy
dowała w strzym ać na razie zakładanie nowych fu n 
dacji. Tak się na szczęście złożyło, że kard. T isserant, 
p refek t K ongregacji ds. Kościołów W schodnich, a 
więc mój przełożony z łacińskiego pa tria rch a tu  J e 
rozolimy, był wówczas w Paryżu. K iedy dowiedział 
się, że i ja  tam  jestem , zapragnął widzieć się ze m ną. 
Pokazałem  m u spraw ozdanie przygotow ane dla p ro 
w incjała i zreferow ałem  jego odpowiedź. K ard. T isse
ran t reagow ał gw ałtownie. E fekt był taki, że nowy 
prow incjał wezwał m nie do siebie i oznajm ił: „Ojca 
sytuacja personalna w krótce zostanie uregulow ana,

spraw a fundacji natom iast będzie mogła być zała t
wiona tylko za zgodą rady prow incja lnej”. W róciłem 
do Hajfy.

S.K. — Wspomniał Ojciec poprzednio, że na statku 
tłumaczył komuś znaczenie powrotu Izraela na zie
mię ojców. Coś w rodzaju teologii powrotu?

B.H. — Tak. W ydawało mi się oczywiste, że to w y
darzenie jest czymś więcej niż zwykłym  faktem  h i
storycznym. Aby wyrazić swój pun k t widzenia, w y
kom binowałem  sobie parabolę na wzór swoich daw 
nych doświadczeń naukow ych w Szkole Inżynierskiej: 
jedziem y autem  z Berszeby na południe w stronę 
E jlatu, przez ogromne przestrzenie pustyn i Negew. 
Jak  okiem sięgnąć piasek, wydmy, skaliste wzgórza. 
Nagle za zakolem pojaw ia się zielona p lam a: kibuc. 
Ludzie pełni w iary, energii i zapału od dziesiątków 
la t upraw iają tu  ziemię. W yrzucili kam ienie, p rze
prowadzili wodę, ciągnąc ją setki kilom etrów  z pół
nocy. I sprawili, że na pustyni w yrosły kw iaty, zbo
że, pom arańcze i palm y zraszane siecią rozpryskiw a- 
czy. Życie w ytrysło z suchej, jałow ej ziemi. W kibu- 
cu wesoło .bawią się dzieci. Czytam  Księgę Izajasza, 
rozdz. 35:1—2:

„Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, 
niech się rajdu je step i niech rozkwitnie!
Niech wyda .kwiaty jak  lilie polne,
niech się rozraduje, skacząc i w ykrzykując z uciechy.**

Jeszcze nie mogę wnioskować, że to ta  w łaśnie b i
b lijna wizja spełnia się na naszych oczach, bo h isto
ria  jeszcze się nie skończyła i n ie wiem, co przynie
sie jutro. Mogę jednak stwierdzić, że wszystko dzie
je się tak, jakby zachodziła relacja  między tym, co 
widzę, a tym, co czytam w Biblii. Jaka? Jeszcze nie 
wiem. Przyszłość pokaże. Muszę kontynuow ać obser
wację.
W tej samej perspektyw ie rozważam  jedyny w h i
storii fenom en „zgromadzenia rozproszonych”. Naród 
żydowski, rozproszony między narodam i św iata od 
ponad dwóch tysięcy la t (niewola babilońska m iała 
miejsce w  VI w., asyry jska w VII w. przed Chr.). 
oparł się asym ilacji, znosił prześladow ania i dziś, za 
zgodą narodów  św iata, z ponad stu różnych krajów  
pow raca tu ta j, aby zrekonstruow ać zasadnicze więzy 
judaizm u: naród-Księga-ziem ia. Czy to nie daje do 
myślenia? Przypom inają mi się słowa Jezusa: „wy
gląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie 
um iecie?” (Mat. 16:3). Od kiedy przyjechałem  tu ta j,

* Szkoła intensyw nej nauki języka hebrajskiego.
** Wg III w yd. B iblii T ysiąclecia — red.
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m oja pierw sza tożsamość — syn Izraela — zapusz
czała coraz głębsze korzenie: tu  jest mój naród, tu 
jest m oja ziemia. Jestem  Żydem.

S.K. — Subiektywnie jasne, zrozumiałe. Ale czy 
obiektywnie nie napotkał Ojciec przeszkód? Wiado
mo przecież, jaką kontrowersję rozpętała sprawa o. 
Daniela Rufeisena, który też jest Żydem, a nie chcia
no mu przyznać obywatelstwa Izraela.

B.H. — Tak, poziomie wszystko w ydaje się proste: 
Żyd to jest syn m atki Żydówki. Ale uściślono i za
wężono tę definicję: praw o do obyw atelstw a Izraela 
m a tylko ten Żyd, który  urodził się z m atki Żydówki 
i nie p rzy ją ł innej religii. Dlatego władze cywilne 
nie uznały mnie za Żyda, choć według praw a re li
gijnego nim  jestem . Grzesznym, ale Żydem. Wiele 
la t potem, pod koniec ożywionej dyskusji, jaka to 
czyła się między ortodoksyjnym , n ieufnym  wobec 
chrześcijaństw a rabinem  a pewnym  zakonnikiem  k a 
tolickim  i m ną, ów rab in  zwrócił się do m nie ze 
słowami: „ — Ty jesteś Żydem, z tobą można dysku
tow ać”. Sprawiło m i to niepraw dopodobną satysfak
cję. Jestem  Żydem gorliw ie w ierzącym  w Boga A bra
ham a, Izaaka i Jakuba. * Jestem  Żydem jak  M aria, 
jak  Apostołowie i pierw si chrześcijanie. Jestem  Ży
dem  ochrzczonym. Żydem w białym  dom inikańskim  
habicie. To nie było wygodne, ale dzięki tem u zro
zum iałem  coś, czego nie znałem  dotąd: skandaliczne, 
bolesne, niew iarygodne cierpienia, jakie w ciągu tylu 
w ieków Żydzi znosiili w  k ra jach  4 chrześcijańskich. 
Zrozum iałem , czym było „nauczanie pogardy” w  sto
sunku do Żydów i płynąca z n iej chęć zemsty na 
„zabójcach C hrystusa”, a naw et „bogobójcach”.

S.K. — Nie śmiem pytać o konkretne przykłady...

B.H. — Oto jeden z wielu. Któregoś dnia podczas 
oficjalnego przyjęcia w am basadzie włoskiej p rzed
stawiono m nie żydowskiemu adwokatowi, który za
p ragnął rozmawiać z „w ielebnym  ojcem ”. W trakcie 
rozmowy wyznał mi, że szanuje wszystkie p rzeko
nania religijne, istnieje jednak pew na kategoria lu 
dzi, dla których n ie m a szacunku: Żydzi, którzy 
zm ienili reliigię. Odipowiiedzd&łeim natychm iast: „ — Ja  
w łaśnie takim  jestem ”. Zimne milczenie przerw ał 
wreszcie stw ierdzeniem : „ — A ja m yślałem , że zosta
niem y przyjaciółm i. Teraz widzę, że to niem ożliw e”. 
Nagle w jego oczach stałem  się renegatem  i zdrajcą. 
„ — Jeśli pan  pozwoli — podjąłem  rozmowę — w y
jaśnię, w jakich  okolicznościach zostałem  chrześcija
n inem ”. I w  najogólniejszych zarysach nakreśliłem  
m u swoją historię: dzieciństwo bez tradycji i w ycho
w ania żydowskiego, poszukiwanie i znalezienie Boga, 
odkrycie swoich korzeni żydowskich długo po chrzcie 
etc. M ur wrogości, k tóry  poprzednio wyrósł między 
nam i, powoli kruszał. Rozeszliśmy się. A pod koniec 
przyjęcia adw okat ów podszedł od m nie i podając mi 
rękę powiedział: „ — A jednak możemy być p rzy ja 
ciółm i”.

S.K. — Ojciec znał osobiście Ben Guriona...

B.H. — To było w roku 1956. O. Toum ay, dom inika
nin  z Eccle B ibliąuąe, k tóry  tłum aczył Księgę P sal
mów do Biblii Jerozolim skiej, przyszedł do mnie 
trzym ając w ręku piękne, luksusowe wydanie tej Bi

blii z wytłoczonymi na okładce złotymi literam i he
brajskim i z pierw szej strony Genesis. Następnego 
dnia m iał być przyjęty  przez Ben G uriona i na znak 
hołdu pragnął ofiarować mu ten egzemplarz. Zapytał, 
czy nie chciałbym  mu towarzyszyć i, oczywiście, zgo
dziłem się z radością. Poszliśmy w habitach dom ini
kańskich. Ben Gurion w yw arł na mnie głębokie w ra 
żenie: potężna czaszka, biała, bujna czupryna, n ie
zwykle inteligentne, patrzące ci prosto w tw arz oczy: 
głowa proroka. N apraw dę m iał prorocze wizje, zmysł 
rzeczywistości, odwagę. Typ człowieka, jakiego Izrael 
wówczas potrzebow ał. Zaczęliśmy rozmowę po heb ra j- 
sku, ale wolał skorzystać ze sposobności, aby p rzy
pomnieć sobie francuski. Kiedyśm y się przedstaw ili, 
dodałem, że jestem  Żydem. Ben G urion zareagował 
żywo: , ,— Ja k  możesz mówić, że jesteś Żydem, jeśli 
nie zachowujesz sabatu?!” Próbow ałem  tłum aczyć, że 
chodzi przecież o święcenie dnia siódmego, a nie o 
to. jak  się ten  dzień nazywa. A on: „— Nie! O bser- 
waincja sabatu  to jedno z podstawowych przykazań 
Izraela. Jeśli tego nie rozumiesz, nie mów, że jesteś 
Żydem !”. P rzerzucał k a rtk i Biblii Jerozolim skiej: , .— 
Macie w Nowym Testam encie nadzw yczajny tekst o 
m iłości”. Podpowiedziałem: I L ist do K oryntian, roz
dział 13. Znalazł, przeczytał i dodał: „ — Żle żeście 
przetłum aczyli. Nie powinno być »charite«, ale 
»am our«”. Próbow aliśm y w yjaśniać, że „charite” to 
teologiczny te rm in  oznaczający miłość, że „am our” 
może być dwojako rozum iana. Na to Ben G urion: „—■ 
Dwuznaczność »-charite*« jest o wiele bardziej groźna. 
Jak  pobłażliwość kogoś, kto ci daje jałm użnę. Nie! 
Trzeba przetłum aczyć »amour«”. Na zakończenie po
wiedział nam  jeszcze: „ — Wszelka praca zm ierzająca 
do porozum ienia między ludźm i i do pokoju jest do
brym  dziełem. K ontynuujcie”.

S.K. — We wszystkim, co Ojciec mówi, kryją się pod
skórne problemy: misja Kościoła wobec Izraela i eku
menizm Kościoła z judaizmem. Jak Ojciec określa 
swoje stanowisko w tym względzie?

B.H. — M isja w  stosunku do Żydów była dla m nie 
w tam tych la tach  py tan iem  palącym. K iedyś jakaś 
dam a w grupie pielgrzym ów powiedziała: „ — W ina 
Żydów za to, że nie uw ierzyli w M esjasza, jest n ie 
wybaczalna. Jerozolim ą pełna jest kościołów, księży, 
zakonnic, którzy samą swoją obecnością świadczą o 
prawdziwości Kościoła”. „ — A czy pani sądzi — od
pow iedziałem  — że widząc pan ią  albo mnie, albo 
nasz Kościół wczorajszy i dzisiejszy, Żyd łatwo roz
pozna w nas Jezusa Ewangelii? Jezusa błogosła
w ieństw? Jezusa miłości bez granic? Czy kiedy p a 
trzy na panią, ogarnia go »zazjdrość«, o k tórej mówi 
św. Paw eł? Czy raczej na podstaw ie stosunków  z 
chrześcijanam i Żyd może sobie powiedzieć: »Dzięki 
Ci, Boże, że nie uczyniłeś m nie podobnym  do tych 
goim!?«” Powiedzm y praw dę: czy to nie chrześcija
nie sw oją postaw ą wobec Żydów zam knęli im drzwi 
do w iary  w  Jezusa i Ewangelię, doprowadzili do te 
go, że najśw iętsze słowa: Chrystus, krzyż, Kościół — 
stały się dla Żydów synonim am i pogardy, nienaw iści 
i prześladow ania do tego stopnia, że przysłoniły im 
świętość, miłość i piękno przeżyw ane w Kościele 
przez niezliczonych świętych, z których jednak  o l
brzym ia większość milczy i jest n ie 2;nana. A więc 
pierwszy krok z naszej strony to spojrzeć praw dzie 
w oczy, uznać grzechy ojców i prosić o przebaczenie.
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Bo na tle takiej przeszłości, jaka  była, czyż to nie 
jest praw dziw a „hucpa” — bezczelność, jak  m ówią 
Żydzi — chcieć iść ze Słowem Bożym do ludu, który 
nam  je przekazał, nie prosząc go uprzednio o p rze
baczenie?

S.K. — Zgadzam się całkowicie. Ale co z tego w y
nika, jeśli chodzi o Ojca pogląd w sprawie misji?

B.H. — Jestem  przeciw ny wszelkiej zorganizowanej 
akcji m isyjnej wobec Żydów.

S.K. — A ekumenizm? Czy zdaniem Ojca można m ó
wić o czymś takim w relacjach chrześcijaństwo — 
judaizm?

B.H. — Odpowiem Siostrze zaczynając od swego 
przeżycia, którego doświadczyłem w  Izraelu  w  latach 
sześćdziesiątych. Miało to m iejsce w  dzień S im hat 
Tora (Radość Tory), zam ykający coroczny cykl czy
tan ia Pięcioksięgu Mojżesza. Obchodzi się go nie ty l
ko w  synagogach — w  Jerozolim ie przy Ścianie Za
chodniej, a także na ulicach. Poszedłem  do m ałej sy
nagogi hassidim , tzn. pobożnych. Po w stępnej m odlit
wie o tw arto szafę, w yjęto przechow yw ane w  niej 
zwoje Tory i zaczęła się scena niezw ykła. Cała 
w spólnota zaczęła tańczyć w koło i śpiewać, przy 
czym każdy k ładł ręce na ram ionach poprzednika. 
W środku koła czterech czy pięciu pobożnych, tańcząc 
w  tym  sam ym  rytm ie, ściskało w  ram ionach Torę 
zakończoną złotą koroną i dzwoneczkami. Od czasu do 
czasu ktoś z koła w ym ieniał jednego z ty c h / którzy 
tańczyli w środku. N iektórzy w yglądali jak  w ek sta
zie, inni — przesuw ając się obok — dotykali palca
mi św iętych pergam inów  i całowali je. Religijny en 
tuzjazm  doszedł do szczytu. Żyd i chrześcijanin m a
ją  tę  sam ą cześć i miłość dla Słowa Bożego. To sa
mo Słowo Boże zostało ludziom  objaw ione najp ierw  
jako dar Tory, później jako dar Syna Jednorodzone- 
go: „Zanim A braham  stał się, Ja  jestem ” (Jn 8:58). 
Wiedzą, że ich pow ołaniem  jest słuchanie Słowa, roz
w ażanie go w  sercu i oczekiwanie na realizację ob ie t

nicy, że Syn Boży przyjdzie w chwale: M arana Tha! 
Na podstaw ie tej wspólnej czci i oczekiwania na w y
pełnienie się w ydarzenia ostatecznego re lacja  między 
chrześcijaństw em  a judaizm em  może nosić znam iona 
ekum enizmu. Jeśli zam iast operować pojęciem  Ciała 
Mistycznego, weźmiemy pod uwagę wcześniejsze i 
szersze pojęcie ludu Bożego, to ruch ekum eniczny 
obejm uje także naród żydowski — korzeń chrześci
jaństw a.

S.K. — Ekumenizm to przeciwdziałanie rozbiciu, choć 
zrodził się z rozbicia.

B.H. --- Otóż właśnie. P ierw sza schizma, jaka z po
wodu Jezusa-M esjasza dokonała się w łonie ludu Bo
żego, osłabiła go i predysponow ała do wszystkich 
schizm późniejszych. „Ekum enizm gałęzi”, żeby posłu
żyć się obrazem  oliwnego drzewa zapożyczonym od 
św. Paw ła (Rzym. 11:16—24), tzn. ekum enizm  między 
rozdzielonymi gałęziam i tego samego drzewa, pow i
nien iść w parze z „ekum enizm em  korzenia”, m a ją 
cym na celu wspólne odnalezienie jedności drzewa — 
Kościoła z jego korzeniem  — ludem  żydowskim.

S.F. — Tajemniczy tekst Pawłowy pełen jest jakie
goś, że się tak wyrażę, organicznego optymizmu, je 
śli chodzi o Izrael.

B.H. — Paw eł mówi o jego czasowym odsunięciu, 
które pozwala poganom — narodom  — osiągnąć bo
gactwo w iary. Tajem nica nieposłuszeństwa narodu 
wybranego i m iłosierdzia Boga zaw iera obietnicę, że 
także Izrael dojdzie do swojej pełni. Paw eł porów 
nuje to do zm artw ychw stania. W spaniały, pełen św ia
tła tekst, dotyczący praw dy o szczególnym przezna
czeniu Izraela, k tórą trzeba przyjąć z całą pewnością 
w iary. Podobnie jak  przeznaczenie Kościoła, tak  i 
przeznaczenie Izraela są w rękach Boga, a w  planie 
Jego miłości pozostają ze sobą w ew nętrznie związane.

cdn.
Rozmawiała: Kinga Strzelecka, OSU

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

%  14 IV 1986 ks. Emilio Castro zo
stał przyjęty  na audiencji p ry w a t
nej przez papieża Jan a  P aw ła II. 
Była to jego pierw sza w izyta w 
W atykanie w charakterze sek re ta
rza generalnego $RK, k tórą to fu n k 
cję ks. Castro p iastu je  od I I  1985. 
Rozmowa dotyczyła p lanu zwołania 
kongresu w szystkich chrześcijan po
święconego spraw om  pokoju oraz i- 
n icjatyw y papieskiej zorganizowania 
międzywyznaniowego spotkania mo
dlitewnego w Asyżu, w in tencji po
koju. Ks. Castro spotkał się po
nadto z przedstaw icielam i kilku 
kongregacji i sekretaria tów  w aty 
kańskich oraz z reprezentantam i

W:oskich Kościołów członkowskich 
ŚRK

0  Św iatow a R ada Kościołów orga
nizuje w listopadzie br. konferen
cję św iatow ą poświęconą pomocy 
m iędzykościelnej, służbie dla u- 
chodźców i św iata. Odbędzie się 
ona na Cyprze przy udziale 300 
przedstaw icieli Kościołów, ekum e
nicznych partne rów  i członków szta
ba ŚRK. O statnie takie posiedzenie 
ŚRK zwołała przed 20 laty. Od te 
go czasu, jak  mówi się w Genewie, 
polaryzacja między „posiadaczami a 
go ły szam r pogłębiła się. Dlatego 
trzeba opracować nowe pojęcie d ia
konii.

9  W Rzymie opublikow ano (5 IV 
1985) dokum ent K ongregacji Dok
tryny W iary: „Instrukcja w spraw ie 
chrześcijańskiej wolności i wyzwo
len ia”. D okum ent ten, podzielony 
na 5 rozdziałów i 100 paragrafów , 
potw ierdza potrzebę zaangażowania 
chrześcijańskiego na rzecz wolności 
i sprawiedliwości. Odrzuca jednak 
przemoc jako m etodę w prow adza
nia przem ian społecznych, nie ak 
ceptuje waiki klasowej i rew olucji, 
opowiada się natom iast za zm ianą 
niespraw iedliw ych stosunków  spo
łecznych za pomocą reform , a w 
m iarę potrzeby — także przez b ier
n y  opór.

#  Jan  Paw eł II jako pierwszy z 
papieży przekroczył progi św iątyni 
żydowskiej: 13 IV 1986 odwiedził sy
nagogę rzym ską. W okolicznościo
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wym  przem ów ieniu stw ierdził, że 
ak ty  dyskrym inacji Żydów, n ieu
spraw iedliw ione ograniczanie ich 
wolności relig ijnej i obywatelskiej 
były zjaw iskam i godnym i ubolewa
nia. Naczelny rab in  Rzymu Toaff 
w przem ów ieniu pow italnym  po
wiedział: „Nie możemy zapomnieć 
przeszłości, lecz chcemy dzisiaj z 
ufnością i nadzieją rozpocząć nową 
epokę historyczną, k tóra zdaje się 
sprzyjać wspólnym inicjatyw om  re 
alizow anym  wreszcie na zasadach 
równości, rów noupraw nienia i wza
jemnego szacunku w interesie ca
łej ludzkości”.

#  Podczas w izyty duszpasterskiej 
we F rancji P rym as Polski kardynał 
Józef Glemp odwiedził (16IV 1986) 
W spólnotę Ekum eniczną w Taize. 
Po m odlitw ie w kaplicy wygłosił 
k rótk ie przem ów ienie do zgrom a
dzonych braci, w  którym  domino
w ała myśl, że C hrystus zm artw ych
w stały  ciągle żyje w Kościele, a 
Jego obecność przejaw ia się także 
w  różnorodnych form ach organi
zacji Kościoła. W spólnota Taize też 
tę Obecność poświadcza. S łuchając 
opowiadań o Taize zdobywa się 
pewne w> obrażenie o tym  środo
wisku, ale dopiero gdy się tu  p rzy
jeżdża i w łasnym i oczami je oglą
da, uzyskuje się obraz rzeczywisto
ści, k tórej opow iadania nie są w 
stanie oddać. P rym as życzył zgro
madzonym  braciom  kontynuow ania 
w ielkiej idei b ra te rs tw a chrześci
jańskiego. Przeor Taize, reform ow a
ny teolog Roger Schutz, naw iązał w 
swoim przem ów ieniu do osobistych 
związków z Polską, które nabrały  
szczególnego kształtu  po w ybraniu 
kard. W ojtyły na papieża. B rat Ro
ger od 25 la t je s t zaprzyjaźniony z 
kolejnym i papieżam i. Jan  Paw eł II 
odwiedzi Taize w  październiku br. 
W tym  sam ym  m iesiącu b ra t Roger 
jest spodziewany w W arszawie, 
gdzie nadany mu zostanie doktorat 
honoris causa A kadem ii Teologii 
K atolickiej.

9  Synod Kościoła Ewangelickiego 
W yznania Helweckiego (reform ow a
ny) w A ustrii w ybrał 8 IV 1986 no- 
wego superin tendenta krajowego. 
Został nim  nadradca kościelny ks. 
P e te r K arner. Jego poprzednik, ks. 
dr Tmre Gyenge, spraw ujący tę 
funkcję od 1968, zrezygnował z kan 
dydow ania na to stanowisko. P eter 
K arner urodził się 14 V 1937 w  W ied
niu. Teologię studiował w Wiedniu 
i Bazylei. O rdynow any w 1963, w 
dwa lata później został członkiem

.Synodu W yznania Helweckiego, a 
od i 968 — Synodu G eneralnego (o- 
bejm ującego reprezentan tów  K o
ścioła Ewangelickiego W yznania 
Helweckiego i Augsburskiego). W 
1969 powierzono mu stanowisko 
nadiadcy kościelnego. Ks. K arner 
ma opinię duchownego zaangażow a
nego ekum enicznie. Od 1982 sp ra
w uje funkcję przewodniczącego R a
dy Ekum enicznej Kościołów w A u
strii. Należy do w spółtw órców  eku
m enicznych program ów  telew izyj
nych. Od w ielu la t redaguje perio
dyk kościelny ,.R eform ierter K ir- 
chcnb ia tt”, jest autorem  wielu 
książek. Bezpośrednio po wyborze 
na superin tendenta krajow ego ks. 
P. K arner oświadczył wobec zgro
madzonych członków Synodu G ene
ralnego. że stosunki lu te rańsko-re- 
form owane w  A ustrii cechuje ser
deczność oraz um iejętność rozw ią
zywania konfliktów . „Czujemy się 
jak stare małżeństwo, w pozytyw 
nym znaczeniu tego słowa (...) T yl
ko wspólnie z Kościołem Ew ange
lickim W yznania A ugsburskiego 
możemy w A ustrii zachować naszą 
reform ow aną tradycję (...) Oby udało 
się nam wspólnie uświadomić n a 
szemu społeczeństwu, że być ew an
gelikiem  to piękna spraw a. Fascy
nacja p ro testantyzm em  m usi na no
wo dojść do głosu”. Kościół E w an
gelicki W yznania Helweckiego w 
A ustrii liczy 9 zborów i 16 tysięcy 
w iernych, natom iast Kościół Ew an
gelicki W yznania Augsburskiego 
skupia w siedm iu diecezjach 380 ty 
sięcy w iernych. Oba Kościoły za
chowują doktrynalną odrębność, ale 
we wszystkich innych zasadniczych 
spraw ach ściśle ze sobą w spółpra
cują. J

9 W połowie kw ietnia 1986 zm arł 
w  Brukseli po dłuższej chorobie ks. 
Charles Moe.der (74) — wieloletni

sekretarz w atykańskiego S ekreta- 
ra itu  ds. Jedności C hrześcijan i p ro 
tonotariusz apostolski. Był jednost
ką wybitną, o w ielkim  autorytecie. 
Pełnił wiele odpowiedzialnych fu n k 
cji w Kościele katolickim , m.in. był 
doiadcą teolog.cznym na II Sobo
rze W atykańskim , podsekretarzem  
K ongregacji D oktryny Wiary, rek 
torem  Insty tu tu  Ekum enicznego w 
Jerozolimie. V/ 1973 r. papież P a 
weł VI m ‘anow ał go sekretarzem  
S ekretariatu  ds. Jedności Chrześci
jan. Ks. AC o cl] er przyjaźnił się z 
w ybitnym i teologam i i przyw ódca
mi wszystkich w ielkich św iatowych 
rodzin wyznaniowych. Nieuleczalna 
choroba zmusiła go w 1981 do 
przejścia na em eryturę.

Z K IŁ A J U

'O Po rocznej przerw ie obradow a
ło w W arszawie Prezydium  Pol
skiej Rady Ekum enicznej (14 III 
1986). Omówiono działalność PRE 
w perspektyw ie nadchodzącego 
Walnego Zgrom adzenia, które p la 
now ane jest jesienią 1986. Zapozna
no się z przebiegiem  obchodów Ty
godnia M odlitwy o Jedność C hrze
ścijan, z rezu ltatam i pierwszego po
siedzenia wspólnej kom isji PRE i 
Rosyjskiego Kościoła P raw osław ne
go. Ustalono term in wizyty w  Pol
sce delegacji Kościołów chrześcijań
skich ze Związku Radzieckiego 
(lato br.). Podjęto decyzję, że w 40 
rocznicę pow stania Polskiej Rady 
Ekum enicznej zorganizowana zosta
nie jesienią br. uroczysta sesja ek u 
meniczna.

®  Gd 17 do 21 III trw ało w S tare j 
Wsi (woj. siedleckie) doroczne ro- 
Docz? posiedzenie Europejskiego K o
m itetu W ykonawczego Zjednoczo- 
czonych Tow arzystw  Biblijnych, 
zorganizowane przez Polski Oddział 
Bi > tyjs kiego i Zagranicznego To
w arzystw a Biblijnego. Głównym 
zadaniem  była koordynacja prac 
tłum aczeniowych, wydawniczych i 
adm inistracyjnych. W obradach b ra 
li udział jako goście przedstaw icie
le ŚRK, w atykańskiego S ek re ta ria 
tu  ds. Apostolatu Biblijnego oraz 
konsultanci w spraw ach tłum aczeń, 
budżetu, kom puteryzacji, w ydaw ni
czych i adm inistracyjnych. Człon
kowie Europejskiego K om itetu spot
kali się w W arszawie z K om isją 
P rzekładu Pism a świętego i p rzed
staw icielam i PRE, uczestniczyli w 
K rakow ie w nabożeństw ie w  ko
ściele ew angelicko-augsburskim  oraz 
złożyli kw iaty pod Ścianą S traceń
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w Oświęcimiu. Złożyli też wizytę 
kierow nikow i Urzędu ds. W yznań 
min. Adamowi Łopatce.

%  Na zaproszenie Kościoła E w an
gelicko-Augsburskiego przebyw ał w 
Polsce (8—10 IV br.) biskup naczel
ny Kościoła Luterańskiego w Am e
ryce Płn., członek K om itetu W yko
nawczego SFL, d r Jam es Crum ley 
w tow arzystw ie ks. W illiama Rus- 
cha, dyrektora W ydziału Ekum e
nicznego Kościoła Luterańskiego w 
USA. Goście przeprow adzili rozmo
wy z władzam i Kościoła Ew ange
licko-Augsburskiego w W arszawie 
oraz złożyli wizyty: Księdzu P ry 
m asowi Józefowi Glempowi, M etro
policie ks. Bazylemu, k ierow niko
wi Urzędu ds. W yznań min. A da
mowi Łopatce. Spotkali się też z 
przedstaw icielam i Polskiego Oddzia
łu BiZTB oraz ChAT. Podczas w i- 
zyty u ks. kard. Józefa Glempa, w 
k tórej uczestniczyli ponadto: zwierz
chnik Kościoła Ew angelicko-A ugs
burskiego w Polsce bp Janusz N a- 
rzyński oraz bp W ładysław  Mizio- 
lek — zastępca przewodniczącego 
Komisji Episkopatu ds. Ekum eniz
mu, i bp Jerzy  Dąbrowski, zastępca 
sekretarza Episkopatu, bp J. C rum 
ley Doinformował o przebiegu d ia
logu dw ustronnego między kato li
kam i i lu terenam i w USA. W u- 
biegłym roku delegacja biskupów 
kierowanego przez niego Kościoła 
złożyła wizytę w W atykanie i zo
stała p rzyjęta przez papieża Jana 
Paw ła II. Z okazji tej w izyty ogło
szono w ym ianę listów  między p a
pieżem a bp. Crum leyem . N astęp
na wizyta delegacji A m erykańskie
go Kościoła Luterańskiego w  Rzy
mie nastąp i jeszcze w tym  roku.

<£ Zastępca redaktora naczelnego 
kw arta ln ika „Studia i Dokum enty 
Ekum eniczne” dr K arol K arski 
przebywał w kw ietniu br. w  RFN 
jako gość In sty tu tu  Badań W yzna
niowych Związku Ewangelickiego z 
siedzibą w Bensheim  k. D arm stad
tu. Celem wizyty było zapoznanie 
się ze s tru k tu rą  organizacyjną i 
działalnością naukow ą In sty tu tu  w 
Bensheim  oraz uczestniczenie w o- 
bradaeh referentów  ds. ekum eniz
mu i katolicyzm u z 17 ew angelic
kich Kościołów krajow ych i Kościo
ła Starokatolickiego w RFN. Głów
nym  tem atem  obrad było stanow is
ko wielkiego teologa ew angelickie
go K arola B srtha  (100 rocznica jego 
urodzin przypada w  tym  roku) wo
bec Kościoła Rzym skokatolickiego i 
jego teologii. Gość z Polski miał 
okazję zapoznać uczestników obrad

z ak tualną  sytuacją ekum eniczną w 
swoim kraju . Odwiedził również 
U niw ersytet w H eidelbergu, gdzie 
naw iązał kontakty  z Insty tu tem  
Ekum enicznym  działającym  przy 
tam tejszym  Wydziale Teologii E- 
wangeliekiej.

%  W arszawska młodzież chrześci
jańska m iała dw ukrotnie okazję 
spotkać się z Dawidem W ilkerso- 
nem, pastorem  „Zborów Bożych'5 
(Kościół Zielonoświątkowy) w S ta 
nach Zjednoczonych, duszpasterzem  
i ew angelistą młodzieżowym, po
św ięcającym  się szczególnie pracy 
duszpasterskiej wśród narkom anów  
i alkoholików. Założył on m iędzy
w yznaniow ą i m iędzynarodową or
ganizację „Teen Challenge” (a n a 
stępnie „W orld Challenge”), której 
zadaniem  jest przychodzić z pomo
cą ludziom  z tzw. m arginesu spo
łecznego. O tym  wszystkim  można 
było się dowiedzieć podczas spot
kań ew angelizacyjnych 5 i 6 IV w 
hali sportowej na Torwarze. Nie 
zabrakło na nich i wspólnej m odlit
wy. Należy jeszcze dodać, iż część 
swoich doświadczeń i przygód opi
sał W ilkerson wr książce „Krzyż i 
sztylet”. Została ona przetłum aczo
na na wiele języków  i rozpowszech
niona w’ wielomilionowych n ak ła
dach. D ostępna jest także w Polsce. 
Na jej podstaw ie nakręcono film  
pod tym  sam ym  tytułem . Był on 
w yśw ietlany przed i w czasie po
bytu  Dawida W ilkersona w Polsce, 
m in. w kaplicy Zjednoczonego Ko
ścioła Ewangelicznego.

%  W dniach 21—22 IV br. odbyło 
się wr W arszawie p ią te  posiedzenie 
K om isji K ontaktów  Polskiej Rady 
Ekum enicznej i Związku Kościołów 
Ewangelickich w NRD poświęcone 
m.in. inform acji o sytuacji kościel- 
no-ekum enicznej i społeczno-poli
tycznej w obu krajach. P rzedstaw i
ciele obu stron przyjęli z uznaniem  
ostatnie inicjatyw y wielu środowisk 
kościelnych w  Europie w spraw ie 
rozbrojenia, m.in. wspólne oświad
czenie K onferencji K ierow nictw  Ko
ściołów Ew angelickich w NRD i 
RFN pt. „Nadzieja na pokój”. De
bato v\ ano nad poruszającą obecnie 
środow iska chrześcijańskie spraw ą 
soboru lub kongresu na rzecz po
koju. Mówiono o przygotowaniach 
do IX  Zgrom adzenia Ogólnego K on
ferencji Kościołów Europejskich, 
planowanego we w rześniu 1986 w 
Szkocji, oraz o dalszej w zajem nej 
współpracy. Poruszono również 
kw estię wzajem nego zapraszania 
dzieci na wypoczynek latem  1986.

Goście niemieccy złożyli wizytę w 
Urzędzie ds. W yznań i w C entrum  
Zdrowia Dziecka. W arto nadm ienić, 
że Związek Kościołów Ew angelic
kich w .NRD od wielu la t niesie 
pomoc m ateria lną tem u szpitalowi, 
a wartość tej pomocy przekroczyła 
już 2 miliony m arek.

%  Na zaproszenie ks. prof. Alfonsa 
Skowronka, kierow nika katedry  te 
ologii ekum enicznej A kadem ii Teo- 
Jogii K atolickiej w W arszawie, w y
głosił w m arcu serię w ykładów  ks. 
prof. John T. Paw likow ski, w ybitny 
katoiicki znawca judaizm u z USA. 
Mówił cn o wyzwaniu, jakie staw ia 
holokaust teologii chrześcijańskiej 
oraz o stosunku chrześcijaństw a do 
judaizm u.

0  W Kurii M etropolitalnej w W ar
szawie odbyło się 21 IV br. X III po
siedzenie p lenarne Podkom isji ds. 
Dialogu Polskiej Rady Ekum enicz
nej i Komisji Episkopatu ds. E ku
menizmu. 3yło  to pierw sze po p rze
szło 3-ie'hUej przerw ie posiedzenie 
plenarne. Przed rozpoczęciem w ła
ściwych obrad ukonstytuow ał się 
zarząd Podkom isji w następującym  
składzie: bp W iktor W ysoczański 
(Kościół Pol. Kat.) i ks. dr W ła
dysław  K iadow ski (K. Rzym. kat.)
— współprzewodniczący, ks. prof. 
dr Celestyn N apiórkow ski (K. Rzym. 
kat.) — sekretarz, ks. Jerzy Tofiluk 
(K. Praw.) — zastępca sekretarza, 
ks. dr M anfred Uglorz (K. Augsb.)
— członek. Porządek dzienny spot
kania obejmował: 1. Inform ację o 
reaktyw ow aniu działalności Podko
m isji i prezentację nowego zarządu; 
2. P rezentację dokum entacji z do
tychczasowej działalności Podkom i
sji i wniosków na przyszłość; 3. Re
ferat zestaw iający dokum ent o 
chrzcie z A kry i jego w ersję z L i
my; 4. R eferaty  na tem at recepcji 
dokum entu z Limy w  świecie; 5. 
Propozycję konkretnych działań dla 
dokończenia dialogu o chrzcie w 
naszym  kraju . W w yniku dyskusji 
uczestnicy posiedzenia doszli do 
przekonania, że istnieje p ilna po
trzeba opublikow ania w osobnej 
broszurze nowego przekładu doku
m entu z Lim y w  spraw ie „Chrztu, 
E ucharystii i Urzędu duchownego”, 
przekładu, który  przed opublikow a
niem  zostałby zaakceptow any przez 
przedstaw icieli wszystkich Kościo
łów członkowskich PRE i Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Podkom isja 
wzięła na siebie realizację tego za
dania. W obradach uczestniczyło 14 
osób, które reprezentow ały Kościół 
Rzym skokatolicki i 7 Kościołów
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członkowskich PRE. Nieobecny był 
jedynie przedstaw iciel Zjednoczone
go Kościoła Ewangelicznego. U sta
lono, że następne posiedzenie odbę
dzie się 10 listopada br. w  siedzi
bie PRE w  W arszawie.

0 K om isja K obiet Polskiej Rady 
Ekum enicznej zorganizowała w dniu 
7 m arca 1986 r. nabożeństw o z oka
zji Światowego Dnia M odlitwy K o
biet. Odbyło się ono w kaplicy Pol
skiego Kościoła Chrześcijan B aptys
tów  w  W arszawie. Hasło dnia m o
dlitw y brzm iało: „W ybierzcie ży
cie” a jego program  przygotowały 
chrześcijanki z A ustralii. W arto 
przypom nieć, że program y Św iato
wego Dnia M odlitwy K obiet pub li
kuje co roku m etodystyczny m ie
sięcznik „Pielgrzym P olski”.

0 A kadem ia Teologii Katolickiej 
w  W arszawie zorganizowała w 
kw ietn iu  dwudniowe sympozjum 
naukow e nt. „Posoborowa odnowa 
Kościoła w Polsce”. Podczas sesji 
plenarnych wygłoszono następujące 
referaty : „Posoborowa odnowa K o
ścioła w św ietle Nadzwyczajnego 
Synodu Biskupów z 1985 r .” (ks. 
kard. Józef Glemp), „Episkopat P ol
ski i realizacja V aticanum  I I” (bp 
Bohdan Bejze), „Posoborowe zm iany 
w świadomości chrześcijańskiej w 
Polsce” (dr Adam Stanow ski, KUL). 
Obrady toczyły się również w p ię
ciu grupach dyskusyjnych, z k tó 
rych jedna zajm ow ała się ekum e
nizmem w Polsce. W tem atykę tę 
w prow adził ks. prof. Alfons Sko
wronek. R eferaty  wygłosili: ks. 
Zdzisław T randa — biskup Kościo
ła Ew angelicko-Reform owanego oraz 
o. p rof S tanisław  C elestyn N apiór
kowski z Katolickiego U niw ersyte
tu  Lubelskiego. W sesji wzięli licz
ny udział studenci W ydziału Teolo
gicznego ATK oraz przedstaw iciele 
Kościołów zrzeszonych w Polskiej 
Radzie Ekum enicznej.

0  Sem inarium  księży w erbistów  w 
Pieniężnie na W arm ii zorganizowa
ło w  połowie kw ietn ia Dni Ju d a i
styczne, k tóre zgromadziły ok. 200

uczestników, ‘iózpoczęły się one 
Mszą sw. koncelebrowaną, której 
przewodniczył bp Edm und Piszcz, 
adm in istra to r apostolski diecezji 
w arm ińskiej. Później wygłoszono re 
feraty . P relegentam i byli pracow ni
cy Żydowskiego Insty tu tu  H isto
rycznego w W arszawie, p rzedstaw i
ciele nielicznej w Polsce młodzieży 
w yznania mojżeszowego, profesoro
wie miejscowego sem inarium  oraz 
naukowcy świeccy. Przedstaw iono 
następujące zagadnienia: poglądy 
religijne judaikrnu, żydowska li tu r 
gia domowa i m odlitw a poranna, 
kabała jako ta jem na nauka i m is
tyka żydowska, symbolika cm enta
rzy żydowskich, chasydyzm Żydów 
polskich jako nowa postać żydow
skiej religijności, polski m esjanizm  
żydowski, k u ltu ra  um ysłowa Żydów 
w daw nej Polsce (XIV—XVIII w.), 
sy tuacja p raw na ludności żydow
skiej w Polsce od końca XV w„ 
dialog chrzęści jańsko-żydowski.
Każdy dzień obrad kończył się m o
dlitw ą prow adzoną na przem ian 
przez Żydów i księży w erbistów . 
Podczas spotkania otw arto w ysta
wę p t „Życie religijne wyznawców 
judaizm u”, k tórej eksponaty pocho
dzą zc zbiorów M uzeum Żydowskie
go In sty tu tu  Historycznego w  W ar
szawie oraz M uzeum Synagogi w 
Tykocinie. W ystawa będzie czynna 
do końca w rześnia br.

0 6 m aja 1986 r. w gm achu K urii 
M etropolitalnej w W arszawie od
było się kolejne posiedzenie Kom i
sji M ieszanej Polskiej Rady E ku
m enicznej i Episkopatu Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Przedm iotem  
obrad była m.in. ocena przebiegu 
Tygodnia M odlitwy o Jedność 
Chrześcijan, organizowanego przez 
obie strony na terenie całego k ra 
ju, oraz stan przygotow ań do K on
gresu Eucharystycznego Kościoła 
Rzymskokatolickiego, który odbę
dzie się latem  1987 r. i jest zw ią
zany z trzecią w izytą w Polsce p a 
pieża Jan a  Paw ła II. K om isja Mie
szana zapoznała się również ze

wznowionymi pracam i Podkom isji 
ds. Dialogu, k tóra zajm uje się teo- 
logiczno-duszpasterską tem atyką 
dialogu ekum enicznego Kościołów. 
Obie strony poinform ow ały się o 
ważniejszych w ydarzeniach kościel
nych w bieżącym  roku. Obradom  
przewodniczył ks. Edw ard Ozorow
ski, biskup pomocniczy diecezji 
rzy m sk o k a to lick ie j w  Białym stoku. 
N astępne posiedzenie odbędzie się 
w' listopadzie 1986 r. w  siedzibie 
Polskiej Rady Ekum enicznej.

0 W dniach 12—13 m aja 1986 r. ob
radow ała w W arszawie K om isja 
K ontaktów  Polskiej Rady Ekum e
nicznej i Rady Kościoła Ew angelic
kiego w RFN (EKD). Przedm iotem  
obrad była w zajem na inform acja o 
sytuacji kościelno-ekum enicznej i 
społeczno-politycznej w  obu k ra 
jach, plany dalszej w spółpracy i 
szereg zagadnień ekum enicznych i 
m iędzynarodowych. Omówiono sp ra
wę zwołania soboru pokojowego, w 
którym  uczestniczyłyby w szystkie 
Kościoły chrześcijańskie, oraz tem a
tykę IX  Zgrom adzenia Ogólnego 
K onferencji Kościołów Europejskich, 
które odbędzie się na początku 
w rześnia 1986 r. w  Szkocji. K om isja 
dyskutow ała również nad sp raw a
mi związanym i z w pływ em  inżynie
rii genetycznej i energii jądrow ej 
na rozwój cywilizacyjny społeczeń
stwa oraz nad problem am i zw iąza
nym i z dotychczasową pomocą cha
rytatyw ną. Kom isja zapoznała się 
ze stanem  przygotow ań do budowy 
młodzieżowego centrum  spotkań, 
k tóre ma pow stać w Oświęcimiu z 
inicjatyw y Akcji Znaki Pokuty. 
Obradom przewodniczyli: bp Janusz 
N arzyński — prezes Polskiej Rady 
Ekum enicznej i bp H ans von K eler 
— zwierzchnik Ewangelickiego Koś
cioła K rajow ego w W irtem bergii, 
członek Rady EKD. Następne, dw u
dzieste posiedzenie K om isji K ontak
tów odbędzie się wiosną 1987 r. w 
RFN.
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