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

Z wielką przykrością i (zakłopotaniem zabieramy głos w związku z pew
nymi sformułowaniami zawartymi w „Kalendarzu ewangelickim” na rok 
1988 („Zwiastun” — wydawnictwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego). 
Tym większe nasze zakłopotanie i przykrość, że sprawa dotyczy niefortun
nej wypowiedzi człowieka, którego cenimy jako wybitnego przywódcę pol
skiego luteranizmu, a jego pamięć czcimy jako męczennika sprawy naro
dowej. W sprawozdaniu z życia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego za la
ta 1986—1987 przypomniano tezy, wysunięte przez bp. Juliusza Bursche- 
go na Konwencie luterańskim w Kopenhadze w 1929 r., gdzie próbował on 
odpowiedzieć na pytanie, co Kościół luterski ma w czasach obecnych do 
powiedzenia społeczeństwu w kraju katolickim. Opublikowanie przemówie
nia w Polsce jprzez „Głos ^Ewangelicki” wywołało wówczas gwałtowną, ostrą 
odpowiedź ks. Stefana Skierskiego, redaktora naczelnego „Jednoty”, póź
niejszego superintendenta Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Wywią
zała się polemika między dwoma przywódcami polskiego ewangelicyzmu 
(zob. „Jednota” 1930, nr 2 i 5). Niestety, nawet najwybitniejszym ludziom 
zdarzają się, jak widać, posunięcia niefortunne- Wolelibyśmy przeto uwa
żać sprawę za raz na zawsze zamkniętą i dlatego nie chcemy tutaj podej- 
mowaćv dyskusji z biskupem J- Burschem, lecz z autorem artykułu, podpi
sującym się KWJ, który niepotrzebnie zgoła przypomina sformułowania 
mowy kopenhaskiej i nie ukrywa, że solidaryzując się z nimi, uważa 
je za aktualne dla Polski współczesnej- Oto ich treść:
„ Uważam za rzecz nie podlegającą w ątpliw ości, że w  krajach rzym skokatolickich  
protestantyzm  m óg! się utrzym ać w szędzie prawie w postaci luterskiej jedynie. 
Polska jest dobitnym  tego przykładem ”.

Jako uzasadnienie tej tezy KWJ cytuje następujące twierdzenia:
„1. Tylko w  postaci lu tersk iej ma protestantyzm  m oc, aby się ostać w krajach  
rzym skokatolickich.
2. K lasycznym  przykładem  tego jest Kościół luterski w Polsce.
3. K ościół luterski w kraju katolickim  ma społeczeństw u chrześcijańskiem u do 
pow iedzenia co następuje:
a) Na podstaw ie w iary, która jest dziełem  Boga we m nie, mam przeświadczenie, 
że Bóg jest m i m iłościw .
b) W iarę tę daje mi K ościół, który nie jest ani n iew idzialną, rozbitą na atom y  
społecznością w ierzących w  Chrystusa, ani widomą dla oka instytucją, zapew nia
jącą człow iekow i zbaw ienie pod panowaniem  biskupów  i nam iestnika Chrystuso
wego, lecz jest zgrom adzeniem  w ierzących, którem u Pan pow ierzył i przykazał 
głoszenie Słowa sw ego i spraw ow anie środków łaski.
c) K ościół m oże podołać tem u zadaniu życiow o i godnie tylko w tedy, gdy sam  
pokłada w iarę w  Ew angelię, w ew nętrznie ją sobie przyswaja i zgodnie z w yzw a
niem  daje odpowiedź na Słowo, przekazane w Piśm ie św., które w inna przechować 
tradycja.
4. Kościół luterski zaspokaja tęsknotę naszych czasów za Bogiem  i Prawdą Jego  
oraz czyni zadość prgnieniu posiadania autorytatyw nej pew ności”.
Zastanawiamy się, dlaczego d z i s i a j  p. KWJ przytacza tezę, która nie 
może ostać się w obliczu faktów. Dowodzą one przecież czegoś wręcz prze
ciwnego, niż on twierdzi. Nie chce nam się wierzyć, alby o tym nie wie
dział. Wystarczy spojrzeć na mapę Europy i przejechać palcem od Belgii 
przez Francję, Hiszpanię, Portugalię, Włochy i tak dalej aż do granicy 
z prawosławiem, aby stwierdzić, że na całej trasie pośród krajów katolic
kich jedynie w Austrii i w Polsce luteranie stanowią większość wśród 
protestantów. We wszystkich pozostałych krajach katolickich większości 
wśród ewangelików nie stanowią luteranie. Tak się składa, że są to zwykle 
ewangelicy należący do rodziny reformowanej.
Dodajmy jeszcze tylko, że wszystkie pozostałe przytoczone w „Kalendarzu” 
tezy nie noszą cech właściwych wyłącznie luteranizmowi. Zapewne różni 
chrześcijanie, nie wyłączając rzymskich katolików (gdyby na ich użytek 
wprowadzić małą korektę wykreślając biskupów i namiestnika Chrystuso
wego), mogliby się pod nimi podpisać. Luteranizm bez wątpienia wnosi 
wiele właściwych sobie, pozytywnych wartości i (ma ico powiedzieć chrześci
janom w kraju katolickim. Warto byłoby, aby nasi bracia luteranie w spo
sób pozytywny je wyartykułowali zamiast przyznawać sobie prawo wyłącz
ności- Jakoś niezręcznie brzmi to wszystko w okresie po odnowieniu Ugody 
Sandomierskiej przez Synody obu Kościołów ewangelickich. Chętnie czyta
my „Kalendarz Ewangelicki”, ale czasem jest nam smutno.

Numer otwiera kazanie ks. Pieta 
van Veldhuizena, holenderskiego pa
stora reformowanego przebywaj ące- 
go czasowo w Polsce, zatytułowane 
Radość ,(s. 3). Za myśl przewodnią 
kazania posłużyły słowa Psalmu 98. 
Po nim następuje — zamiast mo
dlitwy — iPsalm 96 Cs-. 4), z którego 
pochodzą słowa: Niech radują się 
niebiosa i weseli ziemia!

Na s. 5 publikujemy artykuł Piotra 
Stawińskiego Z dziejów nurtów e- 
wangelicznych w Rosji, w którym 
autor omawia zjawisko zwane przez 
niektórych badaczy rosyjską refor
macją religijną.

Sprawa świętej jedności jako prze
zwyciężenie ludzkiego lęku Bożą 
miłością — to tytuł kazania ks. bp. 
Alfonsa Nossola, wygłoszonego w 
warszawskim kościele ewangelicko- 
reformowanym podczas Tygodnia 
Modlitwy o Jedność Chrześcijan 
Cs. 9).

W numerze kontynuujemy druk stu
dium teologicznego ks. Romana Ma- 
zierslkiego Jedność Biblii; odcinek 
czwarty zawiera rozdz. II cz. II za
tytułowany Człowiek w świetle Sta
rego Testamentu (s. Ii2).

Na .stronie 15 zamieszczamy kolejny 
artykuł Tadeusza Świątka z cyklu 
Warszawskie firmy ewangelickie;
tym razem autor pisze o czterech 
wcieleniach firmy „Libelt vel Lie- 
belt”.

Poza tym stałe ruibryki: Co Wy na 
to? Cs. 2), Listy Cs. 20), Przegląd E- 
kumeniczny (s. 21).

N A S Z A  O K Ł A D K A :

Jezus rzekł: Zaprawdę powia
dam wam, jeśli się nie nawró
cicie i nie staniecie jak dzieci, 
nie wejdziecie do Królestwa 
Niebios (Mat. 18:3). Grafika 
Hansa-Georga Annies
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Ks. PIET VAN YELDHUIZEN

Radość

Niech szumi morze i to, co je napełnia,
świat i jego mieszkańcy,
niech rzeki klaszczą w dłonie,
a góry niech się radują razem
przed Panem, bo idzie, aby sądzić ziemię!

Ps. 98:7—9 a

W świątyni głośno się nie mówi, bo świątynia 
fto miejsce święte. Podczas nabożeństwa nie 
wollno się śmiać, bo nabożeństwo to- poważna 
sprawa. Owszem, mówi się w kościele o ra
dości, ale niech ona będzie cicha, spokojna, po
ważna...
Pamiętam śpiew niektórych holenderskich zbo
rów reformowanych. Śpiewaliśmy z „Psałtarza 
genewskiego”, ale według późniejszej tradycji, 
czyli bardzo powoli i dostojnie. W ponurym 
rytmie śpiewało się: ,,Niech radują się niebio
sa i weseli się ziemia” (Ps. 97), a brzmiało to 
jak pieśń żałobna, tak że wcale się nie zdizi-wi- 
łem, gdy po zakończonym nabożeństwie okaza
ło się, że pada deszcz...
Człowiek Starego Testamentu wiedział, że 
świątynia jest miejscem świętym i że Boże 
spirawy są poważnymi sprawami. Wiedział też, 
że „bojaźń Pana jest początkiem mądrości” 
(Przyp. 9) i że tylko- w pokorze można się zbli
żać do Boga. Ale wiedząc to wszystko i widiząc, 
kim jest i jaki jest ten Bóg i Pan, człowiek 
Starego Testamentu nie mógł się powstrzymać 
od uzewnętrzniania radości, dlatego tańczył i 
śpiewał. Świadczy o tym księga Psalmów, księ
ga, która przynajmniej w części składa się z 
pieśni liturgicznych. „Grajcie Panu na cytrze 
i głośno śpiewajcie, na trąbach i głośnych ro
gach grajcie przed Królem, Panem!” (Ps. 98). 
Tak to wszystko odbywało się nie gdzie inldiziej, 
jak właśnie w świątyni.

Tekst nasz śpiewa radośnie, bo idzie Pan, aby 
sądzić ziemię. Radość wobec Bożego sądu! Jest 
to uczucie nam zupełnie obce. Już sama myśl 
o Bożym sądzie może nam zmącić chwile ra*- 
dości, niechętnie o tym rozmawiamy i natych
miast zmieniamy temat.

Tymczasem w Starym Testamencie właśnie sąd, 
prawo-, sprawiedliwość Pana są powodem 
wznoszenia radosnych okrzyków: wszak spra
wiedliwość Boga okazała się w tym, że On wy
zwolił swój lud z Egiptu! Wszak Jego Prawo 
chroni słabych, ubogich, a Jego sąd będzie o- 
statecznym wyzwoleniem dla uciśnionych,

zgnębionych, zrozpaczonych. Dla pobożnego, 
sprawiedliwego Izraelity („cadika”) Bóg był 
Tym, który wobec nieprzyjaciół przyznawał 
mu rację: „zastawiasz przede mną stół wobec 
nieprzyjaciół moich” i(Bs. 23), co w  pełni okaże 
się w dniu sądu, w Dniu Pańskim. Jakże więc 
wraz z całym stworzeniem nie tańczyć i nie 
śpiewać przed obliczem tego Pana? Jakże pod
czas pielgrzymki do Świątyni nie usłyszeć w 
szumie potoku klaskania, na Jego cześć, jak 
nie dostrzec, że góry wiraż z całą ziemią przed 
Nim tańczą?
W Nowym Testamencie ta radość z perspekty
wy sądu Bożego jakby przycichła. Już wielcy 
prorocy Starego Przymierza coraz bardziej 
podkreślali, że nie tylko wrogowie ludu Boże
go mają się bać Dnia Pańskiego. Stawiali py
tanie, czy naród wybrany przypadkiem zbyt 
łatwo- nie powiedział: Bóg z nami, oto Jego 
świątynia jest wśród nas...

W noc Bożego Narodzenia anioł zwiastował ra
dość wielką (Łuk. 2), lecz nie była to radość 
z tego powodu, że Pan przyznał nam rację. 
Przyszedł Zbawiciel, ale to- właśnie On poka
zał, że naszymi nieprzyjaciółmi nie są inni lu
dzie, lecz że jesteśmy winni my sami — i wo
bec siebie, i wobec Boga. W Dniu Pańskim na 
Golgocie zostaliśmy zbawieni, ale nie tylko 
zbawieni — także oskarżeni, bo Krzyż jest (Wy
rokiem Bożym nad nami. Tak więc, radując się 
z powodu naszego zbawienia, zarazem wstydzi
my się, że w taki właśnie sposób i za taką cenę 
Bóg musiał nas zbawić.
Jeśli ktoś mnie uratuje z sytuacji, w której 
znalazłem się z. własnej winy, zwłaszcza zaś — 
jeśli ten ktoś uprzedinio mnie ostrzegł przed 
niebezpieczeństwem, radość moja z powodu 
wybawienia jest inna niż wtedy, kiedy od po
czątku byłem tylko- niewinną ofiarą sytuacji. 
Będzie mi wstyd, a moje podziękowanie będzie 
pokorne i ciche, nie zaś wesołe i głośne. Stąd 
ta większa wstrzemięźliwość w Nowym Testa
mencie, we wczesnym chrześcijaństwie, rów
nież w tradycji kaliwinizimu. Nie ma powrotu 
do ,pierwotnej niewinności”, bo symbol Krzy
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ża ciągle wskazuje na cenę naszego uniewin
nienia i zmusiza nas do upamiętainia się.
A jednak Nowy Testament nie zapomniał o 
radości i Kościół nie zapomniał o Psalmach. 
Są momenty, w których wobec chaosu naszego 
świata i okrucieństwa naszych czasów zapomi
namy o sobie i o własnym zbawieniu, bo wa
żne staje się wtedy tylko to, że Ktoś — że 
Bóg — jest większy od tego wszystkiego, że 
On to wszystko przezwycięży. Wtedy na po
selstwo Bożego Narodzenia i na poselstwo Wiel
kiej Nocy nie możemy reagować inaczej, jak 
tylko okrzykiem wesela. Wtedy, mimo słusznej 
pokory, powstrzymać się nie możemy i miusimy 
chwycić za- instrumenty, musimy tańczyć i 
śpiewać.

Często słyszymy, że rządizą nami takie czy inne 
siły, że jesteśmy zdani na określone realia, u- 
zależnieni od konkretnych warunków. To nie
prawda! Nie jesteśmy całkowicie zdani na 
moce tego świata ani na swoje, własne siły, 
świat nie jest błędnym kołem! Panuje nad nim 
Bóg! Kiedy sobie to uświadomimy, śpiewajmy 
za psalmistą: ,,Niech szumi morze i to, CO' je 
napełnia, świat i jego mieszkańcy, niech rzeki 
klaszczą w dłonie, a góry niech się radują ra
zem przed Panem, bo idzie, aby sądzić zie
mię!”
W takim zapominaniu o sobie jesteśmy chyba 
najbliżej Boga i Jego Królestwa. Panu niech 
będzie chwała teraz i na wieki! Amen.

Niech radujq się niebiosa 

i weseli się ziemia !

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
Śpiewaj Panu, cała ziemio!
Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię Jego,
Zwiastujcie eo dzień ubawienie Jego!
Głoście wśród narodów chwałę Jego,
Wśród wszystkich ludów cuda Jego!
Gdyż wielki jest Pan i godzien najwyższej chwały, 
Godniejszy trwożnej czci niż wszyscy bogowie, 
Nicością są bowiem wszyscy bogowie ludów,
Pan zaś uczynił niebiosa.
Majestat i blask przed obliczem Jego,
Moc i wspaniałość w świątyni Jego.
Oddajcie Panu, plemiona narodów,
Oddajcie Panu chwałę i moc!
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, 
Przynieście dary 1 wejdźcie do przedsionków Jego! 
Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie!
Drżyj przed Nim cała iziemio!
Głoście wśród narodów: Pan jest królem!
On utwierdził świat tak, że isię nie chwieje; 
Sprawiedliwie tsądzić będzie ludy!
Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia!
Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia!
Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich; 
Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne 
Przed obliczem Pana, bo idzie!
Zaiste idzie, by sądzić ziemię.
Będzie sądził świat sprawiedliwie,
A ludy według swej wierności.

[Psalm 96, tłum. BiZTW, Warszawa 1976]
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PIOTR STAWIŃSKI

Z  dziejów nurtów ewangelicznych w Rosji

C hir z eśc i ja listwo dotarło na Ruś dziesięć wie- 
jkólw teamu, a z nim to, co stanowi jego podsta
wę — idee zawarte w Ewangeliach. Główlnym 
ośrodkiem ich krzewienia na tym rozległym ob
szarze jest od stuleci Cerkiew prawosławna. 
Historia religii i Kościoła nie jest jednak obra
zem statycznym, jak nie jest statyczna myśl 
ludzka, stale szukająca najwłaściwszego' wyra
zu dla tego, co dla człowieka najistotniejsze. 
Oprócz więc Cerkwi prawosławnej pojawiają 
się na ziemiach rosyjskich ruchy religijne, 
które stanowią odrębny ruuirt chrześcijaństwa.
W tym artykule posługuję się terminem „idee 
ewangeliczne” lub „nurty ewangeliczne” na 
określenie, zgodnie z przyjętym przez history
ków znaczeniem, prądów pojawiających się w 
różinych okresach chrześcijaństwa, głównie zaś 
w dobie poreformacyjnej, charakteryzujących 
się zerwaniem z tradycją kościelną i 
upatrujących jedynego autorytetu w Biblii. 
Rozprzestrzenianie się idei ewangelicznych w 
Rosji, szczególnie nasilające się w drugiej po
łowie XIX wieku, uważane bywa zwykle w 
literaturze obcej za wynik inspiracji zewnętrz
nej, głównie wpływów z Niemiec i Anglii. 
Współcześni spadkobiercy zapoczątkowanych 
wówczas ruchów uważają, że zachodnioeuro
pejska myśl reformacyjna odegrała wprawdzie 
pewną rolę pobudzającą na początku (pod jej 
wpływem ukształtowały się np. formy orga
nizacyjne), ale dalszy rozwój tych ruchów mo
żliwy był dzięki ich samodzielnym, własnym 
poszukiwaniom. Jedno- i drugie stanowisko 
znajduje potwierdzenie w faktach.
Zapewne przesadą byłoby mówienie o erupcji 
wspólnot typiu ewangeliczno-haptystycznego w 
Rosji w omawianym okresie (chociaż niektórzy 
badacze nazywają to zjawisko „rosyjską re
formacją religijną”), z drugiej zaś strony na 
pewno' nie można traktować tego zjawiska jako 
pobocznego. O jego- wymiarze ilościowym i ja
kościowym świadczy także stan obeciny tych 
społeczności typu ewangelicznego, które żyją 
i działają w ZSRR.
Zjawisko to uzewnętrzniło się prawie jedno
cześnie (w latach 1867—1870) w trzech różnych 
miejscach: na Ukrainie, Zakaukaziu i w Pe
tersburgu. W dwu pierwszych w postaci nurtu 
płebejskiego, w trzecim — arystokratycznego.

BRACTWO SZTUNDY I BAPTYŚCI

Doniosłą rolę w nadchodzących wydarzeniach 
miał odegrać ukaz carski z marca 1861 roku, 
przyznający chłopom wolność osobistą. Jakkol
wiek nie zaspokajał on w stopniu nawet dosta

tecznym aspiracji narodu i potrzeb niewydol
nej gospodarki rosyjskiej, był przecież pew
nym krokiem naprzód. Ludność wiejska nie 
mogła odtąd być przedmiotem handlu czy da
rowizny, zyskiwała prawa w zakresie włas
ności, szkolnictwa, zawierania małżeństw i, co 
istotoe, swobodnego przenoszenia się z miejsca 
na miejsce. W praktyce wszystko to- obwaro
wane było przeróżnymi ogjraniczeniami i pro
wadziło do znacznego zróżnicowania sytuacji 
materialnej chłopów. Ale wiellu z nich, żyją
cych dotąd w nędzy, mogło teraz opuścić ro
dzinne wsie i -wyruszyć w poszukiwaniu za
robku,. Trafiali na południe Ukrainy, gidzie 
mieszkali sprowadzeni przez* Katarzynę II ko
loniści niemieccy. Także za panowania kolej
nych carów — Pawła i Aleksandra I — roz
wijało się na tych ziemiach osadnictwo nie
mieckie. Żyli tam również, głównie w guberni 
jekaterińskiej i na Mołocznych Wodach, prze
siedlani przez władze duchoborcy i mołokanie 
(będzie o nich mowa w dalszej części artyku
łu). Ciągnący tu z wszystkich krańców impe
rium rosyjskiego chłopi w wielu przypadkach 
znajdowali zatrudnienie u Niemców, jako na
jemni pracowtnicy sezonowi. Tu też stykali się 
z tzw. sztundystami lub — inaczej — brac
twem szitundystów, zwanych tak od cotygodhio- 
wych „godzin biblijnych” (Bibelstunde) i świą
tecznych spotkań modlitewlnych, podczas któ
rych czytano i rozważano Pismo święte. Nowo 
nawróceni chłopi rosyjscy, powracając po ja
kimś czasie w swe ,rodzinne strony, przenosili 
te nowe idee do swych wsi. Szczególną rolę w 
ich rozprzestrzenianiu odegrało trzech ludzi: 
Iwan Riaboszapka, Michaił Ratusznyj i Efim 
Cymbał.
Mniej więcej w tym samym czasie, w znacz
nym stopniu niezależnie od szt-undystów, prze
nikały do Rosji idee baptystyczme. W guber
niach przybałtyckich propagował je przybyły 
z Niemiec, G. Onckien, a stąd docierały na po
łudnie. Ze względu na znaczne podobieństwo 
głoszonęj nauki i struktur społeczności te two
rzyły jiedan nurt i nazywały siebie baptystami, 
ewangelicznymi chrześcijanami lub chrześcija
nami wyznania ewangelicznego. Charakterys
tyczny dla nich był tzw. chrzest wiary przez 
zanurzenie (przyjmowany przez dorosłych). 
Wspomniani Cymbał, Riaboszapka i Ratusznyj 
ponownie ochrzcili się jako dorośli — odpo
wiednio w latach 1869, 1870 i 1871.
To dało początek jawmemu zerwaniu z prawo
sławiem, dotąd bowiem sztundyści rosyjscy nie 
odrywali sdę od życia Cerkwi prawosławnej — 
uczestniczyli w jej nabożeństwach i przyjmo
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wali sakramenty, uczęszczając jednocześnie na 
spotkania biblijne, które odpowiadały ich po
trzebie pogłębiania znajomości Pisma oraz bar
dziej świadomej, wyrażanej prościej i przystęp
niej religijności. Ale już chrzest dorosłych, 
praktykowany pod wpływem baptyizmu, stawał 
się potwierdzeniem przynależności do nowej 
wspólnoty, a tym samym oznaczał zerwanie 
z tradycją cerkiewną. W różnych miejscach 
imperium zerwanie to dokonywało się w 
różnym czasie. Dla przykładu: w białoruskiej 
wsi Dubowyj Łog, gdzie szitundyzm zaszczepio
ny został przez domokrążnego handlarza, chło
pa Iwana Iliczenko, jeszcze w 1878 r. miesz
kańcy skierowali do urzędnika powiatowego 
pismo takiej treści:

Podobnie jak nigdy przedtem nie uchylaliśmy 
się od świętych sakramentów i obrzędów Cer
kwi prawosławnej, tak i w przyszłości zawsze 
pozostaniemy jej wiernymi synami, do końca 
życia podporządkowując się jej postanowie
niom.

Ale już po roku pisali o sobie:

Jesteśmy wiary ewangelicznej i należymy do 
rosyjskiego bractwa nowo nawróconych. Mowy
0 innej wierze być nie może, do cerkwi cho
dzić nie będziemy i nie mamy zamiaru wypeł
niać wcześniejszego zobowiązania...

Energiczna działalność misyjna spowodowała 
szybki rozwój nurtu ewangelicznego nie tylko 
w chersońskiej i kijowskiej guberni, ale i na 
Zakaukaziu, głównie w Tyflisie (Tbilisi). Tutaj, 
w 1867 r., ochrzcił się kupiec, mołokanin Nikita 
Woronin. I właśnie ten rok przyjmuje się zwy
kle za datę narodzin baptyzmu w Rosji. 
Mołokanie byli wspólnotą religijną rodzimego 
pochodzenia, która pojawiła się w Rosji w koń
cu lat 60. XVIII stulecia. Swoją naukę, roz
przestrzeniającą się wśród chłopów, mieszczan
1 kupców, nazywali „czystym mlekiem dla du
cha”. Cechowała ich duża zbieżność poglądów 
i praktyk ze spadkobiercami zachodnioeuropej
skiej Reformacji. Mołokanie odrzucali prawo
sławną hierarchię, zakony, kult świętych i ikon. 
Biblię mieli za jedyne źródło prawdy, prze
wodnika w życiu indywidualnym i grupowym. 
Głosili zbawienie przez wiarę i nie uznawali 
żadnych pośredników między Bogiem a człowie
kiem. Praktyki kultowe ograniczali do zebrań 
modlitewnych, którym przewodzili „starsi”, do 
lektury Biblii, nauczania (tzn. kazań) i śpie
wów. Władza carska zaliczała mołokanów (było 
ich ok. miliona) do „najbardziej szkodliwych 
sekt”.
Spośród zwolenników „nowej wiary”, szcze
gólnie zaś baptyzmu, wielu miało za sobą prze
szłość we wspólnotach mołokanów. W Tyflisie 
działał także Wąsy li Pawłów, aktywny kazno
dzieja, przygotowany do pracy misyjnej w se
minarium baptystycznym G. Onckena, w Ham
burgu.
Wymienione wspólnoty zawarły zwoje zasady 
wiary w Wyznaniu wiary kosiakowskich sztun-

dystów, składającym się z 15 części opatrzo
nych cytatami z Pisma św. Jest ono prawie 
dosłownym tłumaczeniem Hamburśkiego wyz
nania wiary baptystów z 1849 r. Ponadto po
sługiwały się tłumaczonym z niemieckiego i 
wydanym przez Pawłowa w 1906 r. Katechiz- 
mem, pouczeniem w wierze dla młodzieży bap- 
tystycznej. Księgi te wyrażają wspólne wielu 
wyznaniom o charakterze protestanckim prze
konanie o najwyższym autorytecie Słowa Bo
żego i o zbawieniu z łaski Bożej, a nie z uczyn
ków czy dla zasług człowieka. Uznają chrzest 
za znak włączenia do Kościoła Chrystusowego 
po uprzednim nawróceniu się, a łamanie Chle
ba, czyli Wieczerzę Pańską, jako symbol i pa
miątkę Ofiary Jezusa i znak jedności z Nim 
oraz z członkami społeczności.

STOSUNEK WŁADZY DO INNOWIERCÓW

Historia rozwoju idei religijnych to przede 
wszystkim dzieje ludzkich poszukiwań prawdy, 
ale także opis zmagań o prawo do ich głosze
nia i o miejsce w społeczeństwie.
W Kościele Wschodnim, zgodnie z tradycją 
bizantyńską, związek z władzą państwową za
wsze był bardzo silny. W Cerkwi rosyjskiej ta 
więź była szczególnie mocna od czasów Piotra 
I. Trudno zatem mówić o różnicy stanowisk 
hierarchii kościelnej i władzy carskiej wobec 
nowego zjawiska. Oba te ośrodki były nim za
niepokojone, gdyż godziło w utrwalony porzą
dek rzeczy.
Opierając się na postanowieniu władzy z 3 ma
ja 1883 r., przyznającym możliwość praktyk 
staroobrzędowcom (raskolnikom), sztun dyści 
mieli nadzieję, że i do nich odnoszą się te sa
me gwarancje swobód, przeto otwarcie orga
nizowali swe zebrania. Tak było do roku 1894, 
kiedy to Komitet (Rada) Ministrów uznał ich 
spotkania modlitewne za powodujące zamęt 
w życiu parafii prawosławnych, sprzyjające 
umacnianiu się członków sekt w swoich prze
konaniach oraz stanowiące najdogodniejszą for
mę krzewienia ich poglądów wśród mas. Dla
tego polecił ministerstwu spraw wewnętrz
nych, po uzgodnieniu z oberprokuratorem Sy
nodu, ogłosić „sektę sztundystów za szkodliwą, 
z zakazem gromadnych zebrań modlitewnych”. 
Wydany z tej okazji okólnik tak ich przedsta
wia:

... zwolennicy sekty sztundystów, odrzucając 
wszystkie obrzędy i sakramenty, nie tylko nie 
uznają żadnej władzy, sprzeciwiają się przy
sięgom i służbie wojskowej, nazywając obroń
ców tronu i ojczyzny rozbójnikami, ale także 
głoszą hasła socjalizmu, jak np. równość, po
dział dóbr itp. Ich nauki podcinają korzenie 
wiary prawosławnej i rosyjskiej tradycji naro
dowej...

W stosunku władz carskich do innowierców 
dają się wyraźnie zauważyć dwie tendencje: 
1) próba łączenia nowych nurtów chrześcijań
skich z ruchem rewolucyjnym i 2) niechęć 
władzy do wszystkiego, co nie mieści się w
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Moskwa. Siedziba Rady Naczelnej 
Kościoła Ewangelicznych Chrześci
jan Baptystów, który żyje i pracuje 
współcześnie w Związku Radziec
kim

ramach obowiązującej, unifikującej ideologii. 
Pierwsza z nich jest z perspektywy historycz
nej wręcz absurdalna, ale pamiętajmy, że dla 
każdej władzy absolutnej przejawy niezależno
ści myśli są rewolucyjne: nadgryzają funda
menty despotyzmu. Tym tłumaczy się szereg 
ostrych posunięć zastosowanych w Rosji w la
tach 90. XIX stulecia wobec innowierców.
Za przynależność do sekt i głoszenie niezależ
nych idei religijnych kodeks karny imperium 
rosyjskiego przewidywał zesłanie na Sybir, Za
kaukazie czy w inne miejsce. Odstępstwo od 
oficjalnego Kościoła groziło także utratą praw 
obywatelskich. Wiele tego rodzaju pociągnięć 
inicjował oberprokurator Świątobliwego Syno
du, Konstanty Pobiedonoscew.
Wydaje się, że w omawianym okresie władze 
nie do końca orientowały się w charakterze 
tego zjawiska, któremu na imię chrześcijaństwo 
ewangeliczne. Zresztą, sami zainteresowani nie 
zawsze mogli i umieli jednoznacznie określić 
się czy to jako sztundyści, czy baptyści. Ci o- 
statni mogli liczyć na większą pobłażliwość 
prawa, co w znacznym stopniu tłumaczyło się 
obecnością w ich szeregach cudzoziemców, 
głównie Niemców. Bywało więc, że dla unik
nięcia represji różne wspólnoty nazywały siebie 
baptystycznymi lub dążyły do zjednoczenia z 
baptystami.
Sytuacja poprawiła się po roku 1905. Odtąd — 
na podstawie ukazu o tolerancji oraz ustawy o 
rejestracji wspólnot staroobrzędowych i innych 
— zezwalano na tworzenie takich społeczności 
pod warunkiem, że zwrócono się o to do władz 
guberni (lub okręgu) na piśmie, zawierającym 
co najmniej 50 podpisów. Grupa taka zyskiwa
ła osobowość prawną, możliwość budowy do
mów modlitwy, zakładania szkół itp.

PASZKOWCY

Odmienny pod względem składu społecznego 
charakter od społeczności sztundystów i bap
tystów miała trzecia gnupa, powstała w gro

dzie nad Newą i nosząca nazwę wspólnota pa- 
szkowców. O ile pierwsza i druga rozwijały się 
głównie wśród chłopstwa, częściowo mieszczan 
i kupców, o tyle ostatnia obejmowała najbar
dziej wpływowe rody arystokratyczne.
Już w latach 30. XIX w. pojedynczy niemieccy 
kaznodzieje w Petersburgu głosili idee bapty- 
styczne, ale władze podjęły wówczas skuteczne 
kroki dla ich powstrzymania. W drugiej poło
wie minionego stulecia pojawiły się ponownie, 
w znacznym stopniu za sprawą Elizawiety 
Czertkowej, która w czasie podróży po Europie 
spotkała angielskiego lorda Radstocka, głośnego 
kaznodzieję, i zaprosiła go do Rosji. Przybył tu 
w 1874 r. i umocnił miejscową wspólnotę, w 
której najaktywniej działali dwaj ludzie: Wa- 
syli Paszkow, pułkownik w stanie spoczynku 
i jeden z najbogatszych ludzi ówczesnej Rosji, 
oraz Modest Korf, syn przewodniczącego de
partamentu prawa przy Radzie Państwa. Od 
nazwiska pierwszego z nich pochodzi nazwa 
wspólnoty. Korf tak o nim pisał:

Paszkow był właścicielem jednego z najwię
kszych domów w Petersburgu. W ogromnych 
salach tego domu odbywały się, najpierw nie
liczne, a z czasem tak masowe spotkania, że 
nie dla wszystkich chętnych starczało miejsca. 
Pamiętam, że niedługo przed wydaleniem nas 
z Rosji, na, jednym z zebrań wieczornych było 
ponad 700 ludzi. Brał w nim udział także 
oberprokurator Synodu, Pobiedonoscew. Można 
sobie wyobrazić, jakie wrażenie zrobił na prze
chodniach taki tłum wychodzących (...). Na 
mieście zaczęto mówić o zebraniach w domu 
Paszkowa...

Chociaż w fakcie wspomnianej przez Korfa o- 
becności oberprokuratora w żadnym razie nie 
można upatrywać jego akcesu do wspólnoty, 
prawdą jest, że w początkowym okresie społe
czność ta działała, przynajmniej częściowo, le
galnie. W dwa lata po wizycie lorda Radstocka 
uzyskała zezwolenie władz na utworzenie sto
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warzyszenia dla propagowania literatury du- 
chowo-moralizatorskiej, które prowadziło dzia
łalność wydawniczą. Drukowano za zezwole
niem cenzury świeckiej i duchownej przekłady 
oraz prace własne, wydawano też miesięcznik. 
Tak zwani knigonosze roznosili tę literaturę po 
domach wraz z prawosławnym wydaniem E- 
wangelii, do którego wprowadzono odręcznie 
poprawki w duchu zasad protestanckich.
W obliczu bardzo szybkich sukcesów paszkow- 
ców Cerkiew zorientowała się, że błędem było 
wcześniejsze ich niedocenianie. W 1884 r. Sy
nod uznał za wysoce szkodliwe ich czasopisma 
i broszury. Zamknięto więc stowarzyszenie, a 
Korfa i Paszkowa wydalono z kraju.
Wspólnota petersburska podejmowała próby 
organizacyjnego połączenia się z innymi gru
pami o podobnym charakterze — z mołokanami 
i sztundystami. Dostarczała im literaturę oraz 
wspierała materialnie. Świadczy o tym raport 
składany zwierzchnikom przez gubernatora 
mohylańskiego:

A co się tyczy źródła, z którego czerpią sztun- 
dyści, to według świadectw wszystkich miej
scowych chłopów, opierających się na słowach 
i czynach samych nawróconych, dostają pie
niądze od jakiegoś „hrabiego19. Pod tym imie
niem wszyscy rozumieją Paszkowa...

W 1884 r. zwołano w Petersburgu konferencję, 
na której byli obecni przedstawiciele wszyst
kich społeczności ewangelicznych z południa 
Rosji. Wyrazili oni wolę zjednoczenia, potwier
dzoną przez następny zjazd w styczniu 1907 r., 
a w 1908 r. ministerstwo spraw wewnętrznych 
już zatwierdziło nowo powstały Rosyjski Zwią
zek Ewangeliczny. Jego celem miało być we
dług statutu: 1) wpływanie na duchowe zbliże
nie chrześcijan na gruncie Ewangelii i jedności 
w Jezusie Chrystusie, 2) szerzenie prawd e- 
wangelicznych ponad podziałami wyznaniowy
mi, 3) wprowadzanie w życie zasad chrześci
jańskich przez działalność oświatową i dobro
czynną. Członkami Związku mogli zostać wszy
scy, którzy uznawali Pismo św. Starego i No
wego Testamentu za jedyną podstawę swych 
przekonań, mieli żywą i świadomą wiarę w Je
zusa Chrystusa jako swego osobistego Zbawcę 
oraz świadczyli życiem o swym duchowym od
rodzeniu.

Należałoby teraz postawić pytanie, co spowo
dowało, że druga połowa XIX i początek XX 
wieku stały się na terenach carskiej Rosji 
czasem przebudzenia religijnego i inten
sywnego poszukiwania przez wielu ludzi no
wych form wyrazu dla ich wiary? Wyznawcy 
dostrzegają w tym rękę Opatrzności. Historyk 
musi szukać także uwarunkowań dziejowych. 
Próbowali zrozumieć to zjawisko również hie
rarchowie Cerkwi prawosławnej. W 1910 r. u- 
kazała się książka Siergieja Margaritowa: His
toria mistycznych i racjonalistycznych sekt ro
syjskich. Można przyjąć, że zawierała ona ofi

cjalne stanowisko Cerkwi, skoro otrzymała na
grodę metropolity Makarego i została przyjęta 
przez komitet naukowy Synodu jako podręcz
nik dla seminariów duchownych. Jeśli darować 
autorowi, że momentami nie potrafił lub nie 
chciał ukryć swego zaangażowania po jednej 
stronie, okaże że mamy do czynienia z 
wcale rozsądną oceną sytuacji.

Wśród przyczyn, które spowodowały rozwój 
nurtów ewangelicznych w Rosji w tym okresie, 
wyróżnił on te, które uwarunkowane były po
lityką wewnętrzną państwa, dalej — stanem 
Kościoła oficjalnego i wreszcie postawą samych 
„odstępców”.

W pierwszej grupie wymienił, wspomniany już 
tutaj, ukaz carski znoszący poddaństwo chło
pów, odtąd ,,samodzielnych a niewykształco
nych”, dalej — obojętny, niekiedy nawet wro
gi, stosunek wyższych warstw społeczeństwa 
do Cerkwi prawosławnej, wpływ wywierany 
przez cudzoziemców i niektórych wykształco
nych Rosjan na lud, a także „zgubny” wpływ 
prasy liberalnej, która „sekciarzy” stawiała za 
wzór pobożności i moralności.

Autor książki krytycznie ocenił duchowieństwa 
prawosławne pisząc, że zaniedbało ono działal
ność oświatową i wychowawczą, co nabrała 
szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy wśród 
ludu rozprzestrzeniała się znajomość Pisma św. 
W krytycznej ocenie nabożeństw cerkiewnych 
zgodny jest on z ustaleniami konferencji mi
syjnej w Odessie (1898), podczas której wyra
żano zaniepokojenie z powodu niezadowalają
cego stanu życia religijnego w parafiach:

...O ile tych, co pragną (...) powrócić na łono 
Cerkwi prawosławnej, powstrzymuje pytanie, 
jak mają wyrzec się swoich zebrań i brater
skich spotkań, jak nie słuchać więcej prostych 
kazań, nauczania i śpiewu, o tyle tych, co pow
rócili, ale nie znaleźli tego wszystkiego w para
fii, ciągnie tam z powrotem...

I wreszcie ostatnia przyczyna wymieniana 
przez S. Margaritowa — postawy samych 
członków „sekt racjonalistycznych”. Przyciągali 
oni ludzi prostotą życia i zrozumiałością gło
szonych nauk, zerwaniem z pijaństwem i roz
pustą, a także demokratyzmem panującym we 
wspólnotach i wzajemnym udzielaniem sobie 
pomocy.
A jak społeczności ewangeliczne odbierane były 
przez społeczeństwo? Różnie. Niech za przy
kład posłuży stanowisko dwóch wielkich fila
rów literatury rosyjskiej — Dostojewskiego i 
Tołstoja. Obaj byli znawcami dusz ldzkich, a 
jednak...
Autor Idioty atrakcyjność i popularność w śro
dowisku arystokracji idei „wiary czystej, wiel- 
kopańsikiej”, głoszonej przez lordia Radlstocka, 
upatrywał wyłącznie w odosobnieniu tej klasy 
i jej oderwaniu się od gleby, od narodu. Z ko-

Dokończenie na s. 19
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KS. BP ALFONS NOSSOL

Sprawa świętej jedności 
jako przezwyciężenie ludzkiego 
lęku Bożq miłościg

Drogie Siostry, drodzy Bracia, wszyscy Współ
wyznawcy Jezusa Chrystusa — Objawiciela 
Boga, który jest miłością!

Pozwólcie, że na wstępie przytoczę dwa krótkie 
fragmenty tekstów biblijnych, związanych z 
tematyką tegorocznego Tygodnia Powszechnej 
Modlitwy o Jedność Chrześcijan:
„Nie głosimy (...) siebie samych, lecz Chrystu
sa Jezusa jako Pana, a nas — jako sługi wasze, 
przez Jezusa. Albowiem Bóg, Ten, który roz
kazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, za
błysnął w naszych sercach, by olśnić nas jas
nością poznania chwały Bożej na obliczu Chry
stusa (II Kor. 4:5—6). ,,W tym objawiła się mi
łość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jedino- 
rodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki 
Niemu. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała 
miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z 
karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił 
się w miłości!” (I Jn 4:9:18).
Zechciejmy się teraz skoncentrować modlitew
nie wokół tego słowa Pisma św. W kontekście 
wyrażonego tutaj pouczenia Bożego wolno nam 
spojrzeć na świętą sprawę jedności Chrystuso
wego Kościoła jako na przezwyciężenie ciem
ności ludzkiego lęku światłem Bożej miłości.

PRZEZ CHRYSTUSA CIEMNOŚCI ZAJAŚNIAŁY 
ŚWIATŁEM

Od momentu rozdarcia pierwszego Przymierza 
Boga z człowiekiem przez grzech pierworodny, 
u samej genezy ludzkości, historię człowieka i 
jego świata ogarniają różne ciemności.
Grzech, będący zawsze odwróceniem się od 
Boga, potęguje ciemności narastające wokół 
■człowieka i dziejów świata. W jakimś znacze
niu bowiem grzech osobisty leży zawsze u 
podstaw wszystkich grzechów strukturalnych 
i społecznych współczesnych czasów, współcze- 
smeij ludzkości.
Ciemność grzechu rodzi różnego rodzaju po
działy powodujące samotność, opuszczenie, lęk, 
klimat złowrogiej nienawiści, również i wojny. 
Nas, chrześcijan, nas, nosicieli Chrystusowego 
imienia, musi boleć przede wszystkim grzeszny 
podział w łonie samego Kościoła, wszakże je
dnego, jedynego i niepodzielnego Kościoła 
Chrystusowego.
Dlatego też ów Kościół przypomina nam w 
głoszonym Słowie Bożym, w szafarstwie sakra
mentów i w świętym zgromadzeniu liturgicz
nym, że Bóg zlitował się nad zbuntowaną prze
ciwko sobie ludzkością i rozkazał ciemnościom, 
by zajaśniały światłem.

Wnętrze warszawskiego kościoła ewangelicko-reformo
wanego podczas głównego nabożeństwa w ramach te
gorocznego Tygodnia Modlitwy o Jedność <24 I 1988). 
Foto: Michał J. Hetmanek

Cicha i święta Noc Betlejemska oraz Wielka 
Noc naszego odkupienia to tak potężne wyda
rzenia, momenty i moce światłości Eożej, że 
przemieniły człowieka w świecie w rzeczywistą 
historię zbawienia.

p o t r z e b a , by  Św ia t ł o ś ć  Ch r y s t u s a
ZABŁYSŁA W NASZYCH SERCACH JAKO MIŁOŚĆ

Ludzkie serce to wprawdzie tylko mały punkt 
na naszej wielkiej planecie, ale właśnie w nim 
rodzi się ze światłości Bożej miłość, właśnie 
w nim przychodzi ona na świat, skonkretyzo
wana w łasce Ducha Świętego.
Serca nasze muszą zostać olśnione jasnością po
znania chwały Bożej na obliczu Chrystusa i do
piero wtedy, dzięki Niemu, będziemy mieli 
prawdziwe życie.
W tym właśnie objawiła się miłość Boga ku 
nam, że zesłał nam swojego Syna Jednorodzo- 
nego, uczynił Go za nas grzechem, „kazał” Mu 
— że tak powiem — być Eogiem z nami, a 
także mocą Ducha Świętego Eogiem dla nas 
i nawet w nas.
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Trzeba -tylfco dać się porwać mocy tej miłości, 
pozwolić jej się nieść, prowadzić i wszędzie u- 
siłować ją siać, by potem zbierać jej owoc — 
radość najpełniej zsyntetyzowaną w Ewangelii, 
Radosnej Nowinie naszego Pana i Zbawiciela.
Miłość — to klucz dany nam przez Boga do 
bram raju, do nieba. A żyć dzisiaj w naszym 
świecie naprawdę po ludzku, żyć w pełni ,,czło- 
wieczo,, można tylko wtedy, gdy posiadamy 
chociażby skrawek nieba w głowie lub sercu 
wyzwolonym od wszelkiego lęku. Praca, zada
nie i posłannictwo Chrystusowego Kościoła — 
to jakby „uziemnianie nieba” w naszym kon
kretnym środowisku, w naszym życiu na- co 
dzień. Człowiek bez możliwości ujrzenia ze 
swej ziemi ,,otwartego nieba” nigdy nie będzie 
mógł w pełni pozostać człowiekiem. Dzisiaj 
mówi się bardzo wiele o prawach człowieka, 
a świat, i nawet my — chrześcijanie — w nim, 
tak często zapominamy, że Bóg również ma 
swoje prawa, które muszą być przestrzegane, 
bo inaczej prawa ludzkie nie będą miały żadnej 
trwałej gwarancji. Potrzebna więc jest bliskość 
,,Światłości świaita” rozpraszającej lęk naszej 
przyziemnej ciemności.

ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA (Lumen gentium)
ROZPRASZA LĘKI CIEMNOŚCI

W miłości nie ma lęku, gdyż ona daje najgłęb
sze światło poznania.
Można by właściwie powiedzieć, że to, co jest 
najistotniejsze, poznajemy tylko sercem. Ow
szem, mędrca szkiełko i oko wiele znaczą, bo: 
,,Im diusza ludzka się rozprzestrzenia, tym 
większy staje się Bóg”. Takie wszakże hasło 
głosił nasz pozytywizm (Adam Asnyk). Ta jed
nak rozprzestrzeniona i powiększająca swą po
jemność dusza musi ostatecznie otworzyć się 
na oścież na światło Bożej miłości.
Eoga może naprawdę poznać tylko ten, kto 
miłuje i godzi się na otwarcie swego serca, tzn. 
akceptuje moc Bożego Ducha zstępującą . do 
tego ważnego punktu na ludzkiej planecie, ja
kim jest nasze serce.

Jednym z dwóch kaznodziejów pod
czas nabożeństwa był ks. biskup 
Alfons Nossol (tekst jego przemówie
nia — obok). Foto: Michał J. Het- 
manek

W świetle mocy Ducha Miłości, tzn. Bożej mi
łości, która jest jednocześnie miłosierną, ocala
jącą, oświecającą i zbawczą prawdą, człowiek 
dojdzie do radości i przestanie się lękać — 
zwłaszcza kary, z którą głównie kojarzy się 
lęk.

TYLKO MIŁOŚĆ DOSKONAŁA 
PRZEZWYCIĘŻA LĘK CZŁOWIEKA

Stróżem tej miłości jest dlatego jeden, święty, 
powszechny i apostolski Kościół, który może 
jeszcze nigdy nie był światu tak bardzo po
trzebny, jak właśnie dzisiaj. Chodzi o Kościół 
jako wspólnotę ludu Bożego wezwanego przez 
Chrystusa, wokół Niego zgromadzonego i idą
cego mocą Ducha Świętego do Ojca.
My, członkowie tego Kościoła, zrzeszeni w róż
nych wyznaniach i denominacjach chrześci
jańskich, korzystamy z owoców Chrystusowej 
miłości przede wszystkim przez Słowo Boże i 
sakramenty święte.
Ale czy zawierzyliśmy już całkowicie mocy 
tej miłości tak, iż wyzbyliśmy się lęku? Muszę 
tutaj wyznać przede wszystkim o samym so
bie, że chyba nie.
Czasem mogłoby się narwet wydawać, że my, 
chrześcijanie, lękamy się nawet prawdziwej je
dności Chrystusowego Kościoła, owej świętej 
sprawy przekazanej nam ,,testamentarnie” 
przez naszego Zbawiciela: ,,...aby wszyscy byli 
jedno!” Czy to nie ironia dziejów Kościoła, o- 
krutny grzech w stosunku do Mistycznego Cia
ła Chrystusa?!
Zapewne dzisiaj w Kościele jest wiele szczerze 
prowadzonych dialogów dwustronnych i wielo
stronnych, i to zarówno na arenie międzynaro
dowej, jak też na płaszczyźnie krajowych ekle
zjalnych wspólnot lokalnych. Ale czy my, 
rzymskokatoliccy chrześcijanie, nie uciekamy 
się bardzo często jakby apriorycznie do wy
godnej zasady: Roma locuta, causa finita?! 
A Wy, drodzy Bracia ewangelicy-protestanci 
— do tzw. sola-princypiów, zwłaszcza zaś zasa
dy: sola Scriptura? A nasi Bracia prawosławni 
znowu — do idei soborowości?! A przecież ma-
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Fragment sali podczas agapy na ple
banii ewangelicko-reformowanej w 
Warszawie. Przemawia ks. bp Zdzis
ław Tranda. Foto: Michał J. Het- 
manek

my przepowiadać i głosić wyłącznie Chrystusa 
jako Pana; nie siebie, nie swój Kościół, nie 
swoją wspólnotę wyznaniową, lecz tylko Jego 
samego, naszego wspólnego Zbawcę i Pana! Im 
bliżej — bez wszelkich apriorycznych założeń 
i zasad — z n a j d z i e m y  się u Chrystusowego 
Krzyża, my wszyscy, chrześcijanie, gdy zacz
niemy z uwielbieniem, w pokucie, w pokorze 
i modlitwie serca ten Krzyż obejmować, to mo
że także obejmiemy i siebie wzajemnie? Poz
wólmy zatem, wszyscy, miłości dojść do głosu, 
starajmy się rozszerzyć serca nasze, bo wtedy 
mamy szansę stać się narzędziami, instrumen
tami mocy samego Ducha Świętego.
Jak daleko nam jednak jeszcze do doskonałej 
miłości! Mówię to, oczywiście, patrząc najpierw 
w głąb własnego serca, patrząc na nas, chrze
ścijan rzymskokatolików. A od wielu już lat 
mam zaszczyt, będący równocześnie trudnym 
obowiązkiem, uczestniczenia w różnych komi
sjach dialogowych, zwłaszcza międzynarodo
wych. Tam wciąż muszę spotykać się z tym 
bolesnym faktem, że kiedy przedstawiamy los 
swojego Kościoła albo dzieje innego partner
skiego Kościoła chrześcijańskiego, zwykliśmy 
zaczynać od oskarżania go; zazwyczaj rozrywa
my wtedy zabliźnione już rany, zamiast ogar
nąć je chęcią kojącego przebaczenia i zrozu
mienia. To się, niestety, wciąż powtarza za
równo w kraju, jak też na arenie międzyna
rodowej. A warto by po prostu choćby tylko 
uprzytomnić sobie symboliczne znaczenie fak
tu, że wskazując na drugiego palcem zwracamy 
równocześnie aż trzy palce na siebie samego.
Nikt z nas — musimy to przyznać w pokorze 
przed ukrzyżowanym Panem — nie jest, nie
stety, bez winy, nie jest także bez grzechu w 
stosunku do tej bolesnej tragedii, jaką wciąż

jeszcze dzisiaj stanowi rozdarcie Chrystusowego 
Kościoła. To wyjątkowa ,,ciemność”, którą mu
si rozświetlić wszechpotęga światłości Bożej 
miłości!

Dlatego też zbieramy się tu, by wspólnie, na
prawdę „po chrześcijańsku”, błagać Boga o moc 
dla naszych serc, by stały się sercami skruszo
nymi, pokutującymi przynajmniej w ramach 
miłości bliźniego, do której przecież, jako chrze
ścijanie, jesteśmy wszyscy zobowiązani przez 
Ewangelię naszego Pana.

Słyszeliśmy już, że w tym roku będziemy mieć 
tyle ogólnochrześcijańskich impulsów* * do bła
galnych, szczerych modlitw o jedność Chrystu
sowego Kościoła. Zechciejmy je zauważyć, 
chciejmy skorzystać z ich kairosu, jakim są za
pewne jubileuszowe rocznice, od milenium 
chrztu Rusi aż po 100-lecie Kościoła Adwen
tystów.

Przez te i podobne znaki upomina nas i prze
mawia do nas Bóg, sam Pan, Król wieków i 
Władca naszych serc. Błagajmy Go o moc i 
siłę, o dłuższe wytrwanie w pokutniczym, po
kornym i modlitewnym nastroju.

Panie, przymnóż nam wszystkim wiary żyjącej 
potęgą nadziei i przechodzącej w żar miłości 
na co dzień. Chryste, daj nam miłość dosko
nałą, która przezwycięża wszelki lęk. Amen

Kazanie wygłoszone w kościele ewangelicko-refor
mowanym w Warszawie podczas głównego nabożeń
stwa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (24 I 
1988)
* Mowa o przypadających w tym roku wielu rocz
nicach i jubileuszach kościelnych — red.
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Ks. ROMAN MAZIERSKI

Jedność Biblii
ODCINEK CZWARTY

cd. CZĘŚCI II 

ROZDZIAŁ II

CZŁOWIEK W ŚWIETLE STAREGO TESTAMENTU

Powiedzieliśmy wcześniej, że Biblia może być nazwa
na księgą o Roigiu i ozłowieiku. Jak zatem przed:stawia 
się człowiek w śrwietie Starego Testamentu? Opowia
danie biibiLijłie o stworzeniu człowieka zaczyna się 
s-łowami: „Potem rzekł Bóg:. Uczyńmy człowieka na 
obraz nasz (...). I sitworzył Bóg człowieka na obraz 
swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę 
i niewiastę stworzył ich” (I Mojż. 1:26—27). Te krót
kie i proste słowa nie zawierają żadnego opisu two
rzenia ciała ludzkiego, nie przedstawiają teorii ewo
lucji ani jej nie przeczą — ich celem nie jest bowiem 
uczyć nas prawd' przyrodniczych. Słowo Boże stwier- 
diza jedynie prawdę podstawową, zasadniczą, że „Bóg 
stworzył człowieka”, i że stworzył go jako istotę do
brą i piękną, gdyż uczynił to na- obraz i podobieństwo 
swoje. A dalej: „Ukształtował Pan Bóg człowieka z 
prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. 
Wtedy stał się człowiek istotą żywą” (I Mojż. 2:7). 
W tych z kolei słowach Biblia stwierdza, że człowiek 
składa się z dwóch zasadniczych elementów: prochu 
ziemi i tchnienia Bożego, czyli materii i ducha, ele
mentu doczesnego i wiecznego. Ma on więc w sobie 
cząstkę Boga, Boże tchnienie, w którym wyraża się 
jego podobieństwo do Stwórcy. Czyż potwierdzenia 
tej prawdy nie znajdujemy w wielkich tworach du
cha ludzkiego, w arcydziełach rzeźby, malarstwa, mu
zyki, poezji, literatury, w monumentalnych budowlach 
i cudownych wynalazkach geniuszu "ludzkiego? Czyż 
nie zwykliśmy ich nazywać ,nieśmiertelnymi”, wy
czuwając, że tkwi w nich ten pierwiastek nieśmier
telności ducha ludzkiego-, który jako „tchnienie” Bo
ga odróżnia człowieka od innych istot ziemskich i do 
panowania nad nimi go predestynuje (I Mojż. 1:26. 
28-—30)? Temu duchowi miał być poddany pierwiastek 
materialny w człowieku, sam duch zaś — Bogu, 
Stwórcy. Tak pomyślana została cudowna harmonia 
między człowiekiem a Bogiem, między człowiekiem 
a przyrodą, i człowieka z samym sobą. Tworząc czło
wieka. na obraz i podoibierusjtwo swoje Bóg nie mógł 
uczynić zeń bezwolnego automatu, bezdusznego robo
ta. Dał mu więc nie tylko odbicie własnego rozumu, 
własnej myśli*, ale też podobieństwo własnej woli-, któ
ra może swobodnie wybierać i decydować. „I spojrzał 
Bóg na wszystko, co uczynił, a  było to bardzo do
bre...” (I Mojż. 1:31).

Tę cudowną harmonię zburzył grzech’ który pojawił 
się u samego zarania ludzkości. Biblijne opowiadanie 
o grzechu pierwszych ludzi, czyli o tzw. grzechu pier
worodnym, jest alegorią, spoza której przeziera ku

na-m prawda Bożego objawienia: to Bóg stworzył czło
wieka, to Bóg dał mu swoje .błogosławieństwo i du
cha, to Bóg dał mu panowanie nad całą ziemią i jej 
stworzeniami. W zamian żądał jednego: dobrowolnego 
poddania się Jego woli, Jego Prawu (I Mojż. 1:28—30; 
2:16—il7).

I oto przed człowiekiem pojawia się pokusa: okazać 
nieposłuszeństwo, zbuntować się przeciwko Bogu i 
Jego Prawu. „Będziecie jak Bóg” (I Mojż. 3:5) — 
obiecuje ludziom uosobienie tej pokusy, wąż. Czy 
jest to tylko prastara wschodnia legenda, którą się 
czytta z uśmiechem pobłażania* jak bajkę dla dzieci? 
Nie. Są to dzieje grzechu wszystkich pokoleń ludz
kości po dzień dzisiejszy. ,yBędzieeie jak Bóg...” — 
te słowa dotyczą i nas, naszych pokus, ambicji, pra
gnień. Być samowładcą, jedynym panem i mistrzem 
— to przecież marzenie dzisiejszych ludzi. Człowiek 
już nie jest jak glina w rękach Boga, Jemu bez reszty 
poddany; stał się buntownikiem, który chce dorów
nać Bogu, sam chce być Bogiem wszechrzeczy — także 
gospodarki, także polityki, także życia państwowego,, 
chce być Panem całego świata!

Już pierwszy człowiek uległ tej pokusie, odwrócił się 
od Boga, zburzył harmonię, jaka panowała, między 
nim a Stwórcą, zniszczył harmonię między sobą a 
przyrodą i stał się wśród jej tworów potworem. Od
dalił się od drogi wyznaczonej mu przez Boga i od
tąd nosi w sobie tragiczną dysharmonię: między 
tchnieniem Bożym a prochem ziemi, między duchem 
a materią, między dobrem a złem. Gdybyśmy nie 
mieli objawienia zawartego w Biblii, nauki o grze
chu pierworodnym i jego skutkach, gdybyśmy nagle 
przybyli na Ziemię z innej planety, to i tak odkryli
byśmy w ludziach ów rys grzechu, buntu i dyshar- 
monii. Świadczą o nim dzieje ludzkości i jej dzień 
dzisiejszy, a polega on na odiziedziczonym wypacze
niu, tragicznym i karykaturalnym wykoślawieniu tego 
człowieka, który miał być wyobrażeniem i podobieńs
twem Boga.

Ale Bóg nie zostawia człowieka swojemu losowi, nie 
dopuszcza, by po równi pochyłej odstępstwa i grzechu 
stoczył się on w przepaść bez dna — na zatracenie 
doczesne i wieczne. Przez wszystkie wieki Bóg ciągle 
szuka Adama i wzywa go głosem jego sumienia: 
„Gdzie jesteś? (...) Czy jadłeś z drzewa, z którego za
kazałem ci jeść?” (I Mojż. 3:9j11); i stawia mu- przed 
oczy swoje święte i niewzruszone Prawo po to, by 
Adam mógł rozpoznać swój upadek, swoje skażenie 
moralne, by ciągle na nowo się dźwigał i stale po
wracał na drogę wytyczoną mu przez Tego, od' któ
rego wyszedł, za którym podś^wiadomie tęskni i któ
rego szuka. „Dla siebie stworzyłeś nas, Panie, i nie
spokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w To
bie!” (Święty Augustyn). W swoim Prawie Bóg nie
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oznajmia niczego innego jalk tylko prawo naturalne, 
właiściwe istocie ludzkiej*. Jeśli chcemy być napraw
dę ludźmi, musimy postępować zgodnie z tym pTa- 
wem. Musimy — gidyż tak chce Bóg. Chce Om, byśmy 
żyli i postępowali zgodnie z tym, jaik zostaliśmy stwo
rzeni. To Boże: „Ja chcę”, przeraiża nas, gdyż wiemy, 
że to, co mówi Bóg, obowiązuje. Bóg nie pozwala 
drwić z siebie; co człowiek zasieje to i zbierze.

Nic diziwnego, że objawieniu Dekalogu towarzyszyły 
przerażające zjawiska przyrody, że „pojawiły się 
grzmoty i błyskawice, i gęsty obłok nad górą, i do
niosły głos trąby, tak że zadrżał cały iudi, który był 
w obozie (...). A góra- Synaj bardzo dymiła, gdyż Pan 
zstąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym 
z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo” (II Mojż 1-9:16. 
18). Podnosimy oczy znad kart Biblii i zastanawiamy 
się, co to być mogło: wybuch wulkanu?... burza?... 
Tak dalece zatraciliśmy poczucie, kim Bóg rzeczy
wiście jest, że trudno nam uwierzyć, by nieożywiona 
przyroda mogła po prostu reagować na Jego głos, 
bliskość, objawienie. Żyjemy w takiej dyisharmonii 
z przyrodą, gwałcąc jej prawa i pustosząc ją brutal
nie (Rzym. 8:22), że nie jesteśmy już w stanie sobie 
wyobrazić, że i ona może podlegać wstrząsom, kiedy 
nadzwyczajne wydarzenia wstrząsają ludzkością! Z 
czasem nauka na pewno wyjaśni te tajemnice, wza
jemne zależności i więzy między człowiekiem a ca
łym otaczającym go światem, między człowiekiem a 
Kosmosem.

Popłynęły więc z góry Pańskiej słowa Dekalogu (II 
Mojż. 20:17), wyryte dla ludu izraelskiego na tabli
cach kamiennych, a wcześniej — w sercach i su
mieniach wszystkich narodów (por. Rzym. 2:14—16), 
by były im drogowskazem, świętą normą postępowa
nia, a jednocześnie zwierciadłem, w którym mogą 
zobaczyć swój własny grzech, upadek i ^każenie. To 
Prawo Boże zaczyna tak promieniować! ^Czytając III 
Mojżeszową (r. 19 i 20) widzimy, jak w świetle tego 
Prawa wyglądają praktyczne obowiązki człowieka 
względem Boga i względem bliźnich. Swymi szlachet
nymi sformułowaniami przewyższają one wszystko, 
co dotąd pojawiło się w prawie ludzkim. Jest w nich 
mowa o wierności Bogu, poszanowaniu imienia Bo
żego, sabatu i ofiar (19:3—8.12), czci dla rodziców 
(19:3; 20:9), obowiązku pozostawienia resztek plonów 
na. polach i w winnicach dla „ubogiego i dla obcego 
przybysza” (19:9—10), o zakazie wyzysku i zatrzymy
wania zapłaty najemnikowi choćby do dnia następne
go (19:il3) oraz jakiegokolwiek oszustwa na miarach 
i wagach (19:35—36), poszanowaniu dla starców 
(19:32)„ cierpliwym i życzliwym obchodzeniu się z ka
lekami (19:14), o sprawiedliwości w sądzeniu bez 
wizględu na to, czy sądzony jest bogaty, czy biedny 
(19:l-5.3<5), o poszanowaniu czci i życia bliźniego (19:il6) 
oraz jego własności (19:14), o potępieniu gniewu i 
zemsty, o zakazie czarów i wieszczby (19:26.3il), wresz
cie — o normach regulujących pożycie między męż
czyzną i kobietą, z surowym potępieniem wszelkich 
wykroczeń (19$0.29; 20:110—21).

Najbardziej drogocenną perłą Prawa Bożego jest — 
już w Starym Testamencie — przykazanie miłości 
bliźniego: „Nie będziesz się mśictił i nie będziesz cho
wał urazy do synów twego ludu, lecz będziesz mi
łował bliźniego swego jak siebie samego” (III Mojż. 
19:18). Aby zaś nie było wątpliwości, że tym bliźnim

ma być każdy człowiek, nawet obcy i cudzoziemiec, 
przybysz z obcych krajów — wyjaśnia Bóg dalej: 
„Jeżeli w waszej ziemi zamieszka z tobą obcy przy
bysz, nie będziesz go gnębił. Obcy przybysz, który 
mieszka z wami, niech będzie jako tubylec wpośród 
was samych; będziesz go miłował jak siebie samego, 
gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi e- 
gipskiej” (III Mojż. 19:33—34; por. V Mojż. 10:19).

Jakże charakterystyczne, że przykazanie miłości Bo
ga pojawia się w Pismach późnieji, dopiero po przy
kazaniu miłości bliźniego, w V Księdze Mojżeszowej 
(6:5; 10:12; 11:1; 11:13; 11:22; 30:6; 30:16; 30:20), jak
by miłość ku Bogu uwarunkowana była miłością bliź
niego^ jakby miłość bliźniego była nieomyl
nym probierzem i najpewniejszym kryterium
naszej miłości ku Bogu. Czuł to dobrze
’ świetnie rozumiał apostoł Jan, zwany apostołem mi
łości, pisząc do wiernych: „Jeśli kto mówi: Miłuję 
Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albo
wiem kito nie miłuje brata swego, którego widzi, nie 
może miłować Boga, którego nie widzi. A to przyka
zanie mamy od Niego, aby ten, ktto miłuje Boga, mi
łował i brata swego” (I Jn 4:20—21; por. Mat. 22:37— 
39).

I jakże woibec takiego objawienia się Prawa Bożego 
mogą utrzymywać się zarzuty, że etyka Starego Tes
tamentu to etyka nienawiści i zemsty, podstępu i o- 
sizusitwa, etyka-, w której obowiązuje zasada „oko za 
oko, ząb za ząb”?

„Oko za oko, ząb za ząb” — zasada ta rzeczywiście 
występuje w Starym Testamencie (II Mojż. 21:24—25; 
por. III Mojż. 24:20; V Mojż. 19:16—211), ale nie jako 
reguła życia i współżycia czy jako aprobata bez
względnej zemsty, dokonywanej na krzywdzicielu, 
lecz jako jeden z paragrafów kodeksu karnego, ktÓTy 
ma być stosowany w sądach Izraela dla wymiaru spo
łecznej sprawiedliwości (por. II Mojż. 21:1 oraz 18: 
25—26).

W całym Zakonie Pańskim rozbrzmiewa najiwyżisze 
żądanie: „Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, Pan, 
Bóg wasz” (III Mojż. 19:2; por. I Ptr 1:16). Na to 
Pańskie żądanie odzywa się w człowieku tchnienie 
Boże, a dusza zrywa się do lotu. Oto ratunek, oto 
ocalenie od zatraty: wypełnić Zakon Pański! Stać się 
świętym, sprawiedliwym przed Panem! Cały lud ślu
bował: „Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i bę
dziemy posłuszni” (II Mojż. 24:7).

Człowiek zagłębił się w przykazania Boże, zaczął je 
interpretować, obmyślać w szczegółach ich zastosowa
nie do niezliczonych okliczności i możliwości życia 
codziennego. Powstała cała „teologia moralna” i ka- 
zuistyka Starego Testamentu; ci zaś, którzy naruszy
liby same przykazania Zakonu lub zbudowane na ich 
podstawie ustawodawstwo wykonawcze, zagrożeni zos
tali surowymi karami.

Tak więc ludizie podjęli najs-zlacheftniejisze postano
wienia, złożyli przyrzeczenia i przysięgi, ale już za 
kilka dni „sprzeniewierzył się lud (...), rychło zeszli 
z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ula
nego, oddali mu pokłon” (II Mojż. 32:7—8). Oto tra
gedia człowieka! „Wszyscy odstąpili, wespół się splu- 
gawili. Nie ma kto by dobrze czynił, nie ma ani jed
nego!” (Ps. 14:3; por. I Mojż. 6:5—6; Rym. 3:10—18).
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Każdy z synów ludzkich musi wyznać wraz z aposto
łem Pańskim: „Nędzny ja człowiek! (...) Albowiem nie 
czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie 
chcę, to czynię (...). Bo według człowieka wewnętrz
nego mam upodobanie w Zakonie Bożym. A w człon
kach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy 
przeciwko Zakonowi uznanemu przez mój rozum i 
bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest 
w członkach moich” (Rzym. 7:24.19.22—23).

Dzieje człowieka to historia ciągłych wzlotów i upad
ków, to ustawiczne rozbijanie się o niedosiężną skałę 
Zakonu Pańskiego, to bezustanne próby wzniesienia 
się na szczyty i sprostania wezwaniu: „Świętymi 
bądźcie, bo ja jestem święty!”. I takiego właśnie czło
wieka przedstawia nam Stary Testament! Z jego naj
gorszymi instynktami, chytrością, zepsuciem obycza
jów, wiarołomstwem wobec Boga i wobec ludzi, mści
wością i okrucieństwem; człowieka, który — co gor
sza — usiłuje zagłuszyć głos swego sumienia i sam 
siebie oszukuje, wmawiając sobie i innym, że jego 
występki cieszą się aprobatą Boga.

Z kart Starego Testamentu wyłaniają się również 
piękne, szlachetne postacie mężów Bożych, jak Noe, 
Abraham, Izaak, Jakub, Józef, Mojżesz, Aaron, Sa
muel, Dawid, prorocy... Ale i oni nie są bez winy, 
„gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego” 
(I Mojż. 8:21). Każdy z nich przeżywa chwile, kiedy 
jego własna sprawiedliwość rozbija się o Zakon Pańs
ki, a wtedy poznaje swój grzech (por. I Mojż. 9:20—21; 
16; 25:27—34; 26:6—10; 27; 30; 42; II Mojż. 12:35—36; 
32:1—6; 32:26—29; IV Mojż. 20:12; I Sam. 15:32—33; 
II Sam. 11) i przekonuje się o tej prawdzie, którą 
później ap. Paweł ujął w słowach: „Z uczynków Za
konu nie będzie usprawiedliwony przed Nim żaden 
człowiek, gdyż przez Zakon jest poznanie grzechu” 
(Rzym. 3:20).

Grzeszny człowiek szuka więc usprawiedliwienia na 
innej drodze, na drodze kultu. Od najdawniejszych 
czasów dusza ludzka, owa anima naturaliter Christia
na — odczuwała gorące pragnienie składania bóstwu 
darów i ofiar. Tak było u wszystkich ludzi, we wszyst
kich narodach i religiach. W Starym Testamencie rów
nież widzimy to pragnienie zbliżenia się do Boga 
przez ofiary. Różna jest i.ch postać — od prostych, pa- 
sterskch i rolniczych darów Kaina i Abla (I Mojż. 
4:3—4) przez ofiary ujęte w dokładne przepisy rytual
ne Prawa Mojżeszowego, aż po błyszczące przepy
chem ceremoniału ofiamiczego, sprawowane w Na
miocie świętym, a później w Świątyni. Ofiary te mia
ły za cel uwielbienie Boga, złożenie Mu dziękczynie
nia, a zwłaszcza przebłaganie za grzechy. Kult i prze
strzeganie jego przepisów, określonych tak szczegóło
wo, jest więc formą szukania usprawiedliwienia (zob. 
II Mojż. 25—31; 35—40; III Mojż.; IV Mojż. 15 i 19; 
28—30; V Mojż. 14—17:1). Jeśli Bóg pozwalał na te 
wszystkie praktyki kultowe, a zwłaszcza na ofiary,

jeśli je aprobował, to z tych samych powodów, z ja
kich ojciec lub matka przyjmują nieudolny dar swe
go dziecka, wykonany jego niezgrabnymi paluszkami... 
Wszak ten dar jest wyrazem czci dziecka, formą prze
prosin za przewinienie, a jego wręczenie daje okazję 
do serdeczniejszego zbliżenia się do rodziców. Tak 
i Izraelowi cały kult: święta i obrzędy, kapłani, o- 
fiary itd., miał ułatwiać zbliżenie .się do Boga, a o- 
fiary, zwłaszcza krwawe za grzech, były symbolem 
i urzeczywistnieniem podświadomej idei zastępczego 
cierpienia za nasze winy Zamiast nieosiągalnego idea
łu świętości etycznej wysunął się ideał świętości ry
tualnej, kultowej (III Mojż. 11:44). Kult sam przez 
się nie mógł jednak pojednać upadłego człowieka z 
Bogiem, mimo że w oczach zabobonnego ludu ucho
dził nieraz za środek wykupienia się od sprawiedli
wości Bożej.

Prorocy zwalczali ten błędny pogląd i ostro piętno
wali pokrywanie ofiarami i praktykami religijnymi 
grzechów społecznych lub osobistych. „Posłuszeństwo 
lepsze jest niż ofiara” (I Sam. 15:22). Przez usta pro
roka Amosa mówi Pan: „Nienawidzę waszych świąt, 
gardzę nimi, i nie podobają mi się wasze uroczystości 
świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne 
i ofiary z pokarmów, nie mam do nich upodobania, 
a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie 
mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask waszych pieśni. 
I nie chcę słyszeć brzęku twoich harf” (Am. 5:21—23); 
a przez Ozeasza: „...miłości chcę, a nie ofiary” (Oz. 
6:6). Micheasz pyta sam siebie: „Z czym mam wystą
pić przed Panem, pokłonić się Bogu Najwyższemu? 
Czy mam wystąpić przed Nim z całopaleniami, z rocz
nymi cielętami? Czy Pan ma upodbanie w tysiącach 
baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy 
mam dać swojego pierworodnego za swoje przestęps
two, własne dziecko na oczyszczenie mojego grzechu?” 
(Mich. 6:6—7).

Im bardziej kult stawał się czczą formalistyką za
głuszającą głos sumienia, tym ostrzej i bezwzględniej 
odzywał się przeciw niemu głos Pana: „Co mi po 
mnóstwie waszych krwawych ofiar — mówi Pan. 
Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych 
cieląt, a krwi byków i jagniąt, i kozłów nie pragnę. 
Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obli
czem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali 
moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej, 
kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie 
uroczystych zebrań — nie mogę ścierpieć świąt i u- 
roczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja 
dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc 
je” (Iz. 11:11—14; por. Iz. 29:13). „Nic nie powiedzia
łem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi 
egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie cało
paleń i ofiar krwawych” (Jer. 7:22; por. Ps. 50:7— 
14; 51:18). Aż wybuchnął głos Pański rozgoryczonym 
i dosadnym słowem proroka Malachiasza: „Nie mam 
do was upodobania — mówi Pan Zastępów — i nie 
jest mi miła ofiara z waszej ręki (...). Oto ja odetnę 
wasze ramię i rzucę gnój na waszą twarz, gnój wa
szych świąt, i oddalę was od siebie” (Mai. 1:10; 2:3). *

* Wg poglądów Emila Brunnera zawartych w  książce  
„Unser G laube“ (Nasza w iara). Tłum. polskie pow ojenne  
— Wyd. „Słowo Praw dy“, W arszawa 1963 — red.
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WARSZAWSKIE FIRMY EWANGELICKIE

TADEUSZ WŁADYSŁAW ŚWIĄTEK

Przed rokiem, w drugim numerze „Jednoty” z 1987 r., rozpoczęliśmy druk cyklu zatytułowanego 
„Warszawskie firmy ewangelickie”. Autorem dziesięciu artykułów, które ukazały się w tym czasie 
i zaprezentowały stare firmy luterańskie i reformowane, jest p. Tadeusz Świątek, potomek przed
stawionej w tym numerze — jako jedenasta — rodziny Libeltów, która począwszy od lat siedem
dziesiątych XVIII w. aż po rok 1952 prowadziła ze zmiennym szczęściem trzy różne firmy handlowe. 
I tym artykułem zamykamy pierwszą część cyklu, poświęconą najbardziej znanym zakładom ewan
gelickim. Druga część dotyczyć będzie już mniejszych i mniej znanych firm. Materiały p nich u- 
kazywać się będą na łamach „Jednoty” sukcesywnie, w miarę jak po opracowaniu przez Autora na
pływać będą do redakcji.
Dziękując Czytelnikom za przekazane do tej pory uwagi na temat poszczególnych tekstów tego cy
klu, prosimy o dalsze informacje, uzupełnienia, wyjaśnienia lub prostowanie błędów. W dziale 
„Listy” zamieszczamy apel Autora dotyczący samej sprawy.

Redakcja

Cztery wcielenia 
firmy „Libelt vel Liebelt”

Jakub Henryk Liebelt ok. 1780 r. wg portretu (olej.) 
nieznanego malarza. Obraz, który do 1939 r. stanowi! 
własność rodziny, zaginął.

Rodzina Liebeltów wywodzi się z Saksonii, gdzie no
towano ją już w XV wieku; w ubiegłym stuleciu wy
stępowała jeszcze, poza Polską, na pograniczu Alza
cji i Lotaryngii, a nazwisko swe pisała z francuska 
— Liebeult.
Pierwsze wzmianki o warszawskiej linii Liebeltów się
gają czasów panowania króla Stanisława Augusta Po
niatowskiego, kiedy po ogłoszonym w lutym 1776 r. 
wyroku asesorii warszawskiej, zezwalającym dysyden
tom na nabywanie dóbr, w Album civile civitatis an
tique Varsoviae — wpisał się Jan Henryk Liebelt. Jego 
nazwisko znalazło się obok nazwisk luteranów i kal
winów trwale związanych z historią Warszawy, m.in. 
Piotra Blanca, Tomasza Dangla, Michała Grölla oraz 
Piotra Teppera i Piotra Fergussona Teppera. Zesta
wienie z tak wybitnymi postaciami świadczy, że i sam 
Jan Liebelt musiał odgrywać niepoślednią rolę w ży

ciu ewangelickiej społeczności stolicy Rzeczypospolitej. 
Ze spisu mieszkańców Warszawy z końca XVIII w. 
dowiadujemy się z kolei, że Jan Henryk Liebelt był 
kupcem i mieszkał w dworku przy ul. Koźlej (nr hip. 
1820, z czasem nr policyjny 3), a we własnej kamie
niczce przy Nowym Świecie (nr hip. 1316, polic. 66) 
prowadził sklep bławatny.
W obecnym stanie badań nie jest możliwe ustalenie 
dokładnej daty urodzin i śmierci pierwszego z noto
wanych w kronikach stolicy Liebeltów. Nie wiadomo 
też, z kim był on żonaty. Na podstawie pewnych prze
słanek, wynikających z przeglądu archiwaliów, można 
określić jedynie przypuszczalne lata jego życia na ok. 
1741—1790. Wiadomo natomiast, że w 1776 r. Jan Hen
ryk Liebelt został wpisany do ksiąg handlowych 
miasta Warszawy, jako prowadzący handel bławatny.
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Wiadomo też, że miał dwóch synów: Jana Samuela 
Our. 1770) i Teodora (nar. 1774).
Jego oryginalny podpis znajdujemy w protokołach 
Kolegium Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w War
szawie z 1778 r., a w „Gazecie Korespondenta War
szawskiego i Zagranicznego” z sierpnia tegoż roku, w 
dziale Doniesienia, można przeczytać zamieszczoną 
przez niego następującą informację: Jan Henryk Lie- 
belt — kupiec i obywatel warszawski, objąwszy han
del bławatny przy Nowym Świeńe nr 1316 — donosi 
Prześwietnej Publiczności, iż ten handel we wszelkie 
gatunki materii jest opatrzony. Poleca się przy tern 
łaskawym względom Prześwietnej Publiczności usługi 
swoje w dostarczaniu dobrego towaru i za słuszną 
cenę ofiarowuje.
W tym samym czasie żył w Warszawie jeszcze jeden 
przedstawiciel tej rodziny, mianowicie — Jakub Hen
ryk Liebelt (ur. 1744). Można przypuszczać, że obaj 
Liebeltowie byli braćmi, chociaż nigdzie nie znajduje
my bezpośredniego potwierdzenia takiej tezy. Pewną 
sugestią jest jednak fakt, że obaj nosili drugie imię 
Henryk, modne w owym czasie, a także to, że jeden 
z synów Jana (o czym niżej) mieszkał w domu Jav 
kuba; ponadto urodzony w 1800 r. najmłodszy syn 
Jakuba nosił — może na pamiątkę po nie żyjącym 
już stryju? — imiona Jan Henryk.
Jak już wspomniano, Jan Henryk Liebelt miał dwóch 
synów, z których starszy — Jan Samuel — mieszkał 
przy Krakowskim Przedmieść'u 446, właśnie w domu 
domniemanego stryja Jakuba Liebelta, a młodszy — 
Teodor — przy Krakowskim Przedmieściu 441, u Jana 
Heydera, który zapewne był jego wujem, czyli, bra
tem matki. Tylko przedwczesną śmiercią obojga ro
dziców da się uzasadnić rozdzielenie obu chłopców 
i ich różne miejsca pobytu.
Zamożni Liebeltowie jakoś nie byli szczęśliwi w ży
ciu osobistym. Do takiego wniosku upoważnia brak 
informacji w cytowanym już spisie mieszkańców War-

Okładka „Tygodnika Ilustrowanego” z 12 VI (30 Y) 
1903 r. przedstawiająca portrety małżonków; Jana Wil
helma Libelta i Julii Marceli z Ristowów Libeltowej.

szawy z końca XVIII w. o żonie (musiała już wtedy 
nie żyć) drugiego z mch — Jakuba Henryka — miesz
kającego tylko z synem Jakubem Karolem (ur. 1790) 
i domniemanym bratankiem, Janem Samuelem, przy 
Krakowskim Przedmieściu 446. Żona zapewne zmarła 
przy porodzie, co nie było wówczas rzadkością. 
Jakub zatrudniał czworo służby: kamerdynera Bogu
miła GeJdnera (lait 32^ kucharkę Reginę Geldmer 
(wiek nieokreślony) — matkę Bogumiła^ loka jeżyka 
Jana Boehma (lat 21) i stangreta Jana Beller - 
ta (lat 22). Wszyscy mieszkali w domu Ja
kuba i byli wyznania ewangelicko-augsburs
kiego. Jakub Henryk Liebelt, podobnie jak jego 
domniemany brat, był kupcem bławatnym1, lecz głów
ną domeną jego działalności nie było kupiectwo, fir
mą zajmował się raczej Jan Henryk. Niestety, nic 
więcej o pierwszej firmie prowadzonej przez tę ro
dzinę nie można powiedzieć z powodu braku jakich
kolwiek przekazów.
Z zachowanych dokumentów wynika, że od 1769 r. 
Jakub Henryk Liebelt był czynnym członkiem war
szawskiego zboru ewangelicko-augsburskiego. I tak, 
na przykład, gdy na dokończenie budowanego przez 
Szymona Bogumiła Zuga kościoła zabrakło 340 du
katów, Jakub zadeklarował na ten cel 29 dukatów 
w złocie. Miało to miejsce 8 stycznia 1778 r. przy 
Rynku Starego Miasta, w kamieniczce oznaczonej nu
merem 65, w mieszkaniu Krystiana Eberta, starszego 
zboru, który prowadził rachunki parafialne. Sam go
spodarz zaofiarował wtedy 60 dukatów. W tym zesta
wieniu ofiara Liebelta może wydawać się nie naj
wyższa, lecz w istocie nie było to mało.
Jakub Henryk Liebelt od 17 lipca 1777 r. pełnił funk
cję notariusza zboru, następnie sekretarza Kolegium 
Kościelnego, a starszym urzędu ławkowego był dwu
krotnie w latach 1778—1780 i 1783—1788, co potwier
dza księga wpisów kolekt z ław kościelnych, za które 
pobierał rocznie po 32 dukaty. Dnia 15 września 
1778 r. uczestniczył w naradzie dotyczącej zatwierdze
nia nowego regulaminu kościelnego (Kirchenordnung). 
Ciekawe, że działalność w warszawskim zborze lute- 
rańskim łączył z aktywnością masońską, czyli wol
nomularstwem, w kilku po sobie powstających lo
żach. Począwszy od erygowania w grudniu 1778 r. 
loży rytu szkockiego (Katarzyna pod Gwiazdą Pół
nocną), posługującej się językiem francuskim i będą
cej lożą-matką dla lóż Rzeczypospolitej Polskiej, peł
nił w niej urządź stewarda,. Do. jego obowiązków naje
żało zarządzanie sprzętami oraz przygotowywanie 
sprawozdań z przychodów i rozchodów. Członkiem 
tej loży był m.in. król Stanisław August Poniatowska. 
Prowadziła ona niezmiernie pożyteczną działalność, 
a na jej gruncie spotykały się sfery dworskie, arysto
kracja i szlachta z mieszczaństwem, bez różnicy po
zycji społecznej i wyznania, znajdując tu płaszczyznę 
porozumienia i pole do działania. Po erygowaniu 15 
października 1780 r. przez lożę-matkę loży symbolicz
nej, niemieckojęzycznej (Göttin von Eleusis — Bogini 
z Eleuzis), Jakub Liebelt przeszedł do niej i pełnił 
kolejno funkcje: wielkiego budowniczego, wielkiego 
jałmużnika i w końcu drugiego dozorcy2. Jako wielki 
budowniczy zajmował się sprawdzaniem rachunków,
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Nowy Świat 66. Tu się mieścił iDom Handlowy „J. H. 
Liebelt — Handel blawatny”. Foto z 1935 r. Zbiory 
Arch. Państw, m. st. Warszawy (APW)

jako wielki jałmużnik zbierał składki i dobrowolne 
ofiary na rzecz loży, a jako drugi dozorca kierował 
pracami loży oraz zapisywał braci do głosu w dys
kusji.
Loża, o której teraz mowa, powołała do życia insty
tucje nie mające precedensu, mianowicie: pierwszą 
bibliotekę publiczną i Towarzystwo Dobroczynności. 
Z pewnością Jakub Liebelt uczestniczył w organizo
wanych corocznie obchodach Nocy Świętojańskiej (24 
czerwca), największego święta wolnomularskiego, oraz 
był świadkiem uchwalenia i ogłoszenia Konstytucji 
3 Maja 1791 r., w tym bowiem roku, 16 lipca, wpisał 
się na ratuszu staromiejskim do Księgi Praw Miejs
kich, co było równoznaczne z podporządkowaniem się 
prawu miejskiemu. Przed swym nazwiskiem postawił 
liczbę 424, oznaczającą ówczesne miejsce zamieszka
nia — Krakowskie Przedmieście nr hip. 424. Zacho
wana księga przechowywana jest w Archiwum Głów
nym Akt Dawnych (AGAD), a dom pod wymienio
nym numerem stoi obok kamienicy mieszczącej ka
wiarnię „Telimena”, na wprost pomnika Adama Mic
kiewicza.
Jeszcze jeden swój ślad pozostawił Jakub Liebelt w 
Księdze mieszczan-kupców Miasta Starej Warszawyf 
gdzie pod datą 3 kwietnia 1792 r. złożył swój podpis.
Spokój w Warszawie został naruszony. Dnia 8 lipca 
1794 r. załamała się Insurekcja i stolica skapitulowała 
pod naporem wojsk rosyjskich. W dwa lata później, 
9 stycznia 1796 r., wkroczyli do niej Prusacy. Polska 
popadła w zależność od trzech zaborców. Dla zniewo
lonego kraju zaświtała nadzieja wolności, gdy 19 
grudnia 1806 r. pojawił się w Warszawie „bóg woj
ny” — cesarz Francuzów, Napoleon I.
Nieco wcześniej, bo 30 sierpnia 1800 r. Jakub Henryk 
Liebelt ochrzcił w warszawskim kościele ewangelicko- 
-augsburskim swego (drugiego z kolei, a pierwszego 
z nowego małżeństwa, zawartego z Heleną Haring) syna 
— Jana Henryka, urodzonego 20 lipca tego samego 
roku.
Trudno mówić o dalszych losach Jakuba z uwagi na 
brak dokumentów, natomiast w książce Taryfa, czyli 
opis wszystkich pałaców, domów, kościołów, szpita- 
lów i ich posesorów m. Warszawy na rok 1807 można 
odnaleźć informację, że był on w dalszym ciągu 
właścicielem domu handlowego przy Nowym Swiecie 
(nr hip. 1316), lecz już w 1809 r. dom ten stanowił 
własność niejakiego Dobrzyńskiego, nie wymienione
go z imienia i profesji. Z przeglądu archiwaliów wy
nika niezbicie, że po sprzedaży domu Jakub Henryk 
Liebelt wraz z rodziną wyjechał do Wschowy w Pru
sach Zachodnich, która, jak się okazuje, była polskim 
gniazdem rodziny. Występowało tam wiele osób o 
tym nazwisku. Ponownie w Warszawie pojawił się 
ok. 1820 r. Zmarł przypuszczalnie przed 1827 r.
Założycielem kolejnej „liebeltowskiej” firmy był stry
jeczny prawnuk Jakuba, Jan Wilhelm Liebelt 
(1848—ili93*4)i, który po sprzedaży za 99 tyis. rulbdi wła
dzom miejskim nieruchomości Powązki 273 nabył w 
podwarszawskim wówczas Mokotowie rozległą, parcelę, 
wydzieloną z ćtólbr ziemskich znanego litografa, Fran
ciszka Szustra, i położoną przy ul. Nowoaleksandryjs-

kiej 61/89 (nr hip. 8/9), później Puławskiej 79, między 
obecną ul. Belgijską (wytyczoną w początkach nasze
go stulecia) a istniejącą już wtedy ul. Dolną.
W latach 1887—1889 architekt Józef Huss wzniósł tu 
dwupiętrowy dom, zwany hipotecznie „Willa Wilhel- 
mówka”, utrzymany w stylu neoklasycystycznym, z 
piętrową oficyną posiadającą od strony podwórza 
jednopiętrowe skrzydło z facjatkami w stromym da
chu. Parter tego domu, od frontu, zajął sklep kolonial
ne -sipożywczy „Jan W. Liefoedlt” z diwoma oknami wy
stawowymi, należący do właściciela posesji, Jana Wil
helma Liebelta. Do wybuchu pierwszej wojny świato
wej uchodził on za największy w Mokotowie, bo za
trudniał aż czterech subiektów. Z prawej zaś strony, 
za sklepem, brama prowadziła na podwórze, gdzie 
znajdowały się stajnie i wozownia oraz piętrowy skła
dzik z podcieniami wspartymi na. drewnianych słup
kach. Rodzina Liebelłów zajmowała mieszkanie na 
parterze, przy prowadzonym przez siebie sklepie, oraz 
na pierwszym piętrze; pozostałe lokale były wynaj
mowane. Obie części mieszkania łączyły ze sobą dre
wniane schody, niedostępne dla lokatorów. 
Właściciel posesji i wspomnianego składu kolonialne
go, Jan Wilhelm Liebelt, urodził się 17 grudnia 
1848 r. w Powązkach (od 1916 r. włączonych do War
szawy), jako syn majstra młynarskiego Jana Bogumi
ła (1818—1898) i Anny Wilhelminy z Kornetów 
(1828—1910). Ojciec jego posiadał wiatrak, zwany „ho
lendrem”. W 1912 r. na terenie nieruchomości jego ro
dziców powstał cmentarz wojskowy dla żołnierzy ro
syjskich. Jan Wilhelm ukończył z wyróżnieniem Szko
łę Elementarną Zboru Ewangelicko-Augsburskiego 
przy -ud. Młynarskiej 10, czego po,twierdzeniem jest 
wpis do Złotej księgi, przechowywanej w AGAD4. Ko
lejnym etapem jego edukacji była Warszawska Szko
ła Realna nr 3 przy ul. Jezuickiej. Mimo że ją u- 
kończył, został jednak majstrem młynarskim, by pro
wadzić ojcowski wiatrak. Później odbył praktykę han
dlową w Berlinie, w kilku firmach kupieckich.
Dnia 6 maja 1876 r. w kościele ewangelicko-augsburs
kim Świętej Trójcy w Warszawie wziął ślub z Julią
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Marcelą z Ristowów, córką Augusta i Doroty z Kla- 
wów, urodzoną 31 stycznia 1857 r. Wśród mieszkań
ców starej Warszawy, członków cechów rzemieślni
czych i Resursy Kupieckiej nazwiska te były dobrze 
znane i wiele mówiące.
Jan i Julia Liebeltowie mieli siedmioro dzieci: Wła
dysława (ur. 1877), Aleksandra (ur. 1878), Alfredę 
Marię (ur. 1883), Helenę (ur. 1885), Eugeniusza (ur. 
1887), Stefana (ur. 1894) i Ferdynanda (ur. 1898). 
Trzej ostatni synowie urodzili się już w Mokotowie, 
administracyjnie spełniającym funkcje gminy.
Od 1908 r. Jan Wilhelm Liebelt był członkiem rady 
gminnej, a nazwisko jego często wymieniano w re
lacjach z zebrań. Zyskiwał sobie coraz większą po
pularność. W jego doskonale zaopatrzonym sklepie 
kolonialno-spożywczym zaopatrywali się nie tylko 
mieszkańcy Mokotowa, ale także okoliczni włościanie 
i dToIbni ziemianie, właściciele małych foiłwarozikóW z 
okolic Piaseczna, Grójca i Góry Kalwarii.
Na kilka lat przed wybuchem pierwszej wojny świa
towej Jan Libelt, tak wtedy piszący już swe nazwis
ko, podzielił własną nieruchomość na parcele (place) 
i kolejno je sprzedawał pod budowę domów wzdłuż 
obecnej ul. Puławskiej. Wtedy też trzej jego starsi 
synowie: Władysław, Aleksander i Eugeniusz, założyli 
w ogrodzie Szustra „Fabrykę Mydła i Świec Stearyno
wych, Bracia Libelt”. W skład rodzinnej spółki oprócz 
wyżej wymienionych weszli: Mikołaj hr. Łączyński, 
żonaty ze stryjeczną siostrą Julii Libelt, Bronisławą 
Reginą z Kalischów, oraz Feliks Mazur, mąż bratani
cy Jana Libelta, Kazimiery Eleonory.
I tak oto doszliśmy do trzeciej firmy prowadzonej 
przez tę rodzinę. Biuro zarządu i sklep fabryczny 
mieściły się w oficynie domu przy ul. Nowoaleksan- 
dryjskiej, z czasem oznaczonej numerem policyjnym: 
ul. Puławska 77. Bracia Libelt weszli w porozumie
nie ze starą ewangelicką firmą mydlarsko-perfume- 
ryjną R. Wildta, od której nabywali środki zapacho
we do swych wyrobów, a z zakładów tłuszczowych

Dom Jana Wilhelma Libelta, tzw. Willa Wilhelmówka 
przy ul. Nowoaleksandryjskiej. Foto z 1935 r. Zbiory 
APW

Woytona na Targówku otrzymywali tłuszcz niezbędny 
do fabrykacji zarówno mydła, jak i świec. Nasilająca 
się konkurencja oraz wybuch wojny sprawiły, że fa
bryka splajtowała.
Wspólnicy musieli szukać innego zajęcia. Najstarszy 
z braci, Władysław Libelt (1877—1962), z wykształce
nia eiko-nomiisita, został plenipotentem hr. Podeityłło 
w Wojsławicach. Drugi z braci, Aleksander (1878— 
1959), jeszcze w 1910 r. przejął ojcowski sklep, a z 
uwagi na zbliżającą się wojnę przekształcił go w 
skład mąki i zainstalował w nim jeden z pierwszych 
w Mokotowie telefonów (271—87), jak o tym świad
czy Spis abonentów Towarzystwa Akcyjnego Telefo
nów Cedergren w Warszawie (wyd. 1910—1911). 
Upadek fabryczki mydła odbił się na losach moko
towskiej kamienicy, której hipoteka została obciążona 
do wysokości 14 tysięcy rubli, co spowodowało od
kupienie domu od Libeltów przez Władysława Zien- 
kowicza, na mocy aktu notarialnego z 14 październi
ka 1916 r. Sklep zaś pozostał własnością małżonków 
Aleksandra i Aleksandry z Krupińskich Libelt, którzy 
7 sierpnia 1918 r. wykupili dom z rąk Zienkowicza. 
Wkrótce też przebudowali parter domu w ten spo
sób, że zlikwidowali część mieszkania i przekształcili 
ją w drugi lokal sklepowy, w którym zainstalował 
się zakład fryzjerski.
Aleksander Libelt, absolwent Warszawskiej Szkoły 
Realnej i Berlińskiej Szkoły Handlowej, członek Re
sursy Kupieckiej, zręczny kupiec, właściciel kilku nie
ruchomości w Warszawie, pełnił przez kiilka lalt funk
cję członka Komitetu Opiekuńczego Szkoły Zgroma
dzenia Kupców m. Warszawy. Do 1933 r. prowadził 
po ojcu sklep kolonialno-spożywczy, następnie sprze
dał go Alicji Marcinkowskiej, a ta z kolei przeniosła 
ów sklep do sąsiedniego domu przy ul. Puławskiej 
73/75. Opróżniony lokal, przebudowany i powiększony 
o bramę wiodącą na podwórze, przejął znany moko- 
towtsiki aptekarz — mgr Aleksander Gryger. Sam zaś 
Aleksander Libelt do wybuchu drugiej wojny żył 
wraz z żoną z procentów od kapitału i zajmował się 
działalnością społeczną.
Trzeci z braci, Eugeniusz Libelt (1887—1970), absol
went Szkoły Artystyczno-Rzemieślniczej J. Kiihna i 
Szkoły Technicznej w Poczdamie, członek Zgromadze
nia Hurtowników m. Warszawy oraz kupiec branży 
żelaznej, w 1928 r. założył sklep z artykułami żelaz
nymi i naczyniami kuchennymi w domu przy ul. Pu
ławskiej 81, przylegającym do ojcowskiej kamienicy. 
Była to czwarta i ostatnia firma prowadzona pod na
zwiskiem „Libelt”.
Fakt, że Mokotów przekształcił się z dawnej dzielnicy 
przedmiejskiej w nową, prężnie rozbudowującą się 
część stolicy II Rzeczypospolitej, wpłynął na to, że w 
składzie Eugeniusza Libelta znalazły się artykuły że
lazne w bardzo dużym wyborze i asortymencie — od 
gwoździ przez drut, pręty, rury, śruby, zamki, zasuw
ki, skoble, haki, wagi i narzędzia stolarskie, ślusars
kie, szewskie, hydrauliczne i rolnicze, aż po naczynia 
kuchenne, piecyki, rynny, dymniki, wentylatory, bla
chę w arkuszach. Różne akcesoria nabywali u niego
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Reklama sklepu Eugeniusza Libelta, lata 1934—1939. 
Foto ze zbiorów W. Świątka

podwarszawscy chłopi spod Piaseczna i Góry Kal
warii oraz drobni ziemianie: Łagowscy z Wyczółek, 
Łapińscy z Krasnowoid i Zatiwamiccy z Czerniako- 
wa, a nawet zarząd dóbr wilanowskich. Do klientów 
E. Libelta zaliczały się również takie warszawskie 
firmy, jak np. „J. Fruziński”, „A. Chowańczak”, „A. 
Gąsecki”, „T. Ryl” i mokotowska ekspozytura „We
dla”. Reklamy sklepu drukował „Kurier Warszaws
ki”, „Gazeta Przemysłowo-Handlowa”, „Gazeta Rze- 
mieślniczo-Handlowa” i „Tygodnik Ilustrowany”. Jego 
założyciel i właściciel, Eugeniusz Libelt, człowiek za
wsze elegancki, przypominał (ze względu na rozległą 
łysinę) pierwszego prezydenta Niepodległej Polski, 
Gabriela Narutowicza. To podobieństwo bywało po
wodem zabawnych zdarzeń jeszcze podczas okupacji 
hitlerowskiej.
Utarło się powiedzenie, że jeżeli czegoś nie ma u Li
belta na Mokotowie, to nie dostanie się tego nigdzie. 
Do jego sklepu zbiegali się chłopcy z całej dzielnicy 
po plomby na popularne wówczas „zośki”, którymi 
on hojnie obdarzał mokotowskich urwisów, nie bio
rąc pieniędzy.
Kończąc historię firm prowadzonych przez rodzinę 
związaną z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim i no
towaną w kronikach Warszawy od czasu budowy 
świątyni tego wyznania w Warszawie, wypada jeszcze 
jednym zdaniem wspomnieć o losie jej mokotowskiej 
siedziby i mieszkańców. Jej właściciel, Jan Wilhelm 
Liibelit, zmarł 19 listopada 1934 r. i spoczął na cmen
tarzu przy ul. Młynarskiej, w grobie dziedzicznym 
w al. 54 nr 17, a nabytym w początkach XIX wieku. 
Tam też spoczywają jego synowie. Dom jego, zwany 
„Wilhelmówką”, przetrwał działania wojenne 1939 r. 
i legł w gruzach dopiero w czasie Powstania War
szawskiego, które pochłonęło tak wiele istnień ludz
kich, nie oszczędzając także tej rodziny. Zginęli 
wtedy: Julia Marcela z Ristowów Libelt, wdowa po 
Janie Wilhelmie, i jej ukochany wnuk inż. elektryk 
Władysław Edward Rode (1912—1944), syn Edwarda 
i Heleny z Libeltów, zastępca dowódcy 239 plut. Legii
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EU GEN IUSZ LIBELT!
W A R S Z A W A - M O K O T Ó W

Akademickiej zgrupowania AK „Żywiciel”, ps. „Re- 
wski”.
Historia czterech kolejno prowadzonych przez rodzi
nę Libeltów vel Liebeltów firm wplotła się w burzli
we wydarzenia niespokojnego kraju i jego stale najeż
dżanej przez wrogów stolicy, w której skrzętni spolo
nizowani cudzoziemcy budowali lub odbudowywali 
swą egzystencję, i na miarę swych sił i środków za
kładali coraz to inne przedsiębiorstwa. Na miejscu 
pierwszej firmy, mieszczącej się przy Nowym Świę
cie 66, przed zbiegiem z ul. Świętokrzyską, stoi odbu
dowana osiemnastowieczna kamienica. Po sklepie ko
lonialnym nie ma śladu — w tym miejscu bowiem 
postawiono piętrowy pawilon Rzemieślniczego Domu 
Towarowego. Podobnie rzecz się ma z ostatnią firmą 
Libeltów — próżno by szukać jej śladów, choć prze
trwała do 1952 roku, tj. do czasu likwidacji. 
Potomkowie starej rodziny Libeltów dożyli współczes
ności, a jednym z ośmiorga prawnuków jest autor 
niniejszego artykułu. * *

1 Spis dom ów  handlow ych  n a jdaw n iejszych , nie is tn ie ją 
cych, k tórych  n azw iska  w  p o to m stw ie  d ziś się sp o ty k a , a 
następn ie firm  tych , co do tąd  egzystu ją , sporzą d zo n y  na p o d 
staw ie  doku m en tów , w  m iesiącu  styczn iu  1851 roku , W arsza
wa 1851.

2 Hass Ludwik: Sekta  farm azon ii luarszaw skiej, W arszawa 
1980.

3 Akt sprzedaży nieruchom ości P ow ązki 27 w  posiadaniu  
potom ków  Jana W ilhelma Libelta.

* Z łota księga zaw iera jąca  n azw iska  w zo ro w ych  uczn iów  
szkó l ew angelickich  z lat 1836—1925, AGAD, Zb. E-A. sygn . 
nr 2481.

Z dziejów nurtów ewangelicznych...

Dokończenie ze s. 8

lei sztundyzm, jego zdaniem, przyciągał chło
pów, bo patrząc na poziom życia kolonistów 
niemieckich spodziewali się oni, że również 
ich warunki życia ulegną zdecydowanej po
prawie. Co się zaś tyczy zbiegu okoliczności — 
pisał w Dzienniku pisarza — że obie te nowe 
sekty pojawiły się naraz, to niewątpliwie wy
nika to z tej samej ciemnoty, czyli z zupełnej 
nieznajomości własnej religii.
Lew Tołstoj zbyt wielką cenę zapłacił swego 
czasu za pokonanie kryzysu duchowego, by po
zwolić sobie na taką nonszalancję. Z uwagą

nastawiał ucha na słowa tych, co tak jak on 
szukali. Ujmował się za prześladowanymi, choć 
nie szczędził im także cierpkich słów krytyki. 
Przez rodzinę Czertkowów utrzymywał kontakt 
z krewnymi Paszkowa, a wydawnictwo Posrie- 
dnik, z którym współpracował, miało spory u- 
dział w propagowaniu literatury „pożytecznej 
dla ducha”. A tak na marginesie: sam Tołstoj 
i ci, co podzielali jego poglądy, znaleźli osobne 
miejsce we wspomnianej pracy Margaritowa, 
zakwalifikowani jako „sekita tołsitojowlców”, 
chociaż — jak wiadomo — starzec z Jasnej Po
lany nigdy nie przejawiał ani ambicji przy
wódczych, ani tendencji sekciarskich, a o zor
ganizowanych grupach swoich zwolenników 
nie wyrażał się inaczej, jak z ironią lub kpiną.
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L I S T Y  • L I S T Y » L I S T Y « L  I S T Y
Szanowna Redakcjo,

Składając podziękowanie Redakcji za zamiesz
czenie cyklu moich artykułów pod ogólnym ty 
tułem „Warszawskie firmy ewangelickie”, 
zwracam się jednocześnie do Czytelników o 
uwagi, uzupełnienia oraz ewentualne sprosto
wania odnośnie do zawartych w nich faktów. 
Pochodzę z pokolenia, które nie pamięta tam
tych dawnych czasów (urodziłem się podczas 
Powstania Warszawskiego), dlatego też w wielu 
wypadkach snuta przeze mnie historia starych 
warszawskich firm może zawierać błędy lub 
nieścisłości, wynikające bądź to z niemożności 
dotarcia do wszystkich materiałów źródłowych 
i świadectw, bądź też z ich braku.
Tymczasem spisanie, choćby krótkich, mono
grafii warszawskich firm, prowadzonych przez 
ewangelików obu konfesji, staje się konieczno
ścią, jeśli chcemy je ocalić od zapomnienia, a 
przy okazji także te wartości, jakie wniosły 
one w życie fzulturalne stolicy Rzeczypospoli
tej; ponadto — uświadomić ludziom nam 
współczesnym, czym one były i jaką rolę speł
niały.
Mijają lata, ubywa spośród nas tych, którzy 
zakładali i prowadzili te firmy, a czas zaciera 
i rozprasza ślady ich istnienia i działalności. 
Współcześnie, ze względu na wydumane cele 
ideologiczne i polityczne, często stykamy się z 
próbami umniejszania znaczenia tych zakła
dów. Niezbędne zatem staje się dokonanie pew
nych korekt w tym, co zostało już napisane, 
po to, abyśmy mogli następującym po nas po
koleniom pokazać całą — odfałszowaną i chwa
lebną — historię firm prowadzonych przez na
szych pradziadów i dziadów, z których poczy
nań możemy być dumni. Niechaj dotrze do 
świadomości naszych młodych współwyznaw
ców informacja o roli i znaczeniu wspomina
nych do dziś z sentymentem firm, będących 
niedościgłym wzorem pod względem organiza
cji, solidności i uczciwości, kultury obsługi 
oraz wykonawstwa (produkcji).

Wiem już teraz, że kreśląc na łamach „Jedno- 
ty ” historię kolejnych zakładów nie uniknąłem 
pewnych nieścisłości. I tak, opisując powstanie 
i działalność firmy wydawniczej „Gebethner 
i Wolff', uznałem wrzesień 1857 r. za początek 
jej działalności, tj. podjęcia współpracy z War
szawskim Towarzystwem Rolniczym, reprezen
towanym przez Andrzeja hr. Zamoyskiego. W 
istocie było inaczej, właściwą bowiem datą jej 
powstania, na co mi zwrócił uwagę Pan Zyg
munt Gebethner, był dzień 25 listopada wy
mienionego roku. Drobna rzecz, a jednak nie
zmiernie ważna z punktu widzenia rzetelnej 
historiografii. I jeszcze dwa niezbędne uzupeł
nienia odnośnie do owej spółki. Oto w 1932 r. 
Wolffowie zostali spłaceni i nie byli już człon
kami zarządu firmy, którą po drugiej wojnie 
światowej zlikwidowano, a nie upaństwowiono, 
jak to napisałem w swym artykule, powta
rzając za innymi oczywisty błąd.
Przygotowuję teraz następne opracowania w 
ramach tego cyklu. Oczekuję, że Państwo na- 
deślą swoje uwagi i informacje o zupełnie za
pomnianych firmach, które nie doczekały się, 
jak dotąd, żadnych opracowań, przeminęły 
wraz ze swymi założycielami, a ze wszech 
miar są godne przypomnienia i utrwalenia dla 
potomności. Za parę lat może już nie być ni
kogo, kto by upomniał się o dokonania tych li
cznych rzesz rzemieślników, kupców i przemy
słowców, najczęściej cudzoziemskiego pocho
dzenia, mających znaczne zasługi na polu rze
miosła, handlu i przemysłu krajowego oraz 
podnoszenia zamożności, dobrobytu i znaczenia 
naszej stolicy, godnych reprezentantów Koś
cioła ewangelickiego obu wyznań, a dziś u- 
trwalonych jedynie na zacieranych przez czas 
tablicach nagrobnych na obu cmentarzach e- 
wangelickich.
Oczekuję od Państwa na listy, nadsyłane bądź to 
pod adresem Redakcji, bądź moim prywatnym: 
Warszawa, ul. Wiartel 8 m 50.

Kreślę się z poważaniem
T A D E U S Z  W Ł A D Y S Ł A W  Ś W I Ą T E K

SPROSTOWANIE

W artykule Tadeusza Swiąftka „Wytwórnia mebli J. Simimllera,, drukowa
nym w nr 11 „Jednoty” z  ,u‘b. ,r. wkiradł się błąd (s. 19, 2 szpalta, wiersz 
5 1 6  od dołu). Zamiast „wymalowane’* (drzwiczki) powinno być „wy- 
o.hlone” (czyli o obłym, „baniastym” kstzjtałcie). Przepraszamy
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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

% Ostatnią z licznych podróży pa
triarchy Konstantynopola Dymi trio - 
sa I w 1987 r. była podróż do 
Szwajcarii i wizyta w Srwiaitorwej 
Radzie Kościołów w Genewie (10—14 
XII). W okolicznościowym przemó
wieniu patriarcha zapewnił, że Koś
ciół prawosławny pozostaje wierny 
idei ekumenicznej. Wyraził też pra
gnienie, aby w pracach SRK w pełni 
uczestniczył Kościół Rzymskokato
licki. Dymiiitrios I poparł ideę Świa
towej Konferencji na rzecz Spra
wiedliwości, Pokoju i Zachowania 
Stworzenia, która ma zebrać się w 
1990 r. z inicjatywy SRK.

% W połowie grudnia 1987 r. po
dano w Genewie do wiadomości 
treść pisma przewodniczącego wa
tykańskiego Sekretariatu dis. Jed
ności Chrześcijan, kard. Jana Wdlle- 
brandsa, powiadamiającego^ że Koś
ciół Rzymskokatolicki będzie ucze
stniczył w przygotowaniach (tzw. 
procesie koncyliarnym) do wspo
mnianej w poprzedniej notce Kon
ferencji, ale wibrew życzeniu SRK 
nie weźmie na siebie współodpowie
dzialności za jej przebieg. Odmowę 
tę kard. Willeibrandis uzasadnił „in
nym charakterem strukturalnym” 
obu instytucji, który uniemożliwia 
im wspólne zapraszanie do udziału 
w konferencji ekumenicznej o cha
rakterze światowym. Odpowiedź 
Watykanu, na którą w Genewie cze
kano 11 miesięcy, została przyjęta 
z rozczarowaniem.

% Sekretarz generalny SRK, ks. dr 
Emilio Castro-, wezwał wszystkie 
Kościoły chrześcijańskie na świe-cie 
do podejmowania intensywniejszych 
działań skierowanych przeciwko 
gwałceniu praw człowieka. Istnieje 
wspólna odpowiedzialność wszyst
kich Kościołów i chrześcijan za tę 
sprawę. Ks. Castro uważa, że SRK, 
która skupia prawie całe chrześci
jaństwo nierzymiskokatolickie, jest 
odpowiednią platformą skutecznego 
przeciwdziałania naruszaniu praw 
ludzkich na świe-cie. Chociaż Kościo
łom nie jest łatwo choćby tylko 
„przemawiać jednym głosem”, to 
jednak powinny one starać się tak
że o to, aby ich słowom „wyraźniej 
towarzyszyły czyny”.

#  Theodore Williams, prezydent 
Światowego Aliansu Ewangelickie
go-, wypowiedział się przeciw współ

pracy tego Aliansu z SRK. Obie te 
organizacje dzieli jego zdaniem prze
paść nie do przebycia w dziedzinie 
teologii:, biiblistyiki, misji, ewangeli
zacji i działalności społecznej „„Wiel
kim niebezpieczeństwem”, jak po
wiedział, jest zbytnie podkreślanie 
przez środowiska związane z SRK 
sp ołeczno -poiiit yc znego zaang ażowa- 
nia chrześcijan. Alians stoi na sta
nowisku, że działalności społecznej 
i ewangelizacji nie wolno uznawać 
za- dziedziny „równoprawne”. Pierw
szeństwo zawsze musi mieć ewange
lizacja.
Światowy Alians Ewangelicki, które
go centrala znajduje się w Singapu
rze, posiada swoje organizacje człon
kowskie w 61 państwach, a swym 
wpływem obejmuje ok. 100 min 
chrześcijan o orientacji ewangełi- 
kalnej.

0  Rząd Singapuru zamknął 80 gru
dnia 1987 r. centralę Chrześcijańs
kiej Konferencji Azji, ekumenicznej 
organizacji regionalnej, zrzeszającej 
110 Kościołów i rad- ekumenicznych 
z 17 krajów azjatyckich. Pięciu jej 
współpracowników, pochodzących z 
Indii, Japonii, -Filipin, Sr i Lanki i 
Korei Płd., zmuszono do opuszcze
nia granic Singapuru. Wszystkie 
konta ChKA zostały zablokowane. 
Ministerstwo spraw wewnętrznych 
Singapuru uzasadniło swój krok po
pieraniem przez ChKA „skrajnej o- 
pozy c j i ”. Przedstawiciele Chr ześlci - 
jańskiej Konferencji Azji odrzucili 
te zarzuty.

0  W Doorn (Holandia) miało miejs
ce na przełomie listopada i grudnia 
ub. r. trzecie spotkanie przedstawi
cieli Światowej Federacji Laterańs
kiej i Światowego Aliansu Kościo
łów Reformowanych. Członkowie 
Wspólnej Komisji przystąpili do o- 
pracowywania projektu sprawozda
nia z rozmów. Rozpoczyna się ono 
wspólną wypowiedzią na tematy 
wiary, potem następuje analiza róż
nych form stosunków refonmowano- 
-luterańskiich i określenie ich zna
czenia, dalej wymienia się istniejące 
ciągle przeszkody o charakterze te
ologicznym lub innym, wymagające 
jeszcze zbadania, wreszcie wskazuje 
się drogę do pełniejszej jedności. 
Sprawozdanie w swym ostatecznym 
kształcie ma być przyjęte podczas 
posiedzenia Wspólnej Komisji w 
Budapeszcie, planowanego na prze
łomie listopada i grudnia 1988 r.

#  W miejscowości Ariccia k. Rzy
mu trwało od 2 do 9 stycznia 1&в8 r. 
spotkanie oficjalnych przedstawi
cieli Światowego Aliansu Kościołów 
Reformowanych i Kościoła Rzyms
kokatolickiego. Było to piąte spot
kanie w ramach drugiej, tury dia
logu. Pierwsza, która przypadła na 
lata 197i0—(1977, zakończona została 
ogłoiszeniem dokumentu: „Obecność 
Chrystusa w Kościele i w świecie”. 
Druga, rozpoczęta w 1984 r., toczy 
się pod hasłem: „Kościół — lud Bo
ży, Ciało Chrystusa, świątynia Du
cha Świętego” i ma być zakończoi- 
na w tym roku.

#  Światowa Federacja Dulterańsika 
opublikowała wyniki badań na te
mat roli-, jaką odgrywa konfirmacja 
w życiu 103 Kościołów członkows
kich. Raport stwierdza, że do kon
firmacji przywiązuje się duże zna
czenie we wszystkich Kościołach ki- 
terańskiich, chociaż występują róż- 
nice w poglądach co do jej rozu
mienia i terminu przeprowadzania. 
Całkowita zgoda panuje w jednym: 
że zadanie wychowawcze Kościoła 
obejmuje całe życie ludzkie, przeto 
konfirmacja nie może być rozumia
na jako „uroczystość związana z a 
kończeniem szkoły” lub zakończe
niem nauczania chrześcijańskiego. 
Większość duchownych luterańskich 
„traktuje konfirmację jako- obowiąz
kowe przygotowanie, poprzedzające 
dopuszczenie do Wieczerzy Pańs
kiej” i nadanie młodym chrześcija
nom statusu pełnoprawnych człon
ków Kościoła.

#  Sekretarz generalny Światowej 
Federacji Luterańsikiej,, ks. dr Gun- 
nar Staliseitt, przebywając niedawno 
w Związku Radzieckim, spotykał się 
nie tylko z przedstawicielami Koś
ciołów, lecz także z urzędnikami 
państwowymi odpowiedzialnymi za 
sprawy wyznaniowe. Ci ostatni po
informowali go-, że w ostatnich 5 
latach wydrukowano w ZSRR 3,4 
min egzemplarzy Biblii, Nowych 
Testamentów^, kalendarzy oraz innej 
literatury religijnej dla potrzeb 
wszystkich wyznań w tym kraju. 
Władze państwowe wydają z reguły 
ze,zwolenia na przywóz z zagranicy 
większej ilości literatury religijnej. 
Np. Związek Ewangelicznych Chrześ
cijan Baptystów posiada obecnie ze
zwolenie na wwóz 100 000 egz. Bi
blii w języku rosyjskim i 15 000 w 
języku niemieckim. Ks. Stalsetta 
poinformowano -także, że władze 
państwowe rozpatrują sprawę nada
nia zborom laterańskim w republi
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kach Środkowej Azji scentralizowa
nej formy organizacyjnej.

#  Jednen ze zborów reformowa
nych w Budapeszcie (Budapeszt- 
Kłauzal) wybrał po iaz pierwszy na 
sitanowiisiko proboszcza kobietę, 
Esziter Kairsay. Jej uroczyste opro
wadzenie w urząd odbyło się 1 
listopada 19(87 r. Pani pastor studia 
teologiczne ukończyła w 1978 r. w 
Akademii Reformowanej w Buda
peszcie i pracowała jako wikariusz 
w 'kilku różnych parafiach.

#  W grudniu 1987 r. spotkali się 
po raz pierwszy na Węgrzech przed
stawiciele tamtejszych Kościołów e- 
waingetliakiich, zrzeszonych w Wę
gierskiej Radzie Ekumenicznej, z re
prezentantami Konferencji Bisku
pów Katolickich. Miejscem spotka
nia była uczelnia teologiczna Koś
cioła Ewangelicko-Reformowanego 
w Budapeszcie. Stronie katolickiej 
przewodniczył prymas abp Laiszło 
Paskai, Radzie Ekumenicznej — bp 
Karoły Totih, zwierzchnik duchowy 
Kościoła reformowanego. W komu
nikacie prasowym przedstawiciele 
olbu stron wyrazili zadowolenie 7 
powodu „oznak zbliżenia ekume
nicznego” na płaszczyźnie zborowej. 
Zachęcono duchownych i wiernych 
do Wspólnych spotkań i inicjatyw 
w Tygodniu Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan. Wyrażono chęć opraco
wania jednolicie brzmiącego tekstu 
Modlitwy Pańskiej i Apostolskiego 
Wyznania Wiary. Do tego celu po
wołany zostanie wspólny komitet. 
Planuje się .także ekumeniczny prze
kład Biblia oraz rozważa zorgani
zowanie ogólnokrajowego spoitkania 
ekumenicznego. Przedstawiciele Koś
ciołów członkowskich Węgierskiej 
Rady Ekumenicznej złożą w naj
bliższym czasie rewizytę w Eszter- 
gomie, siedzibie Prymasa węgiers
kiego Kościoła rzymskokatolickiego

#  Ks. Józef Hromadka, duszpasterz 
zboru ewangelickiego braci czes
kich w Ołomuńcu, zosłtał wybrany 
na stanowisko prezydenta całego 
Kościoła, jako następca ks. Milana 
Hajka, który przeszedł na emerytu
rę. Nowy prezydent jest bratankiem 
zmarłego w 1969 r. ks. prof. Józefa 
Hromadlkii, wybitnego teologa, zna
nego ekunuenisty, współtwórcy 
Chrześcijańskiej Konferencji Poko
jowej.

#  Po raz pierwszy od czasów Re
formacji w Kościele luterańskim u- 
znano regułę bractwa protestancki e

go, kitóre pragnie wieść życie za
konne. Dr Werner Leich, biskup 
Kościoła Ewangelicko-Duiterańskie- 
go Turyngii (NRD>, pobłogosławił 
Franza Schwarza jako pierwszego 
przeora Bractwa św. Wdgberta. Re
guła tego zakonu, wzorowana na re
gule św. Benedykta, zobowiązuje do 
życia w ubóstwie, bezżeństwie i po
słuszeństwie. Świadomie wyelimino
wano z niej wszystko, co Duter i 
reformatorzy krytykowali jako wy
naturzenia życia zakonnego. Bra
ctwo św. Wiglbenta liczy 6 członków. 
Sw. Wig,bert był współpracownikiem 
śiw. Bonifacego, który przed 1250 
laty prowadził działalność misyjną 
na terenie Turyngii.

ф  Ostre protesty reformowanych 
sprawiły, że Kościół rzymskokatolic
ki w Szwajcarii zrezygnował z pró
by ustanowienia w Zurychu swego 
biskupstwa. 400 000 katolików, mie
szkających w kantonie zuryiskdm, 
nadal podlegać będzie biskupstwu 
w Chur. Pierwotnym zamiarem 
Konferencji Biskupów Katolickich 
był nowy administracyjno-koścdelny 
podział Szwajcarii i przy tej okazji 
założenie dwóch nowych- siedzib 
biskupów w tradycyjnie ewangelic
kich miastach — Genewie i Zury
chu, co spowodowało napięcie mię
dzy katolikami i protestantami. W 
Genewie, mieście reformatora Jana 
Kalwina* od 1987 r. rezyduje po
mocniczy biskup katolicki, w Zury
chu natomiast, „z przyczyn dyplo
matycznych”, strona katolicka od
stąpiła od pierwotnych planów.

ф  Katolicy, protestanci i prawo
sławni we Francji utworzyli Radę 
Kościołów Chrześcijańskich. To no
we gremium ma umożliwić chrześ
cijanom francuskim wypowiadanie 
się „jednym głosem” w sprawach 
„fundamentalnych kwesti społecz
nych” — stwierdzono na pierwszym 
spotkaniu Rady, któremu przewod
niczył nowy prezydent Francuskiej 
Konferencji Biskupów, kardynał Al
bert Decourtray. Pastor Jacques 
Steward, prezydent Federacji Koś
ciołów Protestanckich Francji, o- 
świadczył na konferencji prasowej, 
że chrześcijanie wszystkich trzech 
tradycji pragną wypowiedzieć się 
wspólnie na temat problemu ubós
twa, -imigrantów i cudzoziemców, a 
także, w zwiąizfcu z przypadającą w 
1969 r. 200 rocznicą Rewolucji Fran
cuskiej!, wydać wspólną deklarację 
nt. przestrzegania praw człowieka.

#  W River Forest (Illinois, USA) od
było się niedawno czwarte spotka
nie przedstawicieli Kościołów Luite- 
rańskich i prawosławnych z USA. 
Dyskutowano o wizerunku Boga w 
człowieku, o zbawieniu człowieka i 
jego odpowiedzi na wezwanie Boga. 
Obie strony 'były zgodne, że po czte
roletnim dialogu znacznie lepiej się 
rozumieją, chociaż nie zdołały 
jeszcze osiągnąć zbieżności stano
wisk. Podczas następnego spotkania 
<w listopadzie 198-8 r.) dyskusja to
czyć się będzie wokół predestynacji, 
eschatologii i wspólnoty świętych.

#  Ks. Wilhelm Niesel, reformowa
ny teolog i profesor, w czasach hi
tleryzmu członek Kościoła Wyznają
cego, w latach 1946—'1973 prezes i 
moderator Związku Reformowanego 
i członek Rady Kościoła Ewangelic
kiego w RFN, w latach 1964—1970 
prezydent Światowego Aliansu Koś
ciołów Reformowanych oraz długo
letni członek Komisji „Wiara i U- 
strój” ŚRK, skończył 7 stycznia br. 
85 la,t.

0  Dnia 28 listopada 1987 r. zmarł 
Zurychu ks. dr Hans Heinrich Brun
ner. Żył 69 -lat. Był najstarszym sy
nem znanego reformowanego-teologa 
Emila Brunnera (1689—1966). Dok
toryzował się u innego znanego 
profesora teologia-, Amerykanina 
Reinholda Niebu hr a. Byił bliskim 
wispółpracowniikiem pierwszego se
kretarza generalnego '&RIK — ks. 
Willema A. Vis-serit HooLta. Ks. 
Heinrich Brunner był duchownym
1 zarazem dziennikarzem. Cechowała 
go ot-wartość wobec problemów teo
logicznych, społeczno-politycznych 1 
kulturalnych, okazywał też wiele 
zrozumienia tzw. grupom marginal
nym oraz oisobom dyskryminowa
nym po-d względem społecznym. W 
swoi-ch książkach rozwijał wizję 
przyszłego Kościoła.

Z K R A J U

#  W siedzibie Polskiej Rady Eku
menicznej w Warszawie odibyło się 
11 listopada 1987 r. posiedzenie Ko
misji Mieszanej PRE i Komisji. E- 
p-iskopatu- ós. Ekumenizmu-. Stronę 
rzymskokatolicką reprezentowali: bp 
Edward Ozorowski (w-spólprzewo- 
dni-czący) z Białegostoku, ks. Lucjan 
Bałiter i ks. Stefan Moyisa; Kościo
ły członkowiske PiRE — bp- Jere
miasz (Polski Autokefaliczny Koś
ciół Prawosławny, współprzewodni
czący), ks. superintendent Adam 
Kleszozyński (Kościół Metodystycz-
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ny) i k.s. senior Jóizef Pośjpdedh (Koś
ciół Ewangelicko-Augsburski). Po
rządek obrad' zawierał trzy zasadni
cze punkty, nad którymi skoncen
trowali się uczestnicy posiedzenia. 
Były to: informacje o przebiegu wi
zyty papieża Jana Pawła II w Pols
ce i ocena ekumenicznego znaczenia 
tej wizyty, przygotowania do Ty
godnia Modlitwy o Jedność Chrześ
cijan w 1968 roku oraz informacje 
o aktualnych wydarzeniach w po
szczególnych Kościołach członkows
kich PRE i Kościele Rrzymsfcokalto- 
lickim. Termin następnego- posiedze
nia Komisji, Mieszanej ustalono na 
27 kwietnia 1968 r.

0  Dnia 17 grudnia 1687 r. odfbył 
się po raz pierwszy wspólny opłatek 
trzech warszawskich ewangelickich 
rad parafialnych: Parafii Ewang.- 
-Augsb. p.w. Sw. Trójlcy (która peł
niła rolę gospodarza), Parafii E- 
wang.-Augsib. p.w. Wniebowstąpie
nia Pański,ego oraz Parafii Ewange
licko -Reformowanej. Podczas spot
kania powszechnie wyrażano- życze
nie zacieśnienia współpracy i wspól
noty między tymi zborami. Propo
zycja jednego z uczestników, aiby 
przynajmniej raz w roku organizo
wać wspólne nabożeństwo komamij- 
ne, spotkała się z ogólną aprobatą. 
Bliższe szczegóły realizacji tego- pla
nu ustalą wspólnie prezesi (kurato
rzy) tych rad.

#  Dnia 9 stycznia 1988 r. obrado
wał we Wrocławiu Zarząd Główny 
Polskiego Towarzystwa Ewangelic
kiego,. Było to pierwsze posiedzenie 
od wyborów dokonanych przez Wal
ne Zgromadzenie w październiku 
1987 r. Głó wnym przedmiotem obrad 
była sprawa realizacji uchwał pod
jętych przez to Zgromadzenie. Szcze
gólnie wiele uwagi poświęcono pa
tronatowi PTE nad powstającym 
Muzeum Reformacji w Mikołajkach, 
idei odbudowy Szpitala« Ewangelic

kiego w Warszawie oraz cyklowi u- 
roczysitości poświęconych „Wkłado
wi ewangelicyzmu w rozwój kultu
ry polskiej” w związku z przypada
jącym w 1969 r. jubileuszem 70-le- 
cia Towarzystwa. W przygotowaniu 
znajduje się pierwszy numer biule
tynu informacyjnego, który ukaże 
działalność Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego zarówno w skali o' 
gólnokrajowej, jak i na szczeblu od
działów terenowych.

0  Oddział warszawski Polskiego 
Towarzystwa Ewangelickiego zorga
nizował na początku bieżącego roku 
dwa spotkania: 6 stycznia odbył się 
opłatek, podczas którego składano 
sobie życzenia błogosławieństwa Bo
żego w rozpoczynającym się roku, 
śpiewano kolędy i słuchano poezji 
religijnej, natomiast 11 stycznia ks. 
bp Zdzisław Tranda wygłosił pre
lekcję pt. „-Problemy współżycia e- 
kumenicznego- w Polsce”. Spotkanie 
to wzbudziło wyjątkowo duże zain
teresowanie — przybyło na nie ok. 
80 osób. Dyskusja nad- wywodami 
prelegenta była bardzo żywa, przy 
czym opinie dyskutantów na temat 
sytuacji ekumenicznej w naszym 
kraju były bardzo rozbieżne. Istnia
ła pełna zgodność co do tego, że tra
dycyjnie dobre i bliskie stosunki 
między luteranami i reformowany
mi w naszym kraju uległy w ostat
nich latach jakby pewnemu usztyw
nieniu, i że należy podjąć wszelkie 
możliwe wysiłki zmierzające do za
cieśnienia wspólnoty luterańsko-re- 
fo ramowanej. Większość natomiast 
dyskutantów wyrażała sceptycyzm 
jeśli chodzi o możliwość rozwijania 
bliższych kontaktów ewamgelicko- 
rzymskoik atołick ich. Podno szono
wiele bolesnych problemów, szcze
gólnie podkreślając dyskryminujące 
traktowanie ewangelików przez Koś
ciół rzymskokatolicki podczas za
wierania małżeństw mieszanych. 
Dobra frekwencja i żywa dyskusja

ukazały, że sprawy współżycia mię
dzywyznaniowego w naszym kraju 
powinny być częściej przedmiotem 
dyskusji w różnych środowiskach 
ewangelickich. Liczba członków Od
działu warszawskiego Polskiego To
warzystwa Ewamgelickego systema
tycznie wzrasta i obecnie wynosi 85.

0  W Domu Rekolekcyjnym imie
nia ks. Władysława Korniłowi- 
cza w Laskach, prowadzonym przez 
Siostry Franciszkanki Służebnice 
Krzyża, odbywały się od- 16 do 20 
listopada 1667 r. XXIII rekolekcje 
ekumeniczne dla księży. Trud zor
ganizowania rekolekcji podjęły 
wspólnie: s. Joanna Lossow FSK
1 s. Regina Witt — diakonisa z 
Kościoła Ewangebeko-Aiugisburskie- 
go. Rozważania rekolekcyjne wygła
szali na przemian: duchowny rzym
skokatolicki, ks. doc. dr Michał 
Czajkowski z Akademii Teologia Ka
tolickiej oraz duchowny metodys- 
tyczny — ks. sup. Adam Kleszczyń- 
ski. Obok konferencji rekolekcyj
nych odbyły się trzy kolokwia eku
meniczne z prelekcjami na następu
jące tematy: „Ekumenizm w Pols
ce” (ks. prof. Alfons Skowronek ? 
ATK), „Trzydzieści lat w służbie e- 
kumenizmu” (ks. dyr Jan Hau-se z 
Koślciola Ewangelicko-Augsburskie
go) i „O Księdzu Zygmuncie Mi- 
chelisde ekumenicznie — w dziesią
tą rocznicę śmierci” (s. Regina 
Witt). Wieczorne nabożeństwa pro
wadzono według rytów różnych 
Kościołów. I talk, uczestnicy mieli 
możność uczestniczenia w katolic
kich nieszporach o jedność chrześ
cijan, w nabożeństwie Luiterańskim 
z kazaniem ks. seniora Jana Walte
ra, oraz w akatyście w Obrządku bi
zantyńskim.

% Dnia 7 stycznia, jak co roku, w 
okresie poprzedzającym Tydzień 
Modlitwy o Jedność Chrześcijan, w 
siedzibie Warszawskiej Kurii Metro-
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palit-almej odbyła się uroczystość 
„opłatka ekumenicznego” z udziałem 
duchownych i wiernych różnych 
wyznań. Wszystkich przybyłych po
witał gospodarz wieczoru, ks. bp 
Wład yb ław M iziołek, wiicepr zeswod - 
niczący Komisji Episkopatu dis. E- 
kumeniizmu, który złoiżył zgroma- 
dzoinym życzenia pokoju — pokoju 
w duisizy i Bożego pokoju. — oraz 
nadziei, której tak bardzo nam po
trzeba. W imieniu gości przemówił 
ks. Adam Klesze zyń siki, zastępca, su- 
perdntendenta naczelnego Kościoła 
Metodystycznego. Przypomniał on 
ważne wydarzenia ekumeniczne z 
ubiegłego roku, przede wszystkim 
spotkanie papieża Jana Pawła II z 
przedstawicielami innych Kościołów 
chrześcijańskich. Ks. Kłesizczyński 
życzył, aby „być razem zawsze tam, 
gdy trzeba dawać świadectwo wie
rze, i aby te spotkania sprawiały 
nam radość”, aby można było obda
rowywać się życzeniami na co dzień 
i „'uśmiechem, który pokryje to, co 
może czasem boli”. Kościół Ewan
gelicko-Reformowany był reprezen
towany przez ks. -bp. Zdzisława 
Trandę.

Z N A S Z E G O  K O Ś C I O Ł A

0  W dniu 30 stycznia 1983 r. od
była się w Warszawie, zorganizo
wana przez Komsysitorz Kościoła E- 
wangelicko^Reformowanego, dorocz
na narada przedstawićielii Kolegiów 
Kościelnych. Udział w niej wzięli 
duchowni, członkowie Konsystorza, 
prezydium Synodu i przedstawiciele 
Kolegiów Kościelnych z Bełchato
wa!, Kucowa, Łodzi, Warszawy, Ze
lowa i Żyrardowa. Ogółem 30 osób.
Na wstępie Prezes Konsystorza po
dał zabranym do wiadomości szereg 
informacji o bieżących pracach 
Konsystorza. I tak, po zakończeniu 
remontu plebanii w Warszawie, a 
częściowo już w chwila obecnej, na
stąpią zmiany lokalowe dotyczące 
użytkowników budynku, tzn. Para
fii, Konsystorza i redakcji „Jedno- 
ty”. Planowany jest również w ro
ku 'bieżącym remont i adaptacja pa
wilonu w „Betanii” w Józefowie, 
w związku z czym nie przewiduje 
się w lecie pobytów wypoczynko

wych. Następnie Pan Prezes poin
formował o przebiegu studiów stu
dentów teologii i o ich sprawach 
bytowych. Omówił również sprawy 
wydawnicze, organizację centralnej 
taśmoteki duszpasterskiej i wizyty 
zagraniczne. Wspomniał o działal
ności Polskiego Towarzystwa Ewan
gelickiego i udziale w nim człon
ków naszego* Kościoła. Oddział 
łódzki Towarzystwa objął patronat 
nad Muzeum Reformacji w Miko
łajkach i pragnie je rozbudowywać 
przy współudziale naszego Kościoła 
i według wspólnie opracowanego 
scenariusza.
W dalszej części narady przedstawi
ciele Kolegiów Kościelnych omówili 
przebieg pracy w zborach oraz wy
stępujące w nich problemy wyma
gające bądź to przedyskutowania, 
bądź pomocy Konsystorza. We 
wszysktdch parafiach odbywają się 
regularnie nabożeństwa niedzielne i 
świąteczne oraz studia, biblijne; nor
malnie przebiega też praca z dzieć
mi i młodzieżą. W większości parafii 
dobrze układa się współpraca eku
meniczna z Kościołami zrzeszonymi 
w PRE i Kościołem Rzymskokato
lickim. Tam, gdzie tej współpracy 
dotąd nie było (Bełchatów,, Kuców, 
Żychlin), nawiązano kontakty z du
chownymi, rzymskokatolickimi i pro
jektowane są wspólne obchody Ty
godnia Modlitwy o Jedność.
Ważną sprawą, wymagającą pomo
cy Konsystorza, są remonty prze
prowadzane w chwili obecnej w 
większości parafii. W nowo powsta^ 
łej parafii w Bełchatowie przebu
dowa i adaptacja budynku, w któ
rym mieści się kaplica, plebania i 
mieszkanie duchownego wykonana 
jest w 80%. Zakończenie prac prze
widuje się w pierwszym półroczu 
br. Dla parafii w Kucowie, w związ
ku z rozbudową kopalni węgla w 
Bełchatowie, najważniejszą sprawą 
jest budowa nowego kościoła w Żło- 
bnicy, gdyż stary kościół (w Kuco
wie) zostanie w ciągu najbliższych 
lat rozebrany. Mimo iż liczba człon
ków zboru znacznie się zmniejszy
ła i nadal będzie się zmniejszać 
wskutek wysiedleń, większość osób 
zebranych na naradzie wyraziła o- 
pdnię, że w Żłobnicy powinien pow

stać duży ośrodek parafialny z 
kośkdołem i plebanią mieszczącą salę 
konferencyjną, pokoje gościnne oraz 
mieszkanie duchownego. Ośrodek 
ten służyłby w przyszłości potrze
bom całego Kościoła, a  nie tylko 
miejscowej parafii. W Warszawie 
rozpoczęty w ub.r. generalny re
mont plebanii, zakończony zastanie 
w pierwszym półroczu 1988. W Ło
dzi rozpocznie się w najbliższym 
czasie przebudowa budynku para
fialnego, która potrwa 2—3 lata, w 
związku z czym przypadającą w 
tym roku 100 rocznicę powstania 
parafii uczcić można będze jedynie 
uroczystym nabożeństwem. W Ze
lowie odnowiono kościół, a projek
towana jest budowa kaplicy na 
cmentarzu.
Ważna w życiu parafii zelowskiej 
sprawa tO' istnienie i rozwój zespo
łu muzycznego, a w parafii warsza
wskiej — działalność grupy diako
ni, jnej, opiekującej się osobami .sta
rymi i samotnymi, oraz punkitu a- 
ptecznego, który służy również in
nym zborom i ludziom spoza Koś
cioła.. W Łodzi zbór nasz stara się 
wychodzić w swej pracy poza śro
dowisko parafialne. Dwukrotnie od
były się prelekcje o Reformacji w 
szkołach i w Towarzystwie Krze
wienia Kultury Świeckiej. Przewi
dziana jest w najbliższym czasie dla 
młodzieży szkolnej prelekcja o Ja
nie Husie.
Program narady obejmował jeszcze 
odnowienie dwóch ważnych spraw. 
Pozostało jednak zbyt mało czasu i 
zostały one jedynie zasygnalizowa
ne. Pierwsza — to wybrane proble
my wychowania w Kościele (w na
wiązaniu do tematu i dyskusji na 
ostatnim Synodzie) i odpowiedź na 
pytanie, czy i co w tym kierunku 
robimy. Czy przypadkiem sprawy 
materialne nie zagłuszają ducho
wych? Druga sprawa to opracowy
wany przez Komisję Prawa ,^Regu
lamin Parafii”. Uzgodnienie pew
nych jego punktów napotyka duże 
trudności wynikające z różnego cha
rakteru zborów (miejskie i wiejskie) 
oraz istniejących w nich specyficz
nych zwyczajów.

A.P.
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