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C O  W Y N A  TO?
GO W  N U M E R Z E ?

Inne czasy
Heraklit z Efezu <VI w. przed Chrystusem) zauważył, że wszystko z cza
sem się zmienia, a może tylko powtórzył starsze spostrzeżenie i sformuło
wał je po grecku w dwu słowach „pan ta rhei” — wszystko płynie. Piętna
ście wieków później Lotariusz I, król Franków, podjął tę myśl i wyraził 
pełniej w łacińskim zdaniu „Tempora mutantur, nos et mutamur in illis” 
— czasy się zmieniają a my wraz z nimi. Trafność tych sądów jest dla 
nas oczywista i nie warto byłoby nad nimi się zastanawiać, gdyby nie łą
czyły się ze znamiennymi wydarzeniami ostatnich dni.

Na wstępie — serdeczne przeprosi
ny. „Jednota” opóźnia się już dwa 
miesiące. Ten numer, przygotowany 
z myślą o Świętach Wielkiej Nocy, 
dotrze do czytelników w ‘ czerwcu. 
Mamy jednak nadzieję, że w ciągu 
najbliższego półrocza sytuacja się 
nieco poprawi. Ale póki co — wy
baczcie!

Komisja Episkopatu do Spraw Ekumenizmu zorganizowała specjalną sesję, 
której celem było wysondowanie opinii na temat ewentualnej rehabilitacji 
Jana Husa. Jeszcze niedawno trudno byłoby sobie wyobrazić zarówno roz
ważanie takiego tematu przez poważne grono katolickich uczonych, teolo
gów, filozofów i historyków, jak i udział w sesji zaproszonych przedstawi
cieli wyznań ewangelickich (luteranin, reformowany i metodysta). Jak 
widać, ani nurt nie jest już ten sam co dawniej, ani czasy nie są takie 
same, zmienili się także ludzie, ich sposób myślenia, ich wzajemne stosunki 
Sprawozdanie z tej interesującej sesji zamieścimy w innym numerze 
„Jednoty”, teraz chcielibyśmy na chwilę zatrzymać się przy pewnych szcze
gółach, na które wMrto chyba zwrócić uwagę w sytuacji, gdy dość często 
słyszy się głosy na^rcmat zastoju w ruchu ekumenicznym i braku realnych 
skutków zbliżenia między chrześcijanami różnych wyznań.

Po pierwsze: w gronie przedstawionym wyżej chciano nas, ewangelików, 
wysłuchać. Słuchano chętnie i, jak się spodziewamy, z zamiarem prze
myślenia naszych uwag.

Po drugie: zasadnicze opinie katolickich i ewangelickich uczestników były 
zbieżne.

Kazanie, poświęcone Zmartwych
wstaniu (s. 3) i naszym nadziejom 
z nim związanym, przygotował ks. 
Marek Izdebski. Z kazaniem, jak 
zwykle, współbrzmi modlitwa Od
rodzeni przez zmartwychwstanie Sy
na (s. 4).

W związku z tym, że wkrótce uka
że się w wydaniu książkowym Ka
techizm heidelberski, ks. Jerzy Stahl 
przypomina (s. 5) historię powsta
nia tej księgi wyznaniowej Kościo
ła Reformowanego, jej treść i war
tość dla współczesnego chrześcijani
na. Ks. Bogdan Tranda rozmawia 
natomiast z moderatorem Kościoła 
Szkocji, ks. Duncanem Shawem, o 
współczesnych problemach ko
ścielnych i ekumenicznych (s. 8).

Wybierając się na zebranie, mieliśmy niezupełnie jeszcze sprecyzowany, 
choć rfczej niechętny stosunek do zamiaru rehabilitowania Jana Husa 
przez katolików. Okazało się, że podobnie myślą inni. Z naszymi doświad
czeniami historycznymi i w naszym położeniu geograficznym źle odbieramy 
pojęcie rehabilitacji. Dlatego należałoby pomyśleć o innym sposobie wy
rażenia stosunku Kościoła Katolickiego do człowieka autorytatywnie uzna
nego kiedyś za heretyka i spalonego na stosie. Przedstawiliśmy swoją myśl 
następująco. W Konstancji, na miejscu stosu Husa, leży wielki głaz. Po
dobny, choć mniejszy głaz leży na miejscu, gdzie niecałe 150 lat później 
zapłonął stos Michała Serveta. Na tym drugim kamieniu umieszczono 
tablicę z napisem: „Pełni szacunku i wdzięczności synowie Kalwina, na
szego wielkiego Reformatora, potępiając błąd właściwy dla jego czasów 
i mocno przywiązani do wolności sumienia według prawdziwych zasad Re
formacji i Ewangelii, wznieśliśmy ten ekspiacyjny pomnik...” Sądzimy, że 
należałoby w sprawie Husa pójść raczej tym śladem, który bardziej przy
stoi chrześcijanom. Ekspiacja, pokuta — to jest właściwe słowo i nie nale
ży się go wstydzić, ponieważ wyraża jedno z głównych pojęć Ewangelii 
przez chrześcijan głoszonej.

Terenem drugiego wydarzenia było Polskie Radio. W programie IV nie
dawno nadano audycję o Albercie Schweitzerze. Dotychczas, gdy w środ
kach przekazu pojawiało się jego nazwisko, mówiono o nim wyłącznie jako 
o humaniście, filozofie, lekarzu, uczonym, genialnym muzyku, odtwórcy 
dzieł Bacha. Tym razem ukazano w miarę pełne oblicze misjonarza w 
Lambarene. Kilka osób przedstawiło różne strony jego działalności, a o Al
bercie Schweitzerze jako o ewangelickim teologu i pastorze mówił teolog 
katolicki ks. prof. Alfons Skowronek. Mówił zresztą znakomicie i przekonu
jąco dowodził, że inspiracją wielkich dokonań tego człowieka była wiara 
religijna i Ewangelia. Bez tej inspiracji nie mielibyśmy Schweitzera. Kto 
by się był przed laty spodziewał, że Polskę Radio ustami katolickiego teo
loga będzie głosić pochwałę ewangelickiego misjonarza. Zmieniają się 
czasy. I my też.

W tym roku mija 40 rocznica przy
jęcia przez ONZ Deklaracji Praw 
Człowieka. Jest to dobra okazja, aby 
w naszym środowisku poświęcić 
więcej uwagi prawom człowieka. 
Rozpoczynamy od artykułu Wandy 
Falkowskiej Międzynarodowe prawa 
dla każdego z nas (s. 10), w następ
nych numerach zamieścimy wypo
wiedzi na ten temat Światowego 
Aliansu Kościołów Reformowanych.

Ponadto w numerze stałe pozycje: 
Co wy na to? (s. 2), kolejny odci
nek pfacy ks. Romana Mazierskiego 
Jedność Biblii (s. 13), tekst Tadeu
sza Świątka o Towarzystwach ubez
pieczeniowych i Galerii M. Luxen- 
burga (s. 16), Wśród książek (s. 20) 
i Przegląd ekumeniczny (s. 21).

N A S Z A  O K Ł A D K A :
„Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, 
aby szukać i zbawić to, co zginęło” 
(Łuk. 19:10). Grafika Hansa-Georga
Annies

2



KS. MAREK IZDEBSKI

Zmartwychwstanie

A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą 
mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? (...) Jeśli tylko w tym 
życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej 
pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pier
wiastkiem tych, którzy zasnęli.

I Kor. 15:12—20

Święta Wielkiej Nocy, obchodzone przez wszy
stkich chrześcijan, są — przy pozornej jedno
myślności — różnie rozumiane i przeżywane. 
Dla wielu ludzi oznaczają one przede wszyst
kim odpoczynek po pracy, okazję do odpręże
nia, odwiedzenia przyjaciół, do pogawędki przy 
biesiadnym stole i — jeżeli pogoda dopisze — 
do tak pożądanego po długiej zimie obcowania 
z przyrodą. Czy jest możliwe, aby wśród ob
chodzących Wielkanoc byli ludzie, którzy wcale 
nie pamiętają o właściwym znaczeniu tego 
święta? Którzy ani przez chwilę nie podążają 
w myślach do dalekiego kraju, gdzie przed pra
wie 2000 lat umęczono Jezusa i Jego okaleczo
ne ciało złożono do grobu? Wydaje się to nie
prawdopodobne w chrześcijańskim kraju, gdzie 
odbywa się tyle uroczystych nabożeństw. A je
dnak... Wielu ludzi, choć nie neguje poselstwa 
o Wielkiej Nocy, wierzy w nie tylko połowi
cznie. Jest to dla nich przepiękna, pełna du
chowej wymowy opowieść, niekoniecznie au
tentyczna. Autentyzm faktów nie ma zresztą 
dla nich większego znaczenia. Pozornie, gdyż 
naprawdę serce ich pełne jest lęku przed 
śmiercią. Oni przeczuwają, że wiara w zmar
twychwstanie to wielka rzecz i w gruncie rze
czy zazdroszczą tym, którzy tę wiarę posiedli. 
Ich własna wiara jest zaś słaba i przez to tru
dno nazwać ją wiarą prawdziwą.

Chrześcijanie w Koryncie wierzyli, że Jezus 
zmartwychwstał, ale niektórzy z nich mówili, 
„że zmartwychwstania nie ma”. Apostoł napi
sał, że w takim rozumowaniu brak logiki, ,,bo 
jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus 
nie został wzbudzony”. A może oni uważali, że 
Chrystus został wzbudzony tak jak Łazarz, 
córka Jaira i młodzieniec z Nain? Może ich 
drażniła myśl o zmartwychwstaniu, tak jak 
drażni i dziś tych, którzy żyją według hasła: 
„Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy”, albo 
według znanej śpiewki: „Więc użyjmy póki 
czas, bo za sto lat nie będzie nas”.

Kto nie chce zmartwychwstania, kto boi się 
zmartwychwstania, ten będzie twierdził, że go 
nie ma. Zastanówmy się, jakie logiczne kon

sekwencje wynikają z przyjęcia twierdzenia, 
że zmartwychwstania nie ma?

Jeśli Chrystus nie został wzibudzony, kazanie 
nasze staje się daremne. Należałoby zamknąć 
wszystkie kościoły i uznać, że czas poświęcony 
na nabożeństwo, na słuchanie Słowa Bożego 
jest czasem straconym. Jeżeli Chrystus nie 
zmartwychwstał, „daremna też wiara wasza” 
— pisze apostoł. Nasze wyznanie wiary powin
no więc kończyć się na słowach: „ukrzyżowan, 
umarł i pogrzebion”. Następne słowa: „trzecie
go dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, 
siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, 
skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych”, 
trzeba by skreślić, jeżeli Chrystus nie został 
z martwych wzbudzony. Trzeba by także skre
ślić ostatnie słowa tego wyznania: wierzę „w 
ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny”. Je
żeli Chrystus nie zmartwychwstał, to i umarli 
nie zostaną wzbudzeni, a „zatem i ci, którzy 
zasnęli w Chrystusie, poginęli” — pisze apo
stoł. Nasze chrześcijańskie pogrzeby byłyby 
więc tylko teatralną, pustą ceremonią. Pustą 
ceremonią byłyby także spowiedź i Wieczerza 
Pańska. A przecież tak wielu z nas przystę
puje do Stołu Pańskiego podczas tych świąt, 
szukając przebaczenia grzechów i pojednania 
z Bogiem. „Jeśli Chrystus nie został wzbudzo
ny — mówi apostoł — jesteście jeszcze w grze
chach swoich”. A co należałoby sądzić o tych, 
którzy wierząc w zmartwychwstanie Chrystusa 
i zmartwychwstanie umarłych, znosili prześla
dowania, całe swoje życie ofiarowali dla Jezu
sa i dla Niego zginęli? Jeżeli Chrystus nie 
zmartwychwstał, wtedy musielibyśmy uznać 
ich nie tylko za „godnych pożałowania” — jak 
mówi apostoł — ale i za głupich. Wśród nich 
znalazłby się sam apostoł Paweł, pierwsi chrze
ścijanie ginący na arenach rzymskich amfitea
trów, męczennicy, którzy, jak wielki prekur
sor Reformacji Jan Hus, zostali spaleni na sto
sie, a także ci, którzy w naszym wieku cierpie
li i umarli za, wiarę w zmartwychwstałego 
Chrystusa. A kim bylibyśmy my, którzy zwia
stujemy zmartwychwstałego Chrystusa? Apo
stoł mówi, że „bylibyśmy fałszywymi świad
kami”. Takie płyną logiczne wnioski z twier
dzenia. że nie ma zmartwychwstania.
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Spójrzmy teraz na tych, którzy przekazali 
nam świadectwo o zmartwychwstaniu. Byli oni 
synami narodu, który miał płomienną wiarę 
i poczucie świętości Boga, jakie rzadko spotyka 
się na świecie. Nawet nie wolno im było wy
mawiać Bożego imienia ani przestąpić progu 
miejsca świętego w świątyni. I ci ludzie, mimo 
wszystko, nie mogli stłumić wyznania, które 
cisnęło im się na usta. Pamiętamy chwilę, kie
dy ,,niewierny Tomasz”, ów brat sceptyków 
wszystkich wieków, padł Jezusowi do nóg ze 
słowami: „Pan mój i Bóg mój”. Nie pusty grób 
ich przekonał, gdyż w pierwszej chwili nie wie
rzyli własnym oczom, ale powtarzające się fak
ty pojawiania się Pana. Gdy w świetle tych fa
któw i Golgoty wspominali wszystko to, co 
działo się przedtem, zawładnęła nimi pewność, 
że Jego ciało nie mogło ulec skażeniu, że Jezus 
naprawdę zmartwychwstał!

Jest rzeczą smutną i dziwną zarazem, że tylu 
ludzi uważa śmierć za rzecz naturalną, z którą 
trzeba się pogodzić, a życie i nieśmiertelność 
za rzecz trudną do uwierzenia i nieprawdopo
dobną. Czyż nie jest wręcz przeciwnie? To ra
czej śmierć jest anomalią, przed którą broni 
się każdy z nas. Najsilniejszym instynktem u 
ludzi i zwierząt jest przecież instynkt życia. 
Jesteśmy przerażeni, złamani, zrozpaczeni, gdy 
ktoś z bliskich od nas odchodzi. A jeżeli mimo

bólu i rozpaczy w końcu godzimy się z tym 
rozstaniem i oswajamy się z myślą o własnej 
śmierci, to tylko dzięki temu, że podświadomie 
ufamy, iż jest to tylko chwilowa rozłąka, stan 
przejściowy, jak zachód słońca i mroki nocy. 
Słońce zachodzi, ale nie gaśnie, i następnego 
dnia znów wschodzi. Gdy w taki sposób spoj
rzymy na świat i nasze życie, jasne się stanie 
to, co powiedział Jezus: „Ja żyję i wy żyć 
będziecie!” Zrozumiemy, że wszystko, co Pan 
mówił, mówił w odniesieniu do wieczności, i 
dlatego tchnęło to prawdą absolutną, podczas 
gdy nasze ziemskie prawdy mają znamię 
względności.

Czy nie przytłacza nas myśl, że gdyby docze
sność miała oznaczać kres wszystkiego i gdyby 
tylko tu, na ziemi, miały realizować się wszy
stkie nasze cele, życie ludzkie nie miałoby sen
su? Czy nie należałoby zwątpić w sprawiedli
wość Bożą, gdyby tu, na ziemi, panowały jedy
nie ludzkie prawa a odpowiedzią na złorzecze
nia i urągania motłocbu na Golgocie, a także 
na ostatnią modlitwę Jezusa: „Ojcze, w ręce 
Twoje polecam ducha mego” — miałoby być 
wieczne milczenie? Przecież życie uczy nas, że 
pomimo wielkiego zła, które jest na świecie, 
istnieje sprawiedliwość Boża. Nie wolno bez
karnie kłamać, oszukiwać, krzywdzić. Nie jest 
obojętne, jak kto żyje, czy ma sumienie, czy

Odrodzeni
przez zmartwychwstanie Syna
Błogosławiony bądź Boże,
Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
Boże, który z wielkiego miłosierdzia
odrodziłeś inas przez zmartwychwstanie
Twojego Syna a naszego Pana i Zbawcy,
abyśmy mieli żywą nadzieję
na niezniszczalne, nieskażone,
trwałe dziedzictwo,
zachowane dla nas w niebiosach.

Ożyw nasze serca miłością do Chrystusa, 
mimo że Go teraz nie widzimy.
I choć zakryty jest przed naszymi oczami, 
wierzymy w Niego bez wahania, 
a to napełnia nas radością i pokojem. 
Doprowadź nas do celu wiary — 
zbawienia dusz.

Natchnij nas nieobłudną miłością 
do braci i sióstr, aby jasne było, 
że nie zostaliśmy odrodzeni 
mocą naturalną, lecz niezniszczalną, 
przez Słowo Boga, który żyje na wieki.

Wszystko, co ludzkie, jest jak trawa,
a cale piękno człowieka jest jak kwiat polny.
Trawa usycha,
kwiat opada,
ale Słowo Twoje, Panie,
nigdy nie przemija. Amen
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go nie ma, czy jest dobry, czy zły. Zło często 
wraca jak bumerang i uderza w jego sprawcę, 
podczas gdy dobro niesie w darze prawdziwe 
błogosławieństwo. Nie zawsze jednak możemy 
śledzić bieg wydarzeń do końca. Zdarza się, że 
śmierć przerywa życie ludzkie w chwili, gdy 
sprawy nie dojrzały na tyle, by można plusy 
i minusy podsumować i z matematyczną ści
słością wykazać rezultat — ukarane zło i 
triumfujące dobro. Tylko w teatralnych drama
tach śmierć jest logicznym zakończeniem wy
darzeń i widzowie wychodzą pod wrażeniem 
karzącej sprawiedliwości i triumfującej praw
dy. W życiu jest dużo przerwanych pieśni i nie 
dokończonych tragedii. Ale gdy tyle jest dowo
dów, że nie wolno bezkarnie grzeszyć, że czło
wiek zbiera, co posiał, że Bóg jest nierychliwy, 
ale sprawiedliwy, że rządzi światem Ktoś, kto 
jest uosobieniem miłości i sprawiedliwości, na

suwa się wniosek, że sprawiedliwe rozwiązanie 
następuje zawsze — jeśli nie tu, na ziemi, to 
tam, w niebie. Ta refleksja nasuwa się z nie
odpartą siłą każdemu, kto czyta Ewangelię.

Nikt z taką ufnością nie głosił wiary w spra
wiedliwość Ojca w Niebie, jak Jezus Chrystus, 
i nikt za życia, które było od początku do koń
ca uwielbieniem Ojca, nie cierpiał tak jak On. 
Takiego życia i cierpienia poza Nim nie było. 
Chrystus umarł z niezachwianą pewnością, że 
poselstwo wykonał i wraca do Ojca, który Jego 
— swego Syna — przyjmie do chwały. Jeżeli 
nad grobem wielkiego poety jego przyjaciel 
wołał: „Niepodobieństwem jest, aby taki duch 
mógł zgasnąć na wieki!”, to o ileż pewniej i 
mocniej nad pustym grobem Jezusa można 
powtórzyć te słowa: „Niepodobieństwo, aby 
taki Duch mógł zgasnąć na wieki!” Amen.

KS. JERZY STAHL

Katechizm heidelberski

425 lat temu, 19 stycznia 1563 r., ukazał się w 
Heidelbergu Katechizm , czyli nauka chrześci
jańska tak jak jest podawana w kościołach i 
szkołach Paiatynatu Reńskiego. Bardzo szybko 
księga ta, znana pod nazwą Katechizmu heidel- 
berskiego, zyskała uznanie w środowisku re  ̂
formowanym, wchodząc — obok rodzimych ka
techizmów — w skład ksiąg wyznaniowych Ko
ściołów ewangelicko-reformowanych.

Reformacja XVI-wieczna przyczyniła się do 
rozwoju różnorodnej literatury religijnej w Eu
ropie, m.in. katechizmów (od greckiego słowa 
katechismos — nauczanie), które w* formie 
pytań i zwięzłych odpowiedź podają elemen
tarne prawdy wiary. Znamy z tego okresu m.in. 
katechizmy Marcina Lutra, Jana Kalwina, Jana 
Łaskiego, a w Polsce — katechizmy Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego, ułożone przez 
Pawła Gilowskiego i Krzysztofa Kraińskiego. 
Katechizmy powstawały także w Kościele 
rzymskokatolickim: do takich klasycznych, 
XVI-wiecznych tekstów należą katechizmy au
torstwa Kamizjusza, Bellarmina oraz Katechizm  
rzym ski, przygotowany na polecenie Soboru 
Trydenckiego.

A oto krótki rys historyczny Katechizmu hei- 
delberskiego, katechizmu, który zyskał najwię
ksze uznanie Kościołów reformowanych.

Książę Fryderyk III (1515—1576), zwany Po
bożnym, elektor Paiatynatu od 1559 r., choć na
leżał do Związku szmalkaldizkiego i w 1561 r.

podpisał się pod Konfesją augsburską, skłaniał 
się ku kalwinizmowi. Gdy jego dążenia do po
łączenia kalwinistów z luteranami spełzły na 
niczym, otwarcie opowiedział się za kalwini- 
zmem. Znana jest pomoc, jakiej udzielał nie 
tylko reformowanym w innych częściach Nie
miec, ale także francuskim hugenotom i ewan
gelikom walczącym w Niderlandach, którym 
posyłał ludzi i pieniądze. Wprowadzając w pod
ległym sobie kraju Reformację w duchu kal
wińskim, elektor zlecił dwóm młodym profe
sorom uniwersytetu w Heidelbergu — Zacha
riaszowi Ursynowi i Kacprowi Olewianowi — 
ułożenie katechizmu, który w przystępny spo
sób wyjaśniałby zasady wiary Kościoła refor
mowanego i służyłby jako podręcznik nauki 
religii.

Zachariasz Ursyn (1534—1583) był uczniem 
Meląnehtona i Kalwina. W 1558 r. został rek
torem szkoły w rodzinnym Wrocławiu, ale 
wskutek sporów z ortodoksyjnymi luteranami 
co do rozumienia Wieczerzy Pańskiej opuścił 
piastowany urząd i udał się do Zurychu, na
stępnie zaś do Heidelbergu, gdzie w 1561 r. zo
stał profesorem uniwersytetu.

Kacper Olewian (1536— 1587), rodem z Trewi- 
ru, studiował prawo na uniwersytetach w Pa
ryżu, Orleanie i Bourges. Następnie kontynuo
wał naukę w Genewie, Zurychu i Lozannie, 
poświęcając się studiom teologicznym. Po pow
rocie do rodzinnego miasta chciał pracować ja
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ko kaznodzieja, jednakże już po pierwszym ka
zaniu uwięziony został przez miejscowego bis
kupa. Za wstawiennictwem Fryderyka III od
zyskał wolność, a następnie otrzymał profesurę 
na uniwersytecie heidelberskim.
Tym dwóm młodym ludziom, jak powiedziano, 
polecił elektor Fryderyk III ułożenie katechi
zmu, który byłby normą doktryny wiary. 
Olewian napisał objaśnienie Przymierza Boże
go, Ursyn zaś ułożył dwa katechizmy — dla 
dorosłych i dla dzieci, a następnie, na podsta
wie prac kolegi i swoich własnych, zredago
wał nowy tekst, który zyskał zatwierdzenie ele
ktora. Cała praca trwała zaledwie dwa mie
siące, zresztą przy współpracy całego fakulte
tu teologicznego. Nie chcąc powodować jakich
kolwiek sporów teologicznych, elektor zwołał 
w końcu 1562 r. synod do Heidelbergu i przed
stawił na nim gotowy katechizm. Jednogłośnie 
przyjęta księga, jako przewodnik dla kaznodzie
jów i podręcznik zasad wiary, z przedmową e- 
lektora dotowaną 19 stycznia 1563 r., ukazała 
się jednocześnie po łacinie i po niemiecku. Je
szcze w tym samym roku wyszło drugie jej 
niemieckie wydanie, uzupełnione — na żąda
nie elektora — pytaniem osiemdziesiątym, 
przedstawiającym w ostrej formie różnice mię
dzy reformacyjną nauką o Wieczerzy Pańskiej 
a katolicką nauką o Mszy. Właśnie to drugie 
wydanie, łącznie z kontrowersyjnym pyta
niem osiemdziesiątym, stało się podstawą 
przekładów na inne języki. Oprócz tego py
tania katechizm, znany pod nazwą Katechi
zmu heidelherskiego lub Katechizmu Palaty- 
natuy wolny jest od polemiki teologicznej. 
Myśl teologiczna jest w zasadzie kalwińska, 
ale zmodyfikowana pod wpływem Bullingera 
i imnych. Katechizm zawiera np. kalwińską 
interpretację Wyznania wiary (Credo), ale 
pomija tak charakterystyczne dla teologii 
Kalwina zagadnienie predestynacji. Uważa 
się, że duch tej księgi to połączenie poufałości 
Lutra z życzliwością (pojednawczością) Melan- 
chtona i ogniem Kalwina.
Katechizm rychło znalazł zarówno gorących 
zwolenników, jak i przeciwników. Ci ostatni 
rekrutowali się nie tylko ze środowiska katoli
ckiego, ale także luterańskiego. Bardzo szybko 
księga przyjęła się poza granicami Niemiec i 
weszła do powszechnego użytku w Kościołach 
reformowanych Europy i Ameryki Północnej. 
Synod w Dordrechcie (1618—1619), mający du
że znaczenie dla kształtu teologii reformowa
nej, nie tylko na terenie Niderlandów, potwier
dził autorytet Katechizmu heidelherskiego.
W Polsce Katechizm heidelherski ukazał się 
wcześnie, zapewne w roku 1564, przetłumaczo

ny przez Andrzeja Prażmowskiego, pastora 
zboru w Radziejowie, i wydany w Krakowie 
jako tzw. Katechizm w iększy . Później — ów
czesnym zwyczajem — wchodził w śkład wie
lokrotnie wydawanych kancjonałów (np. litew
skich z r. 1598 i 1620, gdańskiego z r. 1619). 
Znamienny jest fragment przedmowy zamiesz
czonej w kancjonale wydanym w Lubczu w 
1620 r.: „Katechizm mniejszy jest z dawna w 
zborach Wielkiego Księstwa Litewskiego zwy
czajny. Drugi katechizm jest Województwa 
Reinskiego, nad który z dawnych lat w tej 
materii lepszego nic nie widzieliśmy. Używają 
go wszystkie zbory Ewangelicko-Reformowane 
w Niemczech, w Niderlandzie, we Francji, w 
Szkocji i indziej, z którymi i nasze Litewskie 
zbory w świętej sprawie zgodnemi zostają”.
W XVIII w. w Wielkopolsce i Małopolsce zo
stał on jednak zastąpiony przez katechizm w ję
zyku niemieckim, ułożony przez pastora z Le
szna Adolfa Soyaux, a przetłumaczony w 
1842 r. na język polski. W 1880 roku Synod 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego polecił 
ponownie Katechizm heidelherski jako obowią
zujący podręcznik religii i w tym samym roku 
ukazał się drukiem w Warszawie nowy jego 
przekład autorstwa ks. Augusta Karola Diehla 
oraz skrócona wersja, przeznaczona do kate
chezy młodzieży. Ks. Diehl w sumie wydał 
Katechizm  czterokrotnie (w 1880 — wersja peł
na i skrócona, w 1889 — skrócona, w 1900 — 
pełna, z zaznaczoną innym drukiem częścią 
przeznaczoną dla dzieci i młodzieży oraz ze 
wstępem historycznym). W okresie międzywo
jennym kilkakrotnie wydano Katechizm  w róż
nych wersjach (dla dorosłych i dzieci), min. w 
nowym opracowaniu redakcyjnym księży Wła
dysława Semadeniego, Stefana Skierskiego 
oraz p. Aleksandra Woydego. W niedługim cza
sie ukaże się nowa edycja, pierwsza po II woj
nie światowej*. Jest ona odpowiedzią na wielkie 
zapotrzebowanie na tę księgę w nauczaniu Ko
ścioła Ewangelicko-Reformowanego, gdyż sta
nowi ona jedną z trzech (obok II Konfesji hel- 
weckiej i Konfesji sandomierskiej) ksiąg wy
znaniowych naszej społeczności w Polsce. j
Interesująco przedstawia się układ Katechizmu 
heidelherskiego. Jego autorzy uznali, że nastę
pujący fragment Listu do Rzymian streszcza 
całą naukę chrześcijańską: „Nędzny ja czło
wiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? 
Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystu
sa, Pana naszego!” (Rzym. 7:24.25a). Dlatego

* Z ostatniej chwili: Katechizm heidelherski ukazał 
się już w druku i jest do nabycia w biurze Konsy- 
storza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, al. 
Świerczewskiego 76a; 00-145 Warszawa; tel. 31-08-27 
lub 31-45-22.
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Katechizm  podzielili na trzy części: o niedoli 
(grzeszności) człowieka, o jego zbawieniu i 
wdzięczności. Całość składa się ze 129 pytań 
i odpowiedzi, które albo są dosłownymi cyta
tami z Pisma św., albo komentarzem popartym 
takimi cytatami. Użyte w odpowiedziach, zaz
wyczaj w 1 osobie liczby pojedynczej, zaimki 
podkreślają ton chrześcijańskiego zaangażowa
nia i odpowiedzialności. Sugerując możliwość 
wykładania i objaśniania Katechizmu w ciągu 
roku kościelnego, autorzy podzielili go na 52 
części, odpowiednio do liczby niedziel.

Przyjrzyjmy się treści omawianej księgi.

1. Wstąp (pytania 1—2) wykazuje, że jeśli 
człowiek uświadomi sobie, iż należy do Boga, 
doznaje w swej rozpaczliwej sytuacji grzeszni
ka pociechy. Ponadto Wstąp wprowadza we 
wspomnianą już tematykę, wyrażoną w Rzym. 
7:24.25a, a znajdującą odbicie w trójczłonowej 
budowie Katechizmu.

2. Część pierwsza — O niedoli człowieka (py
tania 3—11) — wyjaśnia istotę i pochodzenie 
grzechu oraz ukazuje perspektywę kary.

3. Część druga — O zbawieniu człowieka (py
tania 12—85) — jest najobszerniejsza. Wyka
zuje ona, że jedyną drogą zbawienia jest Jezus 
Chrystus. Podkreśla myśl Reformacji o uspra
wiedliwieniu i zbawieniu jedynie przez wiarę. 
Logicznie więc wprowadza w tym miejscu i 
omawia Apostolskie Wyznanie Wiary (22—59), 
ze szczególnym uwzględnieniem i wyekspono
waniem Osób Trójcy Świętej. W tej czę
ści znajdujemy też omówienie dwóch uznawa
nych przez Kościoły Reformacji sakramentów 
— Chrztu i Wieczerzy Pańskiej (65—82) — w 
ich rozumieniu kalwińskim oraz wspomniane 
już pytanie 80 o różnicy w pojmowaniu Wie
czerzy i Mszy. Ostatnie nytania (82—85) wyja
śniają charakterystyczne dla Kościoła reformo
wanego pojmowanie władzy kluczy — jako gło
szenie Ewangelii i stosowanie karności kościel
nej.

4. Część trzecia — O wdziączności (pytania 86 
— 129) — traktuje o dobrych uczynkach, speł
nianych nie dla tzw. zasługi, czyli zdobycia 
sobie zbawienia, lecz wynikających z wiary 
i wdzięczności człowieka wobec Boga; dalej — 
wskazuje na potrzebę pokuty i jej skutek, 
którym jest odrodzony, nowy człowiek. Naj
obszerniejszą partię tej części stanowi omó
wienie przykazań Dekalogu (w reformowanym 
porządku, według Biblii, bez pomijania II Mojż. 
20:4—6). Są one drogą, dzięki której człowiek

poznaje swą grzeszność i pragnie usprawiedli
wienia. Z kolei następuje omówienie Modlitwy 
Pańskiej, modlitwy będącej wzorem wyrażania 
wdzięczności człowieka względem Boga.

W dzisiejszych czasach formuła Katechizmu 
heidelberskiego (podobnie zresztą jak i wszel
kich innych klasycznych katechizmów, wykła
dających naukę Kościołów w formie pytań i 
odpowiedzi) znajduje wielu przeciwników. U- 
waża się bowiem, że taka forma nauczania jest 
już przestarzała i w związku z tym nieprzyda
tna współczesnemu człowiekowi. Podejmowane 
są więc próby przedstawiania zasad wiary 
chrześcijańskiej w innej niż dotychczas formie 
(por. np. słynny katolicki Katechizm holender- 
ski czy — dobrze znany polskiemu czytelniko
wi ewangelickiemu — prosty i jasny wykład 
wiary, autorstwa Emila Brunnera, reformowa
nego teologa szwajcarskiego, zatytułowany Na
sza wiara). Niemniej jednak Kościół Ewange
licko-Reformowany jest niezmiennie świadom 
wielkiej wartości Katechizmu heidelberskiego 
i nazywa go dojrzałym owocem Kościoła Re
formacji. Cechuje bowiem tę księgę biblijność 
i systematyczność wykładu zasad wiary oraz 
trafne ujęcie istoty nauki Kościoła reformowa
nego. Wielkie bogactwo treści przedstawiono w 
zwartej, przystępnej i jasnej formie. Z tych 
względów Katechizm heidelberski zaliczony zo
stał do ksiąg wyznaniowych w wielu reformo
wanych Kościołach krajowych, a w ich liczbie 
również w Kościele Ewangelicko-Reformowa
nym w Polsce.

Obecne — zapowiadane tutaj — wydanie nie 
zmienia sformułowań XVI-wiecznego orygina
łu, a jedynie je uprzystępnia współczesnemu 
czytelnikowi przez literackie opracowanie te
kstu we współczesnej polszozyźnie. Przekładu 
filologicznego dokonała przed laty dr Gabriela 
Pianko (t), opracowania literackiego i redak
cyjnego — Barbara Stahl, a ostateczny kształt 
sformułowań teologicznych wypracowała Kon
ferencja Duchownych naszego Kościoła. Wyda
nie zaopatrzono w niezbędny komentarz, także 
katolicki, do wspomnianego pytania 80. Podczas 
pracy redakcyjnej pominięto pierwotny podział 
Katechizmu na 52 części (odpowiednio do licz
by niedziel w roku), wprowadzono natomiast 
śródtytuły ułatwiające lekturę tekstu. Załą
czone przy odpowiedziach katechizmowych cy
taty biblijne pozwolą czytelnikowi zarówno na 
samodzielne pogłębienie ujętych w Katechizmie 
kwestii, jak też na stwierdzenie, jak mocno 
Katechizm  osadzony jest w świadectwie Pisma 
św. Starego i Nowego Testamentu.
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Rozmowa z ks. Duncanem Shawem, 
moderatorem Szkockiego Kościoła 

Prezbiteriańskiego

REDAKCJA — Nie jest to pierwsza Księdza 
wizyta w Polsce, ale za to pierwsza w historii 
wizyta moderatora Synodu* Kościoła Szkockie
go w naszym kraju. Czy mógłby Ksiądz na ten 
temat się wypowiedzieć?

KS. DUNCAN SHAW — Rzeczywiście, jest to 
ważna wizyta, ponieważ oznacza koniec jedne
go okresu i początek drugiego — początek ży
wszych kontaktów między naszymi Kościołami. 
Niestety, myśmy w Szkocji dotąd bardziej in
teresowali się stosunkami z Kościołami innych 
wyznań niż z naszą własną rodziną wyznanio
wą. To jest dość specyficzne dla stylu naszej 
działalności, że częściej odwiedzamy tych, któ
rzy są trochę bardziej od nas oddaleni, a skłon
ni jesteśmy zapominać o własnej rodzinie. Ma
my, oczywiście, sposobność spotykania się pod
czas zgromadzeń organizowanych przez Świato
wy Alians Kościołów Reformowanych tak na 
płaszczyźnie europejskiej, jak i światowej. De
legaci obu naszych Kościołów mieli sposobność, 
i korzystali z niej, nawiązywania kontaktów 
na tym forum. Uważano więc, że w tej sytuacji 
należy przede wszystkim odwiedzać inne Koś
cioły, z którymi nie mamy organizacyjnej pła
szczyzny spotkań.

RED. — A zdaniem Księdza należy pielęgno
wać związki między Kościołami reformowany
mi w różnych krajach?

D.S. — Tak, oczywiście, ponieważ nie uważam, 
aby można było wejść na grunt ruchu ekume
nicznego inaczej niż przez drzwi własnego wy
znania. Jest więc rzeczą ważną, abyśmy — ja
ko Kościół reformowany na całym świecie — 
zdawali sobie sprawę, co wnosimy do życia i 
kultury w naszych krajach, a zarazem byli 
świadomi, że w rozmowach z innymi Kościoła
mi nasze stanowisko ma być zgodne z tym, jak 
my, ewangelicy reformowani, rozumiemy Pis
mo święte, chrześcijańską tradycję i bieg histo

rycznych wydarzeń. Wszak stanowimy określo
ną grupę chrześcijan o pewnych wspólnych 
cechach, ukształtowanych dzięki refleksji teolo
gicznej takich reformatorów, jak Jan Kalwin, 
Jan Łaski czy Jan Knox.

RED. — Jaki jest, zdaniem Księdza, szczególny 
udział naszej rodziny wyznaniowej w ogólno- 
chrześcijańskiej debacie?

D.S. — Przede wszystkim wnosimy głębokie 
przekonanie, że w Kościele nie istnieje taka 
grupa, jak ,,laicy,\ Wszyscy jesteśmy ,,laos”, 
czyli ludem Bożym. Albo nikt nie jest „lai
kiem”, albo raczej „laikami” jesteśmy wszyscy. 
Podobnie nie istnieje coś takiego, jak „kler”. 
Naszym zadaniem jest przypominać, że Kościół 
to niepodzielny lud Boży, że klerykalizm jest 
zjawiskiem niepożądanym. Druga rzecz wyni
ka z tego, co właśnie powiedzieliśmy, a miano
wicie, że każdy człowiek zajmuje w Kościele 
niepowtarzalne i niezastąpione miejsce, wyzna
czone mu przez Boga. W I Liście Piotra czyta
my o żywych kamieniach, które tworzą dom 
duchowy. Każdy wierzący jest właśnie takim 
żywym kamieniem i w tej budowli nikt nie 
jest bardziej lub mniej ważny. W dyskusjach 
eklezjologicznych staramy się przypominać, że 
wszelkie z góry powzięte koncepcje struktur 
(takie, jak sukcesja apostolska czy trójstopnio
wy urząd duchowny) są zjawiskiem później
szym i należy je traktować z dużą rezerwą, 
jako czynnik hamujący misję Kościoła, która 
jest zadaniem całego Kościoła, a nie jego wy
branej cząstki. Następną rzeczą, o którą nam 
chodzi, jest poważne traktowanie Słowa Bo
żego, jako • dokumentu historii zbawienia. Bóg 
przez cały czas działa w historii i dlatego dok
trynę o wcieleniu należy łączyć ze wszystkim, 
co się dokoła nas dzieje. Znaczy to, że nie mo

* Moderator Synodu Kościoła Prezbiteriańskiego w 
Szkocji to jakby — tytularnie — odpowiednik pry
masa — red.
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żna dzielić historii na świecką i świętą, bo 
wszystkie wydarzenia mają miejsce w Bożych 
planach. Kiedy Kalwin mówi o uprzedzającej 
łasce Bożej, ma na myśli to, że nie zmierzamy 
ku jakiejś niewiadomej, mrocznej przyszłości, 
lecz ku temu, co jest przez Boga zamierzone. 
Swoją uprzedzającą łaską Bóg już jest obecny 
w tym, co zdarzy się dopiero jutro. Można by 
wymienić wiele innych spraw, ale ograniczmy 
się teraz tylko do jeszcze jednej rzeczy, bar
dzo ważnej. Nasza kalwińska tradycja uczy, że 
każdy porządek społeczny i polityczny w spra
wowaniu swej funkcji podlega władzy i osądo
wi Boga. Nie chodzi o to, aby ludziom sprawu
jącym władzę przedstawiać własne poglądy, 
lecz zwracać uwagę, że będą odpowiadać nie 
tylko przed historią, ale przed sądem Boga. A 
więc krytyka, a nawet bierny opór wobec nie
sprawiedliwej władzy jest z chrześcijańskiego 
punktu widzenia uprawniony. Tak właśnie było 
w hitlerowskich Niemczech z Kościołem wy
znającym, którego idee i opór były inspirowa
ne głównie przez środowiska reformowane. 
Warto o tym pamiętać, że nasza solidarność 
z wszelkiego rodzaju zwierzchnością — w pań
stwie, na uniwersytecie, w miejscu pracy — 
powinna być krytyczna, albowiem każda dzie
dzina życia społecznego podlega Bogu.

RED. — Jakie Kościół szkocki ma doświadcze
nia z ordynacją kobiet?

D.S. — Jak wiadomo, jesteśmy w Szkocji Koś
ciołem narodowym, obejmującym cały kraj i 
prawie całe społeczeństwo. Potrzeba nam wie
lu ludzi o różnych uzdolnieniach i rozmaitych 
kwalifikacjach. Mamy, na przykład, w Edyn
burgu kobietę-kapelana w szpitalu. Wywiązuje 
się ona ze swoich zadań w sposób znakomity. 
Osobiście uważam, że posługa kobiet w dusz
pasterstwie ma charakter uzupełniający. Ciągle 
jeszcze poszukujemy właściwego kształtu tej 
służby. Niektóre kobiety pracują w niezwykle 
trudnych parafiach, gdzie należałoby szukać in
nego rozwiązania, na przykład obsadzać tam 
pastorskie małżeństwo, aby mąż i żona wzaje
mnie się uzupełniali i wspierali w tej służbie. 
Ód czasu, gdy kobiety u nas zostają duchow
nymi, stopniowo ulepszamy przepisy regu^pjąc« 
ich pracę. Stawianie im takich samych wyma
gań, jak mężczyznom uważam za niewłaściwe, 
ponieważ kobiety powinny być w pewnym sto
pniu chronione. Pewne problemy wynikają 
choćby z faktu macierzyństwa i macierzyńskie
go urlopu. Ogólnie jednak trzeba powiedzieć, 
że jest to doświadczenie bardzo pomyślne. Mia
łem przez jakiś czas asystentkę, która ze swych 
zadań duszpasterskich wywiązywała się znako
micie i stanowiła idealne uzupełnienie tam, 
gdzie ja miałem pewne trudności ze znalezie
niem wspólnego języka (zwłaszcza z kobietami 
lub z młodymi dziewczętami, gdy chodziło o 
rozmaite osobiste problemy, z którymi łatwiej 
radziła sobie kobieta pastor). Trzeba wszakże 
pamiętać, że w dziedzinie duszpasterskiej róż
nice wynikają nie tylko z odmiennej płci, ale 
także — niezależnie od płci — z odmiennych

cech osobowości i rozmaitych zdolności. Sądzę, 
że w przyszłości posługa duszpasterska kobiet 
będzie się coraz bardziej rozwijała. Mimo pew
nych problemów, w zasadzie jest to rozwiązanie 
bardzo dobre, większość kobiet na stanowiskach 
pastorów jest zadowolona z pracy, a parafie 
również ppzytywnie oceniają swych żeńskich 
duszpasterzy.

RED. — Ludzie współcześni stają wobec roz
maitych zagrożeń, takich jak wojna, broń nu
klearna, terroryzm, zatrucie środowiska i tak 
dalej. Co my, chrześcijanie, powinniśmy w tej 
sytuacji robić, jak budzić w ludziach nadzieję?

D.S. — Dzięki Ewangelii mamy świadomość, 
że Bóg obdarza ludzi całkowicie nie zasłużoną 
łaską i takie świadectwo składamy przed świa
tem. Dopóki o tym pamiętamy, dopóty nie bę
dziemy się obawiali, że jakiekolwiek, nawet 
najgorsze, siły mogłyby zagrozić Bożym pla
nom. Cokolwiek się wydarzy, Bóg jest Panem 
historii. Niemniej jednak musimy jakoś radzić 
sobie z problemami, wobec których świat nas 
stawia, nie możemy szukać ucieczki jedynie w 
nadziei na przyszłe niebo. Bóg przemawia do 
nas w najróżniejszych sytuacjach, nawet przez 
polityków, którzy działają tak, jakby Boga wca
le nie było. Jednakże również na nich chrześci
jaństwo wywiera pośredni wpływ i nie powin
niśmy tego nie doceniać. Zdumielibyśmy się, 
jak wielu spośród nich miało matki i ojców 
szczerze wierzących, co nie pozostało bez zna
czenia dla uformowania się w dzieciństwie ich 
postaw, które każą im w chwilach obaw i roz
paczy zwracać się ku rzeczywistości, jaka ist
nieje poza nimi. Choćby taki człowiek utrzy
mywał, że działa absolutnie bez Boga, nie po
winniśmy sądzić, że tak jest naprawdę.

W Starym Testamencie mówi się o Bogu jako 
o Mądrości. Szczególnie Księga Przypowieści 
mówi o Nim jako o Mądrości. Otóż w sferze 
polityki coraz częściej pojawia się mądrość. Lu
dzie stają się podatni na mądrość, która prze
łamuje polityczny dogmatyzm. Otóż ja pokła
dam nadzieję właśnie w tym, że coraz bardziej 
dochodzi do głosu mądrość, która góruje nad 
ludźmi, mądrość, która nie pochodzi z ludzkiej 
myśli, z teorii i pewników. Jakkolwiek ta mą
drość się przejawia, sądzę, że pochodzi ona od 
Boga. Jestem przekonany, że ludzie zaczynają 
sceptycznie spoglądać na przyjęte koncepcje w 
zakresie polityki, antropologii, ekonomii.

Jeżeli mówimy o broni atomowej, o skażeniu 
środowiska, to musimy na te sprawy spojrzeć 
nie tyle z politycznego, co z ekonomicznego 
punktu widzenia. Przecież zbrojenia atomowe 
pochłaniają ogromną część dochodu narodowe
go, podczas gdy brak funduszy na realizację 
programów rozwoju lecznictwa, szkół itd. Rów
nież skażenie zaczyna być problemem ekono
micznym. Występuje, na* przykład, zjawisko 
kwaśnych deszczy i w rezultacie umierają lasy, 
umierają ryby w rzekach i jeziorach. To zmu- 

Dokończenie na s. 12
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WANDA FALKOWSKA

Międzynarodowe prawa dla każdego z nas

Międzynarodowe Pakty Praw 
Człowieka mają już ponad dwa
dzieścia lat i w tym roku, ogło
szonym rokiem praw człowieka, 
znów znalazły się w centrum 
uwagi światowej opinii publicz
nej. A od chwili, gdy ratyfi
kowała je Polska, minęło je
denaście lat. Czy Pakty, którym 
przyświecały szczytne cele za
gwarantowania i rozszerzenia 
praw społeczeństw i swobód 
należnych osobie ludzkiej, zdo
łały zmienić i poprawić oblicze 
świata? Czy w krajach, które 
stały się ich sygnatariuszami, 
wzrosło poszanowanie wolności 
i godności człowieka? Odpo
wiedź na te pytania nie może 
być jednoznaczna. Z jednej bo
wiem strony Pakty nie pozo
stały bez wpłvwu na losy spo
łeczeństw i jednostek, zwięk
sza jąc, a przede wszystkim uś
wiadamiając ludziom sferę ich 
oraw i swobód, z drugiej je
dnak trudno uznać, iż są w do
statecznym stopniu wcielane w 
życie i respektowane, nawet w 
państwach, które dobrowolnie 
przyjęły na siebie takie zobo
wiązanie.

Do dnia 8 października 1980 r. 
Międzynarodowy Pakt Praw O- 
bywatelskich i Politycznych, a 
także Międzynarodowy Pakt 
Praw Gospodarczych, Społecz
nych i Kulturalnych podpisało 
i ratyfikowało osiemdziesiąt 
państw naszego globu. Znalazły 
się wśród nich m.in. Chile, 
Iran, Irak, Nikaragua, Salwa
dor. W wyliczeniu tym kryje 
się część odpowiedzi na posta
wione wyżej pytania. Od lat 
bowiem do opinii światowej do
cierały alarmujące informacje
0 łamaniu w tych państwach 
podstawowych praw człowieka. 
To, co wyżej napisałem, doty
czy nie tylko wspomnianych 
przed chwilą krajów, ale także 
wielu innych, również europej
skich. Mówią o tym niemało za
równo raporty Międzynarodo
wego Czerwonego Krzyża, jak
1 International Amnesty. Zo

bowiązań płynących z podpisa
nia i ratyfikowania Paktów 
Praw Człowieka nie dotrzymu
je, przynajmniej częściowo, 
szereg krajów, w innych normy 
międzynarodowe bywają spora
dycznie naruszane.

Niezbyt korzystnie kształtuje 
się wedle tych kryteriów rów
nież sytuacja Polski. Ratyfiko
waniu Paktów przez Radę . Pań
stwa w 1977 r. nie towarzyszy
ło ani inkorporowanie ich 
wprost przez nasz system pra
wny, co było wszak możliwe, 
ani wprowadzenie do obowiązu
jących u nas ustaw. Również 
akty prawne, powstające już po 
ratyfikacji, pomijały Pakty 
Praw Człowieka, a przy ich 
tworzeniu nie wykazywano 
dbałości o zgodność prawa we
wnętrznego z postanowieniami 
prawa międzynarodowego. Nie
spójność ta — będąca zarówno 
przedmiotem krytyki ze strony 
obywateli, jak i troski nauko
wych środowisk prawniczych, 
szczególnie zaś znawców prawa 
międzynarodowego — stała się 
w ostatnim okresie tematem 
szczególnie aktualnym, do cze
go powrócę. Przedtem jednak 
warto poświęcić trochę uwagi 
samym Paktom i najważniej
szym normom W nich zawar
tym.

#
Tendencja do określenia, zabez
pieczenia i ochrony praw czło
wieka w prawie międzynarodo
wym rozwinęła się szczególnie 
w dziesięcioleciach, jakie nastą
piły po drugiej wojnie świato
wej, choć korzenie jej wywodzą 
się z minionych wieków. Można 
powiedzieć, że już w średnio
wieczu zarysowały się tenden
cje do ograniczenia samowoli 
władców, od której uzależnieni 
byli poddani. Znalazło to swój 
wyraz w angielskiej Wielkiej 
Karcie Wolności z 1215 r., któ
ra jako pierwsza zapewniała 
każdemu podejrzanemu o prze
stępstwo przeprowadzenie pro
cesu sądowego. Z tamtej zre

sztą epoki datują się sądy przy
sięgłych. My, Polacy, słusznie 
jesteśmy dumni z aktu nemi
nem captivabimus nisi jure vic- 
tum  z 1425 r., który zabraniał 
więzienia podejrzanych bez wy
roku sądowego, choć aż do 
1791 r. przywilej ten dotyczył 
tylko szlachty. Dopiero w dwie
ście pięćdziesiąt trzy lata póź
niej przyszedł angielski Habeas 
Corpus Act gwarantujący nie
tykalność osobistą poddanych 
przez zakaz aresztowania kogo
kolwiek bez nakazu sądowego. 
Zasada ta utrzymała się aż do 
dziś w większości cywilizowa
nych państw świata, choć się
gano i po inne rozwiązania. W 
niektórych krajach (zwłaszcza 
Europy Środkowej i Wschod
niej, w tym również w Polsce) 
aresztowanie następuje na mo
cy nakazu prokuratorskiego, 
zaś kontrola sądowa nad pozba
wieniem wolności jest, przynaj
mniej u nas, ograniczona.

W wieku dwudziestym do roz
woju prawa międzynarodowe
go, a wraz z nim ochrony spo
łeczeństw i jednostek, przyczy
niła się/ Liga Narodów. Kon
wencje o traktowaniu jeńców 
wojennych i ochronie ludności 
cywilnej w czasie działań wo
jennych obowiązywały, przy
najmniej teoretycznie, podczas 
drugiej wojny światowej, wie
lokrotnie jednak były łamane 
przez hitlerowców. Zwrot spo
łeczności międzynarodowej ku 
prawom człowieka nastąpił po 
uchwaleniu Karty Narodów 
Zjednoczonych w dniu 26 czer
wca 1945 r. w San Francisco, 
a zwłaszcza w trzy lata później 
— po przyjęciu Deklaracji 
Praw Człowieka. Deklaracja 
przyznała każdemu człowieko
wi prawo do życia, wolność i 
równość wobec innych, swobo
dę wiary i przekonań, prawo 
do pracy i wypoczynku, nie 
miała jednak mocy wiążącej 
jej sygnatariuszy (wśród któ
rych zabrakło Polski) i zawiera
ła jedynie zalecenia skierowane
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do państw-członków ONZ. O- 
pracowane znacznie późnrej i 
uchwalone w 1966 r. Między
narodowe Pakty Praw Czło
wieka powołują się zarówno na 
Kartę Narodów Zjednoczonych, 
jak i na Deklarację Praw Czło
wieka, z nich wywodząc swój 
rodowód.

Pakty nie od razu weszły w 
życie. Stało się to dopiero po 
ratyfikowaniu ich przez trzy
dzieści pięć państw, zgodnie z 
postanowieniem, jakie zawiera
ły. Liczba sygnatariuszy rosła 
zresztą z każdym rokiem. 
Wśród nich znalazły się przy
kładowo: Stany Zjednoczone, 
Indie, Wielka Brytania, Włochy 
oraz kraje socjalistyczne: Zwią
zek Radziecki, Węgry, Czecho
słowacja, Bułgaria i Rumunia.

Pakty Praw Człowieka składa
ją się niejako z dwóch części 
stanowiących dwa samodzielne 
akty prawa międzynarodowego, 
osobno przyjmowane i ratyfi
kowane przez państwa-strony, 
lecz uzupełniających się i two
rzących całość. Oba razem za
pewnić mają osobie ludzkiej 
szeroką sferę przysługujących 
jej praw, zarówno tych, które 
zwykliśmy traktować jako 
przyrodzone i niezbywalne pra
wa człowieka, jak i innych, ró
wnież niezmiernie ważnych dla 
ludzkiego życia, i rozwoju we 
współczesnych społeczeństwach. 
Do najważniejszych praw natu
ry politycznej, chronionych 
przez Pakt Praw Obywatel
skich i Politycznych, obok pra
wa narodów do samostanowie
nia i przyrodzonego każdemu 
prawa do życia, należy prawo 
do należytego traktowania osób, 
które dostały się w tryby wy
miaru sprawiedliwości. W Pa
kcie Praw Obywatelskich i Po
litycznych jest wiele norm do
tyczących systemów prawa kar
nego państw, które je ratyfiko
wały. Należy do nich: zakaz 
poddawania torturom lub okru
tnemu, nieludzkiemu albo po
niżającemu traktowaniu i kara
niu, zakaz stosowania pracy 
przymusowe i, zakaz aresztowa
nia lub zatrzymania w trybie 
innym niż ustalony przez usta
wy. poddanie aresztów kontroli 
sądowe i, zapewnienie osobom 
oskarżonym prawa do sprawie
dliwego i bezstronnego rozpa
trzenia sprawy przez niezależny

i bezstronny sąd, wreszcie uz
nanie i respektowanie zasady 
domniemania niewinności aż do 
chwili udowodnienia winy. Pa
kty chronią też prywatność ży
cia osobistego i rodzinnego oby
wateli oraz ich cześć i dobre 
imię, a także zapewniają każde
mu prawo do wolności myśli, 
sumienia i wyznania oraz wy
rażania własnych poglądów. W 
dalszych przepisach Pakt uzna
je prawo do swobodnego ucze
stniczenia w kierowaniu spra
wami publicznymi (bezpośred
niego lub poprzez wybranych 
przedstawicieli), do zakładania 
stowarzyszeń i związków zawo
dowych oraz uczestniczenie w 
spokojnych zgromadzeniach.

Pakt Praw Gospodarczych, Spo
łecznych i Kulturalnych przy
znaje z kolei prawo do samo
stanowienia wszystkim naro
dom, ,,które z mocy tego prawa 
swobodnie określają swój sta
tus polityczny i swobodnie za
pewniają swój rozwój gospo
darczy, społeczny, kulturalny”. 
W dalszych artykułach, których 
niepodobna omówić szczegóło
wo w jednej publikacji, Pakt 
Praw Gospodarczych zapewnia 
swobodny wybór pracy, rów
ność w traktowaniu mężczyzn 
i kobiet, godziwe wynagrodze
nie za pracę, dostęp do awansu, 
a także prawo do płatnego wy
poczynku. Zajmuje się on rów
nież innymi problemami o pod
stawowym znaczeniu w życiu 
współczesnego człowieka, jak 
np. powszechnością dostępu do 
nauki i kultury, ochroną zdro
wia, pomocą dla rodzin, zapew
nia też swobodę tworzenia 
związków i swobodę rozwoiu 
ruchu związkowego w skali 
krajowej i międzynarodowej.

Idee zawarte w normach Pak
tów Praw Człowieka są szla
chetne i świat stałby się lepszy 
i piękniejszy, gdyby doszło do 
pełnego wcielenia ich w życie. 
Na razie jednak powszechne 
urzeczywistnienie tych idei — 
choć Pakty przyjęte i ratyfiko
wane zostały przez wiele kra
jów — należy w takiej samej 
mierze do sfery marzeń, co do 
rzeczywistości. Dzieje się tak 
dlatego, że przestrzeganie Mię
dzynarodowych Paktów Praw 
Człowieka, podobnie jak innych 
aktów i konwencii międzynaro
dowych, zależy głównie od do

brej woli państw-sygnatariuszy. 
Przepisy prawa międzynarodo
wego, nawet tak wysokiej ran
gi, jak Pakty, nie są bowiem 
wyposażone w sankcje, które 
mogłyby wymusić ich prze
strzeganie. Stworzono wpraw
dzie skomplikowany system 
kontroli respektowania zobo
wiązań, które państwa-strony 
przyjęły na siebie dobrowolnie, 
społeczność międzynarodowa 
pozostaje jednak bezradna wo
bec stwierdzenia naruszeń u- 
stanowionych przez siebie 
norm. Nieprzestrzeganie bądź 
łamanie tych ostatnich określa 
się mianem deliktu, czyli prze
stępstwa przeciw prawu mię
dzynarodowemu, za popełnienie 
którego nie przewiduje się je
dnak kary.. Jedyną stosowaną 
dotąd ze zmiennym powodze
niem sankcją jest potępienie i 
presja opinii międzynarodowej, 
która, co stwierdzić wypada nie 
bez satysfakcji, coraz częściej 
przynosi rezultaty. We współ
czesnym śwdecie poszczególne 
państwa coraz bardziej bowiem 
przypominają system naczyń 
połączonych, nie ma już kra
jów całkowicie samowystar
czalnych ani żyjących w izola
cji od międzynarodowej społe
czności, bez której mogłyby się 
obyć. Stąd właśnie wypływa 
konieczność liczenia się z gło
sem międzynarodowej opinii 
publicznej, a także troska o ko
rzystny obraz własnego pań
stwa w oczach innych społe
czeństw i rządów. Dlatego wy
razy potępienia praktyk stoso
wanych przez niektóre rządy 
czy też odpowiednie naciski 
ohmace spoza granic nie mogą 
być diuno ignorowane ani lek
ceważone. Zresztą sam Pakt 
Praw Obywatelskich i Polity
cznych przewiduje, że poszcze
gólne państwa-strony mogą 
zwracać sobie wzajemnie uwa- 

na nieprzestrzeganie bądź 
naruszanie postanowień doty
czących praw człowipka. z cze- 
no niekiedv korzystają w nrak- 
tvee. Skrvtvkowar»p p astw o  
podnosi zazwyczaj larum. żQ in- 
generacja dotyczy jego spraw 
wewnętrznych, a tym samym 
jest niedopuszczalna.

Argumentacja tego rodzaju wy
daje się jednak trudna do przy
jęcia. W wieku dwudziestym, 
zwłaszcza zaś w ostatnich dzie
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sięcioleciach, ukształtował się 
bowiem system prawa między
narodowego o charakterze po
nadpaństwowym, i to z woli 
państw, które tworzyły, a na
stępnie przyjęły jego normy. 
Podpisując konwencje między
narodowe, przewidując również 
międzynarodową kontrolę ich 
wykonania, wszystkie państwa- 
-strony przyznały w ten sposób 
organom międzynarodowym, a 
także innym sygnatariuszom, 
uprawnienia kontrolne rozcią
gające się również na nie sa
me. Oczywiście kontrole takie 
nie zawsze są wygodne poszcze
gólnym rządom, a ich rezultaty 
dla nich chwalebne. Zasłania
nie się jednak twierdzeniem, że 
obszary życia, których regula
cję poddano normom prawa 
międzynarodowego, należą na
dal wyłącznie do domeny we
wnętrznej państw, wydaje się 
nieuzasadnione i nie znajduje 
aprobaty międzynarodowej spo
łeczności.

Jak już wspomniałam, dylema
ty związane ze stosowaniem 
prawa międzynarodowego i je
go stosunku do prawa wewnę
trznego stanęły również przed 
Polską. W wielu wypadkach 
pomiędzy normami zawartymi 
w Paktach Praw Człowieka a 
przepisami naszego rodzimego

prawa nie ma rozbieżności, są 
jednak dziedziny, w których 
normy międzynarodowe i we
wnętrzne, obowiązujące w PRL, 
różnią się od siebie. Często też 
w wypadkach spornych roz
strzygnięcia kształtują się w ta
ki sposób, jak gdyby Polska w 
ogóle nie była związana ratyfi
kowanymi przez siebie konwen
cjami międzynarodowymi. 
Tymczasem art. 2, pkt 2 Paktu 
Praw Obywatelskich i Polity
cznych reguluje tę kwestię w 
sposób zupełnie jasny: „Pań
stwa mają podjąć odpowiednie 
kroki mające na celu przyjęcie 
tego rodzaju środków ustawo
dawczych lub innych, jakie o- 
każą się konieczne w celu reali
zacji praw uznanych w niniej
szym Pakcie”.

Problem ten, o niebagatelnej 
wadze, podnoszą w ostatnim o- 
kresie środowiska niezależne i 
opozycyjne, zwłaszcza wobec 
rozmaitych zakazów admini
stracyjnych i rozstrzygnięć są
dowych pozostających w niez
godzie z Paktami Praw Czło
wieka. Poruszony dylemat nur
tuje również coraz mocniej śro
dowisko prawnicze, a zwłaszcza 
przedstawicieli nauki prawa, a 
to w związku z przygotowywa
ną zmianą Konstytucji oraz no
welizacją ■ systemu prawa kar

nego. Coraz częściej słyszy się 
więc głosy o potrzebie usunię
cia istniejących dotąd rozbież
ności. W sprawie tej wypowie
działo się kilka ośrodków uni
wersyteckich, a także — in
dywidualnie — niektórzy ucze
ni, jak np. wybitny znawca pra
wa międzynarodowego prof. 
Krzysztof Skubiszewski, czło
nek Rady Konsultacyjnej przy 
Przewodniczącym Rady Pań
stwa. W polskim świecie praw
niczym coraz więcej zwolenni
ków znajduje pogląd, iż stosu
nek prawa wewnętrznego do 
międzynarodowego powinna u- 
regulować Konstytucja, do któ
rej wpisać należy obowiązek re
spektowania ratyfikowanych 
przez Polskę konwencji mię
dzynarodowych. Ratyfikacja 
nie może być bowiem pustym 
czy kurtuazyjnym gestem wo
bec społeczności międzynarodo
wej, zwłaszcza że od każdej 
konwencji można przecież od
stąpić. Prawo polskie, choć nie 
we wszystkich — niestety — 
okresach, szczyciło się swymi 
humanitarnymi i demokratycz
nymi tradycjami. Wprowadze
nie przyjętych i ratyfikowa- 
nvch Międzynarodowych Pak
tów Praw Człowieka do prawa 
wewnętrznego stałoby się za
tem ich kontynuacją i wzbo
gaceniem.

Rozmowa z ks. Duncanem Shawem
Dokończenie ze s. 9

sza ludzi do myślenia i działania, bo przecież 
potrzeba nam lasów, potrzeba żywności i tak 
dalej. Chodzi tu nie o jakieś teoretyczne roz
ważania, lecz po prostu o możliwość przetrwa
nia ludzkości. Znajdujemy się pod presją rze
czywistości, która zmusza nas do rozwiązania 
problemu skażenia. Inaczej nie będziemy mieli 
co jeść, zginie świat natury. Jest rzeczą godną 
podziwu, w jaki nieoczekiwany sposób Bóg wy
korzystuje rozwój wydarzeń, aby nas ocalić. 
Przecież On jest naszym Zbawcą. Obdarza więc 
ludzi swoją mądrością, zmusza ich niejako do 
myślenia, aby znaleźć drogę wyjścia ze ślepej 
uliczki. O tym trzeba pamiętać na kazalnicy. 
Ale nie mniej ważną rzeczą jest, aby każdy 
zwyczajny członek Kościoła o tym wiedział i 
umiał dawać temu świadectwo nie tylko w 
słowach, ale przede wszystkim w czynach tam, 
gdzie Bóg go powołał.

RED. — Czy na zakończenie zechciałby Ksiądz 
powiedzieć parę słów o swojej wizycie w pol
skim Kościele reformowanym?

D.S. — Z prawdziwą przyjemnością przyjecha
łem tu, do Warszawy, gdzie mogłem zapoznać 
się z miejscowym zborem. Cieszę się, że mo
głem także odwiedzić zbór wiejski w Kucowie, 
a zwłaszcza nowo powstały w Bełchatowie. Je
stem pełen uznania dla pracy, jaką tutaj wyko
nujecie. Mam nadzieję, że nawiązane między 
naszymi Kościołami kontakty będą się rozwija
ły i że również wasi przedstawiciele odwiedzą 
Kościół szkocki, abyśmy wzajemnie mogli u- 
dzielać sobie dóbr duchowych. Niech Bóg ob
darzy was swoim błogosławieństwem i zdolno
ścią świadczenia o wielkich sprawach Bożych.

Rozmawiał ks. Bogdan Tranda
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Jedność Biblii
ODCINEK SZÓSTY

ROZDZIAŁ IV

ŚWIADECTWO STAREGO TESTAMENTU 
O CHRYSTUSIE

Widzieliśmy, jak w Starym Testamencie obok spra
wiedliwości Bożej jaśnieje miłość Boża. Widzieliśmy, 
jak Bóg — nawet wtedy, gdy mógłby człowieka słu
sznie potępić i zatracić — wychodzi mu naprzeciw 
i ratuje go. Stary Testament byłby dla nas jednak 
tylko zbiorem luźnych i nie związanych z sobą pro
myków objawienia Bożego, gdyby nie jeszcze jedna 
myśl, gdyby nie obietnica Boża, która je wszystkie 
skupia i łączy w jedno ognisko, gorejące coraz jaś
niej i rozświetlające swym blaskiem niepojętą dla 
nas tajemnicę związku najwyższej Sprawiedliwości 
z najlitościwszą Miłością! Tym ogniskiem objawienia 
Starego Testamentu, tą szczytową jego ideą jest 
o b i e t n i c a  M e s j a s z a  — O d k u p i c i e l a .  Jest 
ona tak wielka, tak oślepia swym blaskiem i tak 
dalece nie mieści się w naszych ciasnych ludzkich 
pojęciach, że jej objawienie nie mogło nam być dane 
od razu, dokonywało się stopniowo, a proces wy
trwałego, coraz wyraźniejszego i dokładniejszego jej 
wyrażania trwał wieki całe. Mimo to my, żyjący 
blisko dwa tysiące lat po spełnieniu tej obietnicy, 
nadal jej pojąć i docenić nie umiemy.

Pierwszy przebłysk tej idei znajdujemy już w ale
gorycznym opowiadaniu o grzechu Adama i Ewy. 
Wyznaczając karę na pierwszych ludzi i skazując ich 
na wygnanie z raju, Bóg dał im na drogę niejasną 
jeszcze i bliżej nie określoną obietnicę. Zawarta jest 
ona w słowach wypowiedzianych do węża, symbolu 
zła, szatana: „I ustanowię nieprzyjaźń między tobą 
a kobietą, między twoim potomstwem a jej potom
stwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w pię
tę” (I Mojż. 3:15). Mowa tu o jakiejś niewieście, któ
rej Dziecię będzie przeciwieństwem zła, pokona to 
zło i podepce (por. Rzym. 15:20), chociaż będzie Mu 
ono stawiać nienawistny opór. Zawarto tu myśl, któ
ra wyrażona zostanie po wielu tysiącleciach w prolo
gu do Ewangelii Janowej: „A światłość świeci w 
ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła” (Jn 1:5).

Jak skarb drogocenny wziął człowiek w raju tę o- 
bietnicę Bożą na swoją pełną udręki wędrówkę po 
ziemi, która mu „ciernie i osty rodzić będzie” (I 
Mojż. 3:18). Nie rozumiał jej wprawdzie, ale musiał 
przeczuwać jej wielkość i doniosłość, skoro przekazy
wał ją z pokolenia na pokolenie w ustnym podaniu 
tak długo, aż znalazła swe miejsce na pierwszych 
kartach Starego Testamentu! Ona to niewątpliwie 
leży na dnie owego tajemniczego błogosławieństwa 
Bożego danego Abrahamowi, a odnowionego następ
nie wobec Izaaka i Jakuba: „Uczynię z ciebie naród 
wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię

twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I będę 
błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinającym 
cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione 
wszystkie plemiona ziemi” (I Mojż. 12:2—3; 18:18; 
22:18; 26:24; 28:14). Tajemnicza obietnica zawarta jest 
też w natchnionych słowach Jakuba, gdy przed swym 
zgonem błogosławi syna Judę: „Nie oddali się berło 
od Judy ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca 
jego, i Jemu będą posłuszne narody. Uwiążę oślę u 
krzewu w inne^^a  młode swojej oślicy u szlachet
nej latorośli winnej; wypierze w winie szatę swą, 
a w krwi winogron płaszcz swój” (I Mojż. 49:10—11; 
por. Zach. 2:10—12; 9:9; Mat. 21:ln; Jn 12:14—15). 
Wieszcz zaś Bileam przepowiadając zwycięstwo Izra
ela nad Moabitami w drodze do ziemi obiecanej, 
wplata w nie słowa będące jak gdyby ilustracją tam
tych: „Widzę Go, lecz nie teraz, oglądam Go, lecz nie 
z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba...” (IV Mojż. 
24:17).

Im jednak bardziej konkretna staje się obietnica Bo
ża, tym bardziej niedoskonałe okazują się umysły lu
dzkie, które ją przyjmują i w swych ziemskich kate
goriach myślenia w szaty ziemskich wyobrażeń przy- 
odziewają. Wyobrażają więc sobie Tego, który ma 
przyjść, jako wodza, który będzie panował i „roz
trzaska skronie Moabu, ciemię wszystkich synów 
Seta” (IV Mojż. 24:18—19). Te mylne wyobrażenia 
prostuje Pan w objawieniach danych mężom, którzy 
byli w stanie lepiej je przyjąć i w ludzkich słowach 
oddać. I tak Mojżeszowi objawia: „Wzbudzę im pro
roka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje 
słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, 
co Mu rozkażę. Jeśli więc kto nie słucha moich słów, 
kióre On mówić będzie w moim imieniu, to ja będę 
tego dochodził na nim” (V Mojż. 18:18—19). Nie bę
dzie to więc wódz ziemski, doczesną obdarzony wła
dzą, lecz wódz ducha prorockiego, mocarz Słowa Bo
żego. Jakże charakterystyczna to rzecz, że żaden z 
proroków Izraela nie ważył się odnieść do siebie tej 
zapowiedzi. Stosują ją dopiero do Jezusa Jego ucz
niowie iJn  1:45), a i On sam ma ją snąć na myśli, 
gdy mówi: „Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, 
wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał...” 
(Jn 5:46).

Najjaśniej jednak błyszczy słowo o Zbawicielu u 
p r o r o k ó w  Starego Testamentu. I nic dziwnego, 
wszak byli to ludzie obdarzeni przez Boga do peł
nienia swojej misji cudowną nadprzyrodzoną intuicją, 
tak że zdolni byli bardziej od innych do uchwycenia 
objawionej im prawdy. I im jednak trudno było nie
raz wyrazić ją w ludzkich słowach, przekuć na ludz
kie pojęcia i umiejscowić w czasie oraz przestrzeni. 
Czasami prorok w obliczu wielkości objawionej mu 
prawdy czuł się jak dziecko, które jeszcze mówić
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nie umie, i wypraszał się od swego posłannictwa, 
jak Jeremiasz: „Ach, Wszechmocny Panie! Oto ja nie 
umiem mówić, bo jestem jeszcze młody” (Jer. 1:6). 
Dlatego też w starotestamentowych proroctwach tak 
wiele jest rzeczy niezrozumiałych dla nas, wiele też 
trzeba dopiero wydobyć i uwolnić od tego wszyst
kiego, w co prorok je przybrał, by przedstawić je 
w kategoriach myślenia swego ludu.

Najczystsze i najliczniejsze proroctwa na temat speł
nienia się obietnicy Pańskiej znajdujemy w Księ
dze I z a j a s z a  (ok. 740—690 przed Chr., zyskał mia
no ewangelisty Starego Testamentu). Ma on wizję, 
„... że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako 
najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pa
górki”, i zbiegną się do niej wszystkie narody, a Bóg 
Jakuba „będzie nas uczył dróg swoich (...), gdyż z 
Syjonu wyjdzie Zakon, a Słowo Pana z Jeruzalemu” 
(Iz. 2:2—4; por. Mich. 4:1—3). Oto „lud, który chodzi 
w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkań
cami krainy mroków zabłyśnie ś^^^łość” (Iz. 9:2), 
„albowiem Dziecię narodziło się nam, Syn jest nam 
dany i spocznie władza na Jego ramieniu i nazwą 
Go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, 
Książę Pokoju” (Iz. 9:5). Będzie On pochodził z rodu 
króla Dawida: „I wyrośnie różdżka z pnia Isajego 
(Isaj — ojciec Dawida), a pęd z jego korzeni wyda 
owoc. I spocznie na Nim Duch Pana; Duch mądrości 
i. rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i boja- 
źni Pana (Iz. 11:1—2). Będzie On „według sprawie
dliwości sądził biednych (...). Rózgą swoich ust będzie 
chłostał zuchwalca a tchnieniem swoich warg zabije 
bezbożnika” (Iz. 11:4). Założy On królestwo sprawie
dliwości i pokoju (por. Ps. 96:11.13; 98:9), a pokój 
między ludźmi oddziała też na przyrodę tak, że nawet 
dziecko będzie mogło zbliżać się do drapieżnych zwie
rząt, a domowe zwierzęta razem z dzikimi paść się 
będą (Iz. 11:6—9; por. też 65:17—25). Ośrodkiem tego 
królestwa będzie „resztka” Izraela, zebrana z czte
rech stron ziemi (Iz. 11:11—12). Dlatego „wzmocnijcie 
opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. Mówcie do za
niepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie 
się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Boża. 
Sam On przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się 
oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy 
chi^omy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie 
się język niemych...” (Iz. 35:3—6; por. Mat. 11:4—6). 
Rozlega się więc głos wołającego na puszczy: „Przy
gotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na 
stepie ścieżkę-dla Boga naszego! Każda dolina niech 
będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone; 
co nierówne niech będzie wyrównane, a strome zbo
cza niech się staną doliną!” (Iz. 40:3—4). Albowiem 
Pan, który przyjdzie, „jak pasterz będzie pasł swoją 
trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na 
swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził 
ostrożnie” (Iz. 40:10—11). „Oto Sługa mój, którego po
pieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. 
Natchnąłem Go moim duchem, aby nadał narodom 
prawo. Nie będzie krzyczał ani wółał, ani nie wyda 
na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie 
dołamie ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi 
prawo. Nie upadnie na duchu ani się nie złamie, 
dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a Jego nauki 
wyczekują wyspy” (Iz. 42:1—4). „I rzekł [Pan] do 
mnie: Jesteś moim sługą, Izraelu, przez ciebie się 
wsławię (...). To za mało, że jesteś mi sługą, aby 
podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzo

nych synów Izraela, więc ustanowiłem cię światłością 
pogan (por. Łuk. 2:32), aby moje zbawienie sięgało 
aż do krańców ziemi (...). I tak jedni będą przycho
dzić ze Wschodu, a drudzy z Północy i z Zachodu, 
a jeszcze inni z kraju Synitów”. Prorok nie może 
powstrzymać się od wyrazów zachwytu i radości, a 
wizja przyjścia owego Sługi Bożego wydaje mu się 
już czymś teraźniejszym. „Śpiewajcie radośnie niebio
sa, i wesel się, ziemio, i wy, góry rozbrzmiewajcie 
radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się 
nad jego biedakami!” (Iz. 49:1—13).
„Wiele debatuje się nad tym — mówi R. Epprecht 
w swym »Wprowadzeniu do lektury Biblii« — kim 
jest ów »Sługa Boży«. Czy to Izrael ze swymi licz
nymi cierpieniami? Czy to sam prorok, który całe 
cierpienie swego ludu przyjmuje w swoją duszę? Czy 
to jest Mesjasz, który jako Jezus Chrystus dźwiga 
cierpienia świata na krzyż? Wszystkie trzy interpre
tacje zawierają część prawdy; »Chcę cię uczynić świa
tłością dla wszystkich narodów ziemi«. Światłość 
świata wyszła z- Izraela... Prorocy to przepowiadali. 
W Jezusie Chrystusie stało się to rzeczywistością”.
„Powstań, zajaśnij — woła dalej prorok do swego lu
du — gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała 
Pańska rozbłysła nad Tobą (...). I pójdą narody do 
Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaś
nieje nad Tobą (...). Wtedy, widząc to, rozpromienisz 
się radością i twoje serce bić będzie z radości, gdyż 
bogactwo morza przypłynie ku Tobie, mienie narodów 
Tobie przypadnie. Gromady wielbłądów zaroją się, 
młode wielbłądy Midianitów i Efy, wszyscy przyjdą 
z Saby; przyniosą złoto i kadzidło, śpiewając pieśni 
paschalne na cześć Pana” (Iz. 60:1—6). To z kolei bar
wna wizja objawienia się Jezusa przedstawicielom na
rodów pogańskich w osobach mędrców ze Wschodu 
przybywających z darami (por. Mat. 2:1—12). Prorok 
słyszy dalej Pomazańca, Bożego mówiącego: „Duch 
Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił 
mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; po
słał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skru
szone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym 
przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pom
sty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmu
conych” (Iz. 61:1—2; por. Łuk. 4:16—19). Z ust pro
roka wyrywa się niecierpliwie błaganie, gdy duch 
jego powraca do owych wizji przyszłości: „Obyś roz
darł niebiosa i zstąpił, oby przed Tobą zatrzęsły się 
góry!” (Iz. 64:1). Dane jest Izajaszowi wejrzeć w naj
głębszy sens i cel przyjścia Mesjasza: ma On być 
krwawą ofiarą za nasze winy.
Rozdziały 52 i 53 Księgi Izajasza zawierają tak wy
raźne aluzje do męki Jezusa Chrystusa, że Lu
ter w swoim przekładzie Biblii zatytułował je 
wprost: „Męka i zmartwychwstanie Chrystusa”. Oto 
mówi w nich prorok: „Jak wielu się przeraziło na 
Jego widok — tak zeszpecony, niepodobny do ludz
kiego był Jego wygląd, a Jego postać nij taka jak 
synów ludzkich” (Iz. 52:14). „(...) Nie miał postawy 
ani urody, które by pociągały nasze oczy, i nie był to 
wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzo
ny był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, do
świadczony w cierpieniu (...). Lecz On nasze choroby 
nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mnie
maliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umę
czony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, 
starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego
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zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni (...). Znę
cano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie 
otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone 
i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i 
nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano 
Go, a któż o Jego losie pomyślał? Wyrwano Go bo
wiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu 
śmiertelnie został zraniony (...). Ale to Panu upodo
bało się utrapić Go cierpieniem. Gdy złoży swoje ży
cie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo 
i przez Niego wola Pana się spełni (...). On to poniósł 
grzech wielu i wstawił się za przestępcami” (Iz. 
53:2—12).
Do szczytów realizmu tej wizji o Męce Pańskiej do
rasta jedynie Psalm 22: „Boże mój, Boże mój, czemuś 
mnie opuścił...? (...). Ale ja jestem robakiem, nie 
człowiekiem, hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszy
scy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają 
wargi, potrząsają głową: zaufał Panu, niechże Go ra
tuje! Niech, Go wybawi, skoro Go miłuje! (...) Siła 
moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do 
podniebienia mego. I położyłeś mnie w prochu 
śmierci (...). Osaczyła mnie gromada złośników, prze- 
bodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie ko
ści moje... Oni przyglądają się, sycą się mym wido
kiem. Między siebie dzielą szaty moje. I o suknię mo
ją los rzucają” (Ps. 22:2—19). Ale „oto szczęśliwie 
się powiedzie mojemu Słudze: będzie nader wywyż
szony i bardzo wysoko wyniesiony” (Iz. 52:13). „Dla
tego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, 
nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie, bo 
nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, 
by Twój pobożny oglądał grób” (Ps. 16:9—10). „Rzekł 
Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż nie 
położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi 
Twoje!” (Ps. 110:1; por. Mat. 22:44; Mk 12:36; Łuk. 
20:42). Przeto psalmista uderza w nutę triumfu: „Pod
nieście, bramy, wierzchy wasze i podnieście się, bra
my prastare, aby wszedł Król chwały! Któż jest tym 
Królem chwały? Pan Zastępów! On jest Królem 
chwały!” (Ps. 24:9—10). „Rzekł do mnie: Synem moim 
jesteś, dziś cię zrodziłem. Proś mnie, a dam Ci na
rody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie” 
(Ps. 2:7—8).
Współczesny Izajaszowi prorok M i c h e a s z (ok. 725— 
695 przed Chr.) wskazuje miejscowość urodzenia Me
sjasza, podkreślając zarazem Jego preegzystencję: 
„Ale ty, BaJejemie Efrata, najmniejszy z okręgów 
judzkich, z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie wład
cą (por. I Mojż. 49:10) Izraela. Początki Jego od 
prawieku, od dni zamierzchłych” (Mich. 5:2). Trzeba 
odróżnić te przepowiednie proroka Micheasza, które 
się już spełniły, od tych, których spełnienie jeszcze 
nie nastąpiło. Spełniły się proroctwa zawarte w 5:1 
i 7:18, nie spełniło się jeszcze np. Mich. 4:1—4 (por. 
Iz. 2:2—4). Wypełnienie tej przepowiedni dokona się 
dopiero przy powtórnym przyjściu Pana. W porówna
niu do czasów Micheasza znajdujemy się zatem w 
blasku Pańskiego narodzenia, ale czekamy jeszcze na 
jasne światło dnia ostatecznego.
Snąć wizję tego powtórnego przyjścia miał D a n i e l  
(ok. 606—560 przed Chr.): „I widziałem w widzeniach 
nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł Ktoś, 
podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego 
i stawiono Go przed Nim. I dano Mu władzę i chwałę, 
i królestwo (...). Jego władza — władzą wieczną, nie
zmienną, Jego królestwo — niezniszczalne” (Dan.

7:13.14; por. Dan. 2:44; Mat. 28:18; Jn 3:35). Przez 
usta zaś J e r e m i a s z a  (ok. 630—587 przed Chr.) 
zapowiada Pan: „(...) Zawrę z domem izraelskim i z 
domem ludzkim nowe przymierze (...). Złożę mój Za
kon w ich wnętrzu' i wypiszę go na ich sercu. Ja 
będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie 
będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie 
Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłod
szego do najstarszego z nich — mówi Pan — odpu
szczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie 
wspomnę” (Jer. 31:31—34).
A g g e u s z  i Z a c h a r i a s z ,  obaj z czasów od
budowy świątyni jerozolimskiej po powrocie z nie
woli (520—516 przed Chr.), radują się, że choć ten 
dom Boży nie jest tak okazały jak poprzedni, to jed
nak: „Przyszła chwała tego domu będzie większa niż 
dawna — mówi Pan Zastępów — i miejsce to obda
rzę pokojem — mówi Pan Zastępów” (Ag. 2:9). „Wy
krzykuj z radości i wesel się, córko Syjońska, bo oto 
ja przyjdę i zamieszkam pośród ciebie — mówi Pan. 
W owym dniu przyłączy się do Pana wiele narodów 
i będą moim ludem, i zamieszkają wśród ciebie, i 
poznasz, że Pan Zastępów posłał mnie do ciebie” 
(Zach. 2:14—15). Zachariaszowi objawione jest, po
dobnie jak Izajaszowi, że nie będzie to władca ziem
ski, lecz ubogi Zbawiciel, król sprawiedliwości. „We
sel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko je- 
ruzalemska! Oto twój Król przychodzi do ciebie, 
sprawiedliwy On i zwycięski, łagodny i jedzie na 
ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy” (Zach. 9:9; por. 
Mat. 25:5). W ten radosny nastrój wplata się jednak 
tragiczna wizja Męki: „Lecz na dom Dawida i na 
mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha łaski i błaga
nia. Wtedy spojrzą na mnie, na Tego, którego prze- 
bodli (por. Jn 19:37), i będą Go opłakiwać, jak opła
kuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad Nim, 
jak gorzko biadają nad pierworodnym” (Zach. 12:10). 
Do szczegółów zaś Męki Pańskiej podanych przez 
Izajasza dorzuca Zachariasz jakby węglem naszkico
waną w głównych zarysach historię zdrady Judasza: 
„(...) Jeżeli uznacie to za słuszne, dajcie mi należną 
zapłatę, a jeżeli nie, zaniechajcie! I odważyli mi jako 
zapłatę trzydzieści srebrników (...). Wtedy wziąłem 
trzydzieści srebrników i wrzuciłem je w świątyni do 
skarbca” (Zach. 11:12—13; por. Mat. 26:14—16; 
27:3—10).
Wreszcie M a l a c h i a s z ,  ostatni z proroków Sta
rego Testamentu (ok. 450 przed Chr.), woła: „Oto 
ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę 
przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świą
tyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymie
rza, którego pragniecie” (Mai. 3:1; por. Mat. 11:10; 
Mk 1:2; Łuk. 7:27). „Oto ja poślę wam proroka Elia
sza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana” 
(Mai. 3:23). Wiemy, że słowa te sprawdziły się przez 
działalność Jana Chrzciciela (Mat. 11:14; Mat. 
17:10—13). Ale czy nie mówi Apokalipsa w rozdziale 
9:3—6 o dwóch świadkach, którzy jeszcze przyjdą? 
A więc i ta przepowiednia może się wypełnić w cza
sie ostatecznym. Jeśli nawet nie chodzi tu o ponowne 
pojawienie się Eliasza, to na pewno o człowieka z 
tym samym duchem i z tą samą mocą... Czyż nie 
minęło czterysta pięćdziesiąt lat, zanim „nadeszło wy
pełnienie czasu” (Gal. 4:4), czyż nie wtargnęły do kra
ju burze okresu Machabeuszów, a czasy prześladowań 
An+iocha Epifanesa wypaliły Żydów do nędznej gar
stki... A jednak: Pan przyszedł!
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W A R SZA W SKIE FIRMY EW A N G ELIC K IE

TADEUSZ WŁADYSŁAW ŚWIĄTEK

Towarzystwa ubezpieczeniowe 
i Galeria M. Luxenburga

Maksymilian Luxenburg

Opisanie firmy jest tym razem tylko pretekstem do 
opowiedzenia historii życia człowieka niepospolitego, 
który pragnął przyczynić się do tego, by Warszawa 
stała się miastem prawdziwie godnym miana stolicy 
europejskiej. Nim jednak zaczął realizować swe ma
rzenia, musiał zgromadzić dostatecznie duże fundusze.

Człowiekiem, o którym mowa, był Maksymilian 
Luxenburg, urodzony w Warszawie 7 października 
1863 r. w rodzinie pochodzenia żydowskiego, jako 
syn Ignacego i Anny z Endelszajnów, fundatorów do
mu dla starozakonnych starców przy ul. Wolskiej 18 
(w Warszawie). Trudno powiedzieć, co zadecydowało, 
że przeszedł z judaizmu na ewangelicyzm augsburski. 
Może fakt ukończenia Szkoły Elementarnej Warszaw
skiego Zboru Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. 
Królewskiej? A może studia na Cesarskim Uniwer
sytecie Warszawskim? Może wreszcie pragnienie od
cięcia się od społeczności tak często poniżanej w ów
czesnym państwie rosyjskim? Zapewne decydujący 
wpływ na tę decyzję miało pragnienie zyskania więk
szej niezależności.
W 1886 r. Maksymilian Luxenburg ukończył wydział 
prawa i rozpoczął pracę w towarzystwach ubezpie
czeniowych, początkowo jako radca prawny, następ
nie zaś jako dyrektor zarządzający Towarzystwa U- 
bezpieczeń (Nowy Świat 8, z czasem w gmachu na 
rogu Jasnej i Boduena).
Gruntownie wykształcony i obeznany ze sprawami 
ubezpieczeniowymi, wielokrotnie reprezentował Kró
lestwo Polskie na międzynarodowych zjazdach ubez- 
pieczeniowców, gdzie wobec cudzoziemców zawsze 
podkreślał niezależność i odrębność polskiego życia 
społecznego od ogólnego organizmu rosyjskiego.
W 1895 r., zgromadziwszy pewien kapitał, rozpoczął 
budowę kompleksu domów na zakupionym przez sie
bie placu, przy ul. Szczęśliwej 5 (nr hip. 5650), od 
Dzikiej w kierunku Parysowskiej na Woli. Po ukoń
czeniu budowy, w czerwcu 1899 r. przystąpił do kolej
nych inwestycji — zbudował kilka kamienic na wła
snych parcelach przy ul. Kopernika 8 (nr hip. 2883) 
i 10 (nr hip. 1884)1 oraz w pobliżu, przy ul. Szczyglej 
10 i 12 (nr hip. 2885) i przeprowadził się z ul. Sena

torskiej 30 do wielopokojowego mieszkania przy ul. 
Kopernika 10. I tam mieszkał już na stałe. Jeden z 
lokali zajęło powołane przez niego przed niespełna ro
kiem Warszawskie Towarzystwo Wzajemnych Ubez
pieczeń od Nieszczęśliwych Wypadków i Ubezpie
czeń Ogniowych „Wisła” (poprzedni adres: Krakow
skie Przedmieście 7).
towarzystwo prowadziło ubezpieczenia na życie, ubez
pieczenia posagów, rent i kapitałów pośmiertnych, 
czyli spadkowych. Zajmowało się również, jak gło
siły drukowane w ówczesnej prasie warszawskiej re
klamy, ubezpieczeniem sum pieniężnych już od stu 
rubli wzwyż oraz dochodów dożywotnich, a także 
ruchomości i nieruchomości — od ognia, wody i in
nych kataklizmów. Ubezpieczało, indywidualnie lub 
grupowo, robotników fabrycznych od następstw nie
szczęśliwych wypadków, co w dobie intensywnego 
rozwoju przemysłu i komunikacji stanowiło niebaga
telną pozycję w działalności firmy. Towarzystwo pro
sperowało więc doskonale, zyskując coraz to więcej 
klientów wśród sfer przede wszystkim zamożnych 
kupców, przemysłowców, ziemian i wysoko wykwali
fikowanych robotników warszawskich fabryk. Luxen- 
burg uchodził za dobrego organizatora, ponadto zdo
bywał szeroki rozgłos inicjatywami prowadzącymi 
do upiększenia miasta, nic więc dziwnego, że za
łożone przez niego biuro ubezpieczeniowe cieszyło się 
od początku dużym zaufaniem. Pozyskując klientów, 
wzmacniało swój potencjał kapitałowy. Może w prze
pastnych szufladach czyjejś komody zachowały się 
jeszcze polisy z podpisem Maksymiliana Luxenburga? 
Jak podaje Księga adresowa przemysłu warszawskiego 
na 1905 rok, funkcję prezesa Warszawskiego Towarzy
stwa Wzajemnych Ubezpieczeń od Nieszczęśliwych 
Wypadków i Ubezpieczeń Ogniowych „Wisła” spra
wował Antoni Remer, a wiceprezesa — Karol Geisler 
(1848—1933), dżiałacz zboru ewangelicko-augsburskie
go, pełniący różne kościelne urzędy honorowe, członek 
władz Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rze
mieślniczych, założonego w 1871 r.
W 1903 r. Maksymilian Luxenburg przystąpił do spół
ki z braćmi Maliszewskimi (których imion nie udało 
mi się ustalić), prowadzącymi od 1875 r. przy Szosie
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Wolskiej 10 zakłady mechaniczne zatrudniające ok. 
stu robotników i produkujące kompletne urządzenia 
dla gorzelni, browarów, do rektyfikacji drożdży, ko
tły parowe, beczki żelazne i rury. M. Luxenburg 
wykupił pakiet akcji fabryki i wszedł w skład jej 
zarządu w charakterze dyrektora zarządzającego (dziś 
powiedzielibyśmy — naczelnego). Technicznym dyrek
torem firmy był Lucjan Heinrich, właściciel znanego 
w Warszawie sklepu „z wyrobami drucianymi”, przy 
al. Jerozolimskiej 23 (nazwy tej ulicy używano wtedy 
wyłącznie w liczbie pojedynczej). Kapitał zakładowy 
nowej spółki „Bracia Maliszewscy i M. Luxenburg” 
wynosił 200 tys. rubli, a obroty roczne sięgały 150 
tys. rubli. W 1905 r. współwłaściciele zakładów, bra
cia Maliszewscy, zostali zapewne spłaceni, gdyż z na
zwy firmy całkowicie zniknęło ich nazwisko. Rozwi
jające się zakłady, choć nie największe, miały dobry 
zbyt na swe wyroby. To pozwoliło Luxenburgowi na 
podjęcie realizacji szczytnych idei, postawionych w 
młodości.

W 1904 r., jak napisał później tygodnik „Świat” (nr 
3 z 16 stycznia 1926 r.), M. Luxenburg wprowadza w 
czyn dawno kiełkującą myśl obdarzenia Warszawy 
gmachem o amerykańskim pokroju.

Na wąskiej i długiej przestrzeni między ulicami Se
natorską 29 (nr hip. 473) a Niecałą (wcześniej nieru
chomość ta należała do Czerwonego Krzyża) powstały 
dwa* ciągi trzypiętrowych domów, między którymi 
rozpięto szklany dach. Budynki te posiadały ponad 
siedemset pokoi przeznaczonych na hotel (który nigdy 
nie powstał) lub na inne- cele, ogromny lokal na ka
wiarnię, bezsprzecznie największą wówczas w War
szawie (zwaną później „Wielką” lub „W galerii”), z 
salami na dwadzieścia bilardów. Partery obu ciągów 
posiadały pomieszczenia z dużymi oknami wystawo
wymi, z l îyślą o przyszłych wspaniąłych sklepach 
lub przestronnych, reprezentacyjnych biurach. Roz
ległe i głębokie podziemia nadawały się doskonale na 
wszelkiego rodzaju magazyny, ewentualnie na stwo
rzenie podziemnego, dobrze oświetlongo ciągu ulicz- 
ngo z modnymi sklepami, o czym pisała prasa wy
chwalająca przy okazji przymioty zarówno zlece
niodawcy całego przedsięwzięcia, tj. Luxenburga, jak 
i projektanta — arch. Czesława Przybylskiego, tego 
samego, który w już niepodległej Polsce wybudował 
w Warszawie ^dom Funduszu Kwaterunku Wojsko
wego, zwany domem bez kantów, oraz Dworzec 
Główny.

Cytowany już „Świat” pisał: Projektodawca zamierza 
urządzić schody ruchome, automatycznie podnoszące 
przechodniów z ulicy na powierzchnią (projektu tego 
nigdy nie zrealizował — przyp. T.Ś.). W ulicy pod
ziemnej rrthją sią mieścić składy obuwia, wyroby ko
szykarskie i w ogóle przedmioty użytku domowego. 
Szeroki rozmach w obmyślaniu Galerii, przypomi
nającej kwitnące i ożywione przedsięwzięcia, podobnie 
jak w wielkich miastach zagranicznych, u nas zaw
dzięczać trzeba przedsiębiorczości, energii i rzutkości 
jednego człowieka, który myśl swoją wciela w czyn 
pośrednio i w celu nadania Old City Warszawy cha
rakteru życia i poloru wielkomiejskiego.
Tak powstawała Galeria Luxenburga. Zajrzyjmy jesz
cze raz do poczytnego tygodnika „Świat” (nr 26 z 25 
czerwca 1910 r.), gdzie w artykule pt. Skating-Rink w 
Galerii Luzenburga naoczny świadek pisał: War-

Galeria Luxenburga w budowie

szawa w tych dniach otrzymała atrakcję pod każdym 
względem pierwszorzędną. Cale podziemia Galerii 
Luxenburga zostały przerobione na Skating-Rink i 
poświęcone sportowi modnemu, wykwintnemu, bez
piecznemu i zdrowemu. W kilku przodujących cywi
lizacją krajach, głównie w Ameryce i w Anglii, a 
za ich przykładem i w Niemczech, sport skatingowy, 
czyli łyżwiarstwo na kółkach, posiada już setki sal 
do tej pięknej jazdy. Warszawa podąża w tym wzglę
dzie za Europą. Znaleźli się i u nas ludzie przedsię
biorczy, którzy poważne kapitały poświęcili tej spra
wie. Udano się do znanych naszych zawodowców, aby 
wszystko postawili na pierwszorzędnej stopie. Prof. 
Gałęzowski wybudował Skating-Ring, a prof. Troja
nowski udekorował go. Powstał zakątek wielkiego 
miasta tak elegancji i wygody pełen, że stanie się on 
niezawodnie punktem zbornym lepszego towarzy
stwa naszego miasta i ciekawością, którą z dumą war
szawiacy pokazywać będą przyjezdnym.

Twórcą samego wrotniska był Amerykanin Robert 
Aginton, mistrz łyżwiarstwa światowej klasy. Roboty 
prowadzono z wielkim rozmachem i ogromnym tem
pem. Otwarcie Galerii Lpxenburga, pisanej i wyma
wianej często błędnie jako Luksemburga, nastąpiło 
dnia 1 lipca 1910 r.
Wybuch I wojny światowej spowodował, że całe 
przedsięwzięcie nie zostało ukończone. Nie wykonano 
szeregu założonych w projekcie części kompleksu 
rozrywkowo-handlowego. Dopiero w 1920 r. Maksy
milian Luxenburg powrócił do rozbudowy Galerii. 
Według projektu arch. Wiesława Kononowicza, przy 
współudziale artysty malarza Robaka oraz artystów
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rzeźbiarzy Jasińskiego, Marcinkowskiego i Lubelskie
go — rozpoczął budowę kinoteatru „Splendid”, jedne
go z najoryginalniejszych w Polsce. Mimo zastosowa
nia żelbetonowej konstrukcji, z finezją i pieczołowito
ścią obmyślano najdrobniejsze szczegóły dekoracyjne 
i detale architektoniczne, przy zachowaniu lekkości 
i wytwornej formy oraz świetnej akustyki. Prace za
kończono w 1922 r. a wnętrze urządzono ostatecznie 
w 1924 r.

Scena kinoteatru przedstawiała wielką bramę egi
pskiej świątyni strzeżonej przez dwie postaci: Hatora, 
boga nieba, i Herachtę, biginię słońca (płaskorzeźby). 
Nad sceną znajdowała się rzeźba Izydy. Dekoracjom 
ściennym nadano styl neogotycki. Na balkonie zdolni 
artyści wykonali płaskorzeźby przedstawiające chło
pców tuczących gęsi, zręcznie skopiowane z oryginału 
wykonanego w 2700 r. przed Chrystusem. Nieocenio
ny „Świat” (nr 47 z 22 listopada 1924 r.) relacjonował: 
Wzdłuż ścian wyczytać można, arcystylowo wykonaną 
według słynnego egiptologa Mariette’a, historię budo- 
wniczego Ti, nadwornego architekta piątej dynastii 
faraonów (Złota epoka Egiptu). Na jednej ze ścian 
podobne freski przedstawiają tegoż Ti, polującego 
wraz z żoną na ptactwo wodne na Nilu. Reszta deko
racji utrzymana jest w tymże slylu. Scenę widać 
dokładnie z każdego miejsca sali.

Ogółem w amfiteatrze i na balkonie było dwa tysiące 
miejsc, a wymiary sali wynosiły: 22,4 m X 33 m, wy
sokość zaś — 18 m. Ruchomy środek sufitu posiadał 
otwór, zupełnie jak w rzymskim Panteonie, który 
podczas przedstawienia zakrywało ruchome niebo z 
powtarzającymi się w zmniejszeniu konstelacjami 
gwiazd. Funkcję dyrektora kinoteatru „Splendid” peł
nił Jerzy Starczewski.

Niestety, nieuleczalna choroba nie pozwoliła Luxen- 
burgowi kontynuować rozpoczętego dzieła. Do ostat
niej chwili nie ustawał w pracy, prowadził długie na
rady z artystami w sprawie stworzenia projektu wie
lkiego lokalu kawiarnianego, zdobionego polichromią 
Wykonaniem tego wymarzonego projektu miała się 
zająć ta sama grupa rzeźbiarzy, która realizowała 
projekt kina.

Maksymilian Luxenburg zmarł 9 grudnia 1925 r., w 
wieku sześćdziesięciu dwóch lat. Następnego dnia 
„Kurier Warszawski” (nr 344) wydrukował jego ne
krolog. Pogrzeb odbył się 14 grudnia na cmentarzu 
ewangelicko-augsburskim w Warszawie, przy ul. Mły
narskiej. Z początkiem następnego roku „Kurier War
szawski” (z 10 stycznia 1926), w rubryce „nekrologia”, 
wydrukował następujący wiersz:

CIENIOM M A K S Y M I L I A N A  L U X E N B U R G A  Z M A R Ł E G O  
9 G R U D N I A  1925 R.

Z d o b y ł e ś  w s z y s t k o  w y t r w a n i e m  i w o lą ,
R o z u m e m  ś w i a t ł y m  i p r a cą  be zm ie r n ą ,
I ś p i s z  d z i ś  c icho  i ju ż  Cię  nie  bolą  
Z a w o d y ,  t r o sk i . . .  M asz  tu  f lu sz ę  w ie rn ą ,
Co s ię  za  C ieb ie  co d z i e ń  m o d l i ć  będz ie ,
P o m n ie ć  o T o b ie  z a w s z e  i w s z ę d z i e .
W o j c z y s t e j  z i e m i  Tobie ,  w i e r n y  Syn u ,
P a n  Ci p o z w o l i ł  s p o c z ą ć  \w n a g r o d ę ;
Z  m i ło ś c ią  P o l sk i  r w a łe ś  s ię  do  c zy n u ,
Je j  w o ln o ś ć  m ia łe ś  j a k o  t r o s k  os łodę ,
W  k o c h a n e j  z i e m i  ś p i j  d z i s ia j  w  s p o k o ju ,
P o  t a k i m  d łu g im ,  c i ę ż k im  <z ż y c i e m  bo ju ,
W  s p o k o j u  w i e c z n y m ,  c i c h y m  o d p o c z n ie n ie m  
Z i e m s k im  ż y c i e m  ż y j e s z  w  l e p s z y m  św iec ie .
W cią ż  b ę d ę  z  Tobą,  T y  m ó j  d rog i  c ien iu ,
Z a w s z e  m y ś l  m o j a  c icho  gr ó b  o p lec ie  
I c iąg le  b ę d z i e , m ó j  Drogi ,  p r z y  Tobie ,  ,
J a k  p r z y  T w y m  ż yc iu ,  t a k  d z i ś  p r z y  T w y m  grob ie .

Pod przytoczonym wierszem podpisała się tajemnicza 
Ludwika.

Chętnie przeze mnie cytowany tygodnik „Świat”, w 
numerze 3 z 16 stycznia 1926 r. pisał: Polski świat 
budowlany poniósł ciężką stratę przez śmierć śp. 
Maksymiliana Luxenburga. Ubył z szerćgów życia 
człowiek dużego gestu, wielkiej inicjatywy, przedsię
biorczości i niezmordowanej energii. (...) Odszedł w 
pełni sił życiowych, gdy mógłby wiele jeszcze zdzia
łać, pozostawiając po sobie żal wśród tych wszystkich, 
którzy bliżej się z nim stykali i znali Go jako gorące
go patriotę i człowieka o umyśle jasnym, dobrego 
i uczynnego.

Do wybuchu drugiej wojny światowej pamiętano o 
Maksymilianie Luxenburgu, istniała bowiem Galeria 
nosząca jego nazwisko. Choć podupadła, ale wciąż 
trwała. Zbyt wcześnie zabrakło jej inicjatora i spon-
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sora, który poświęcił tej budowli tyle uwagi, czasu i 
pieniędzy. Pragnął, by była wspaniała, by jaśniała 
blaskiem. Po jego śmierci aż do Powstania Warszaw
skiego administracją Galerii zajmował się Maurycy 
Luxenburg, bratanek Maksymiliana. Podczas okupacji 
hitlerowskiej Galeria znalazła się w pobliżu utwo
rzonego przez Niemców getta. W sierpniu 1944 r., jak 
niemal cała stolica Polski, i ona legła w gruzach. Po 
wojnie nikt już o niej — podobnie jak i o jej twórcy 
— nie pamiętał.
Nie sposób zamknąć tej historii nie uzupełniwszy jej 
o informacje rodzinne. Otóż Maksymilian Luxenburg 
w 1892 r. poślubił w kościele ewangelicko-augsbur
skim Świętej Trójcy w Warszawie Marię Ludwikę ze 
Smosarskich (daty urodzenia i śmierci nie udało się 
ustalić), używającą drugiego imienia. W taki oto spo
sób wyjaśnia się autorstwo cytowanego wyżej wier
sza, poświęconego pamięci Maksymiliana i podpisa
nego po prostu imieniem żony. Jedyna córka tej 
pary zmarła zaraz po urodzeniu w 1893 r., na co 
wskazuje maleńka tabliczka wmurowana w mur 
cmentarny ponad grobem Maksymiliana Luxenburga, 
wykonanym w 1898 r. w kształcie pieczary.
W tym samym czasie w Warszawie występował inny 
człowiek, o podobnie brzmiącym imieniu i nazwisku 
—■ Maksymilian Luxemburg (ur. 5 kwietnia 1860 — 
zm. 5 maja 1943), kupiec, od 1906 r. prowadzący Dom 
Handlowy „Luxemburg i Spółka’ ’przy ul. Żurawiej 
40, mieszkający wówczas przy ul. Marszałkowskiej 
123, będący wyznania ewangelicko-reformowanego, 
żonaty ze Stefanią Augustą z Lipczyńskich (ur. 28 
sierpnia 1870 — zm. 29 lipca 1964).
Przed wybuchem pierwszej wojny małżonkowie mie
szkali przy ul. Wilczej 53. W dwudziestoleciu między
wojennym, co potwierdzają książki adresowe, Dom 
Handlowy M. Luxemburga mieścił się już w budynku 
przy ul. Mokotowskiej 57. Luxemburgowie, piszący 
swe nazwisko przez „m”, mieli troje dzieci — dwóch 
synów i córkę.
Najstarszy syn, Jerzy Luxemburg (ur. 17 lutego 
1898), sędzia, przez wiele lat pełnił obowiązki (z wy
boru) prezesa Związku Legionistów. Mieszkał przy

ul. Czackiego 8 (Woreyd-Almanach, Warszawa 1938). 
W kampanii wrześniowej walczył w obronie Ojczy
zny w stopniu kapitana, a po kapitulacji włączył się 
w nurt pracy konspiracyjnej. Aresztowany w styczniu 
1942 r., początkowo osadzony w więzieniu na Pawia
ku, 14 kwietnia tego roku wywieziony został do obo
zu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie 21 czerwca 
1942 r. wykonano na nim wyrok śmierci przez roz
strzelanie.
Młodszy syn, An oni Luxemburg (ur. 24 czerwca 
1908), magister ekonomii, urzędnik w Ministerstwie 
Skarbu, mieszkał przy ul. Miodowej 8. I jemu sądzo
ny był podobny los jak bratu. Dnia 3 sierpnia, tragi
cznego dla rodziny roku 1942, został wraz z żoną, 
Heleną z Fiedosiewiczów, aresztowany za działalność 
konspiracyjną i uwięziony na Pawiaku, skąd wkrótce 
przewieziono ich do Oświęcimia. Dokładna data 
śmierci obojga nie jest możliwa do ustalenia z braku 
dokumentów. Prochy ich spoczęły na cmentarzu ewan
gelicko-reformowanym w Warszawie, przy ul. Żyt
niej, gdzie w 1964 r. została pochowana ich matka, 
a w początkach maja 1977 r. siostra, mecenas Halina 
Stefania z Luxemburgow Więckowska — obie, aż do 
śmierci, blisko związane z parafią reformowaną.
I to już wszystkie wiadomości, jakie udało mi się 
zebrać o dwóch Maksymilianach noszących to samo 
nazwisko, różniące się jedynie pisownią. Może niniej
szy artykuł spowoduje uzupełnienie skrótowo potrak
towanych biografii ludzi mylonych przez ponad pół
wiecze. Zapamiętajmy więc, że grobu założyciela 
Galerii Luxenburga należy szukać pod murem, od 
s4rony ul. Młynarskiej, na cmentarzu ewangelicko- 
-augsburskim, a nie na cmentarzu reformowanym. 1 2

1 Od 1910 r. kam ienica przy ul. Kopernika 10 nie stanowiła  
już w łasności M. Luxenburga, została nabyta przez A ntoniego  
Chojnackiego (K a le n d a r z  H i s t o r y c z n o - S t a t y s t y c z n y  „ N a  P o 
g o to w ie  W a r s z a w s k i e ” , W arszawa 1910).
2 Od 1905 r. Zakłady M echaniczne w ystępow ały już w yłącz
nie pod firm ą „M aksym ilian Luxenburg, dawniej Bracia Ma
liszew scy” (K s ięg a  a d r e s o w a  p r z e m y s ł u  f a b r y c z n e g o  w  K r ó 
l e s t w ie  P o l s k im ,  W arszawa 1905).
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W Ś R Ó D  K S I Ą Ż E K

Rozdarcie

Bóg jest Panem świata, podstawą 
wszelkiej harmonii, wszechmocnym 
Duchem mądrości. Człowiek powi
nien zgłębiać istotę bytu Boga, zro
zumieć swoją rolę wobec Boga i 
przyrody, dociekać prawdy o rze
czywistości, badać wszystko, co jest 
mu dostępne, co zostało mu dane. 
Poglądy tego rodzaju wynikają z 
przekonania, że rozum ludzki od
grywa istotną (lub wręcz decydu
jącą) rolę w poznaniu Boga — 
wiara chrześcijańska nie jest mo
żliwa bez. akceptacji fundamental
nych prawd o naturze Boga i świa
ta, bez racjonalnych uzasadnień. 
Mądrość jest darem Boga; chrześ
cijanin powinien myśleć, włączać 
wyniki badań naukowych w swój 
system wiedzy o Bogu i świecie, od
czytywać prawdę w Księgach Ob
jawionych, w przyrodzie, w sobie 
samym. Posługując się rozumem po
winien też korzystać z wyników 
przemyśleń wybitnych twórców: ar
tystów, filozofów, teologów, uczo
nych, a także mistyków. Swą ref
leksją powinien obejmować rów
nież własne i cudze doświadczenia 
religijne. W ciągu dwóch tysiącleci 
istnienia chrześcijaństwa powstało 
wiele systemów teologicznych i fi
lozoficznych, w których dominowa
ło tego rodzaju podejście. Najlep
szym przykładem jest tomizm i róż
ne jego odmiany.

Ewolucji racjonalnego dyskursu o 
Bogu zawsze jednak towarzyszyła 
myśl krytyczna, opozycyjna wobec 
bezlitosnej obiektywizacji „bytu Bo
ga, Jego atrybutów, rozumowych 
przesłanek (dowodów) Jego istnie
nia”. Bóg jest przecież żywą, ko
chającą Osobą, którą można w 
swym życiu spotkać i której można 
zawierzyć. W Jezusie Bóg stał się 
człowiekiem, pomostem między „Bo
giem zaświatów, praprzyczyną 
wszystkiego”, a grzesznym człowie
kiem, uwikłanym w sprzeczności 
swego niedoskonałego rozumu, uło
mnej miłości i wolnej woli, bezra
dnej wobec zła. Człowiek spotyka 
na swej drodze Jezusa Chrystusa, 
któremu może zaufać, który bierze 
na siebie grzechy i prowadzi czło
wieka przez meandry życia. Wła
ściwe ujęcie relacji Bóg-człowiek 
nie wymaga zatem kategorii rozu

mu, racjonalności, logicznej anali
zy. Człowiek nie osiąga prawdy 
przez rozumowe poznanie, lecz 
przez spotkanie z żywym Jezusem 
jako Osobą (relacja osoba-Osoba). 
Rzeczywistość wiary to rzeczywi
stość spotkania, do której opisu bar
dziej odpowiednie są zwroty „zau
fanie”, „przeżycie przyjaźni i miło
ści”, „zawierzenie”. Czy „rozumo
we ujęcie przyjaźni”, naukowa ana
liza psychologiczna, socjologiczna 
itd. pozwalają poznać, czym jest 
przyjaźń? Przyjaźń, 'podobnie jak 
miłość, jest w pełni dostępna tylko 
w rzeczywistości przeżycia. Bóg, 
który jest Miłością, może być praw
dziwie poznany jedynie w spotka
niu Osoby boskiej z człowiekiem. 
Drogą do takiego spotkania są prze
życia mistyczne, lektura Pisma św., 
afirmacja świadectw wiary innych 
chrześcijan, modlitwa; udział „rozu
mu” w takich bezpośrednich spotka
niach z Bogiem ma charakter ubo
czny. W opisywanej tu perspekty
wie „Bóg spekulacji filozoficznej” 
nie ma nic wspólnego z żywym 
„Bogiem wiary”. Nie ma sensu po
szukiwać np. racjonalnych przesła
nek istnienia Boga, skoro Bóg zo
stał już poznany „osobiście”, skoro 
doświadcza się rzeczywistej miło
ści, a człowiek został „pochwycony” 
przez osobę Jezusa Chrystusa, któ
rej ufa i z którą wiąże nadzieję.
Przeciwników filozofii Boga można 
spotkać we wszystkich Kościołach; 
niektóre ze wspólnot chrześcijań
skich niejako programowo odcinają 
się od „teizmu” filozoficznego (w 
Polsce widoczne to jest zwłaszcza 
we wspólnotach „ewangelikalnych”, 
takich jak baptyści, zielonoświątko
wcy, grupy do niedawna tworzące 
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny).

Naszkicowana wyżej pobieżnie i z 
konieczności w uproszczony sposób 
sytuacja w teologii chrześcijańskiej 
jest wyzwaniem dla Kościoła, które
go zadaniem jest przecież głoszenie 
Dobrej Nowiny, przekonywanie do 
prawdy, wskazywanie na zbawczą 
misję Jezusa. Czy „przepowiadanie” 
(kerygmat) Ewangelii ma się odwo
ływać do nauki, kultury, problemów 
współczesnego świata, takich jak e- 
kologia, polityka, łamanie podsta

wowych praw ludzkich, dążenie do 
pokoju? Czy poszukiwanie śladów 
Boga w przyrodzie, w harmonii 
świata materialnego, w pięknie teo
rii matematycznych, w dziełach 
sztuki jest bałwochwalstwem czy 
spełnianiem woli Boga? A ruch e- 
kumeniczny, poszukiwanie wspólne
go języka nie tylko z wyznawcami 
Chrystusa, ale nawet z przedstawi
cielami innych religii?

Zauważmy, że dualizm serca i ro
zumu znalazł swe odbicie nawet w 
Biblii, w której zarówno pasjonaci 
Logosu, jak też Etosu znajdują od
powiednie „cytaty” potwierdzające 
ich postawę wobec Boga i świata. 
W swojej najnowszej książce1 ks. 
prof. Józef Życiński .zaprezentował 
współczesne systemy teologiczne i 
filozoficzne podtrzymujące owo roz
darcie myśli chrześcijańskiej. W 
przeciwieństwie do większości 
swych poprzednich publikacji, pisa
nych hermetycznym językiem 
współczesnej metodologii nauk i fi
lozofii analitycznej, tym razem au
tor oferuje książkę popularną, re
jestrującą jednak rzetelnie najważ
niejsze koncepcje ujmujące relacje 
między wiarą, nauką, rozumem i 
filozofowaniem. Oprócz krytycznego 
przeglądu głównych stanowisk w 
tej kwestii aufor proponuje „wiel
ką unifikację” antagonistycznych 
kierunków, sądzi bowiem, że głę
bię wiary można osiągnąć jedynie 
przez właściwe łączenie funkcji ser
ca, i rozumu, filozofii Boga i teologii 
kerygmatycznej, wiary i racjonal
nego dyskursu. Wśród omówień ró
żnych nurtów teologicznych w ksią
żce ks. Życińskiego można znaleźć 
także krytyczne uwagi o niektórych 
aspektach teologii Karola Bartha, u- 
ważanego za najwybitniejszego teo
loga ewangelicko-reformowanego w 
XX w., a zwłaszcza o Barthowskiej 
negacji metafizyki Boga i teologii 
naturalnej. Doceniając wartości my
śli Bartha dla współczesnej teologii 
chrześcijańskiej autor wskazuje na 
jednostronność Barthowskiej konce
pcji poznania Boga, która radykal
nie wyklucza teologię naturalną i 
uznaje pełną nieadekwatność poję
ciową ludzkiego języka wobec ab
solutnego autorytetu Boga. Ograni
czenie przez Bartha drogi poznania 
Boga do uwierzenia w Chrystusa 
Ewangelii i Jego zbawczą śmierć 
krzyżową jest — zdaniem Życińskie
go — posunięciem zbyt radykalnym

1 Józef Życiński G łęb ia  b y tu ,  ,,W Dro
dze”, Poznań 1988, s. 160, nakład 10 tys. 
-i- 350, cena 350 zł.
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i jednostronnym, choćby dlatego, że 
lekceważy rozum i osobę człowieka, 
stworzonego przecież na obraz i po
dobieństwo Boga. Dodajmy, że wie
lu współpracowników i kontynua
torów Bartha na niwie teologii dia
lektycznej zerwało z radykalizmem 
swego nauczyciela (np. Emil Bru
nner). W postulowanej przez Ży
cińskiego unifikacji istotną rolę od
grywa teologia procesu Alfreda N. 
Whiteheada (1861—1947), zakłada
jąca współpracę Boga i człowieka 
w pełnym procesów twórczych, cią
gle stwarzanym, świecie, w którym 
istotna rola przypada zarówno wie
rze serca, jak i rozumowi. Z lektury 
książki wynika, że jej autor obfi
cie czerpie z myśli innego teologa 
ewangelickiego — Paula Tillicha2.
Książka Życińskiego jest zarysem 
pewnego postulatu badawczego, 
który — jak się wydaje — jest sy
stematycznie rozwijany na łamach 
innej pracy tego autora8. Polecam 
ją wszystkim czytelnikom naszego 
miesięcznika jako lekturę zarazem 
ewangelizacyjną i refleksyjną.

W.Z.

Ksiqżki nadesłane

WYDAWNICTWO POLSKIEJ PROWINCJI DOMINIKANÓW „W DRODZE’*

Nicole Echivard: Kobieto, kim jesteś? Tłum. Jan Grosfeld, Poznań 1987, 
s. 192, egz. 20 000 +  350,* cena zł 400.

Andrś Frossard: 36 dowodów na istnienie diabla. Tłum. Zygmunt Ławry
nowicz, Poznań 1988, s. 112, egz. 50 000 +  350, cena zł 350.

Carmen Bernos de Gasztold: Modlitwy zwierząt. Tłum. Anna M. Komor
nicka, Poznań 1987, s. 80, egz. 40 000 +  350, cena zł 200.

Anna A. Terruwe, Conrad W. Baars: Integracja psychiczna. O nerwicach 
i ich leczeniu. Tłum. Wojciech Unolt, Poznań 1987, s. 292, egz. 10 000 +  
350, cena zł 450.

Maciej Zięba OP: Biało-czarne zapiski, Poznań 1987, s. 192, egz. 20 000 +  
350, cena zł 300.

Józef Życiński: Głębia bytu. Poznań 1988, s. 160, egz. 10 000 +  350, cena 
zł 350.

INSTYTUT WYDAWNICZY РАХ

Krzysztof Narutowicz: Pejzaż z krzyżem. Grafiki Tomasza Boruły. War
szawa 1987, s. 164, egz. 10 000 +350, cena zł 220.

2 ,,Jednota” nr 3 (1988); ,,Studia i D oku
m enty Ekum eniczne” nr 2(1988), gdzie 
om awiam  D y n a m ik ą  w i a r y  P. Tillicha.
’ T e i z m  i f i lo zo f ia  a n a l i tyc zn a ,  t. 1, 
,,Znak”, Kraków 1985; książkę tę sko
m entuję po ukazaniu się t. 2 (plan 1988).

WYDAWNICTWA UCZELNIANE SGPIS

Stanisław Piwko: Filozoficzne aspekty doktryny Jana Kalwina. Seria: Mo
nografie i opracowania, s. 204, egz. 220 +  30, cena zł 170.

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

#  W miejscowości Mahabalipuram 
w Indiach odbyła się międzynaro
dowa konsultacja zwołana przez 
dwa wydziały ŚRK ds. Misji Świa
towej i Ewangelizacji oraz ds. Dia
logu z Wyznawcami Religii Nie
chrześcijańskich. Miała ona charak
ter roboczy a jej tematem była pró
ba odpowiedzi na takie pytania, 
jak: na czym polega misja we 
współczesnym świecie? W jaki spo
sób i w jakim celu chrześcijanie 
powinni angażować się w dialog 
z przedstawicielami innych religii? 
W jakim wzajemnym stosunku po
zostają dialog i misja? Konsultacja 
była pomyślana jako wkład do 
Światowej Konferencji Misyjnej, 
która odbędzie się w 1989 r., i do 
VII Zgromadzenia Ogólnego ŚRK 
planowanego na rok 1991.

#  Z okazji 50 rocznicy III Świato
wej Konferencji Misyjnej w Tam-

baram (Indie) odbyła się w tej 
miejscowości jubileuszowa uroczy
stość połączona z nabożeństwem 
dziękczynnym. Okolicznościowe ka
zanie wygłosił ks. Lesslie Newbi- 
gin, wieloletni misjonarz i biskup 
w Indiach południowych, przewod
niczący Międzynarodowej Rady Mi
syjnej w okresie, w którym przystą
piła ona do ŚRK (III Zgromadzenie 
Ogólne w 1961 r. w New Delhi). 
Ks. Newbigin nazwał Konferencję 
w Tambaram wielkim symbolem 
„nowego chrześcijaństwa”, które — 
w przeciwieństwie do „starego 
chrześcijaństwa” — pojawiło się w 
innej niż Europa części świata. Za
sługą Tambaram było podkreślenie 
„integralności posłannictwa chrze
ścijańskiego” oraz odejście od „szko
dliwego synkretyzmu” chrześcijań
stwa i kultury zachodniej.

% W liście wystosowanym do Ko
ściołów członkowskich ŚRK jej se
kretarz generalny, ks. dr Emilio

Castro, mówi o trudnościach wystę
pujących we wzajemnych stosun
kach między Radą a Kościołem 
Rzymskokatolickim. Rozczarowanie 
wywołało nieprzyjęcie przez Waty
kan współodpowiedzialności za 
przygotowanie i przebieg planowa
nej na rok 1990 Światowej Konfe
rencji (Konwokacji) na rzecz Spra
wiedliwości, Pokoju i Zachowania 
Stworzenia. Uzasadniając tę decyzję 
Watykan powołał się na „różny 
charakter obu organizmów”, tj. 
Światowej Rady Kościołów i Koś
cioła Rzymskokatolickiego. Nie na
leży jednak zapominać, że jedno
cześnie zachęca on krajowe i regio
nalne konferencje biskupów do u- 
działu w podobnych imprezach or
ganizowanych na szczeblu krajo
wym i regionalnym. Ks. Castro po
ruszył również sprawę wspólnego 
sprawowania niektórych sakramen
tów. Za przeszkodę uważa się brak 
„wzajemnego uznania urzędu du
chownego”, ale czy przed osiągnię
ciem tego „wzajemnego uznania”, 
na rzecz którego trzeba stale pra
cować, nie należałoby praktykować
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„gościnności (...) przy Stole Pana”? 
— pyta sekretarz generalny SRK. 
W konkluzji zaś podkreśla wagę 
ekumenizmu lokalnego jako źródła 
inspiracji.

#  SRK ogłosiła dekadę lat 1988— 
1998 okresem „solidarności Kościo
łów z kobietami”. Sekretarz gene
ralny SRK, ks. dr Emilio Castro, 
wyraził przy tej okazji ubolewanie, 
że mimo wysiłków podejmowanych 
w ostatnich dziesięcioleciach, w 
większości krajów kobiety są nadal 
dyskryminowane, a ogłoszona w la
tach 1975—1985 przez ONZ dekada 
kobiet w niewielkim tylko stopniu 
przyczyniła się do poprawy ich sy
tuacji społecznej. Ważną rolę mają 
tu do spełnienia Kościoły, które po
winny czuć się bardziej odpowie
dzialne za los kobiet na świecie. 
Ks. Castro podkreślił prawo kobiet- 
-teologów do czytania Biblii pod ką
tem „własnych wyobrażeń i do
świadczeń”.

0  ŚRK zaleca Kościołom członko
wskim gruntowne przemyślenie na 
nowo swojego stosunku do energii 
jądrowej. Z opublikowanego w Ge
newie raportu Wydziału ds. Kościo
ła i Społeczeństwa wynika, że nie 
zdołano rozwiązać problemu skute
cznej ochrony ludzi przed radio
aktywnością, toteż zachodzi potrzeba 
podjęcia na nowo dyskusji nad po
pieranym dotychczas przez SRK po
kojowym wykorzystaniem energii a- 
tomowej. Zdaniem ŚRK, dyskusja 
ta powinna odbywać się w ramach 
przygotowań (tzw. procesu koncy- 
liarnego) do Światowej Konferencji 
na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i 
Zachowania Stworzenia.

0 SRK oskarżyła rasistowski rząd 
w Republice Południowej Afryki o 
coraz bardziej brutalne traktowanie 
dzieci murzyńskich. Dyrektor Ko
misji Kościołów ds. Międzynarodo
wych SRK, Ninan Koshy, oświad
czył przed Komisją Praw Człowieka 
ONZ w Genewie, że rząd w RPA 
chce zniszczyć opozycję polityczną 
przez „złamanie ducha i odebranie 
odwagi czarnym dzieciom”. Koshy 
przytoczył przykłady mordowania 
dzieci przez policję południowoafry
kańską. Z badań przeprowadzonych 
przez SRK wynika, że 93% wszy
stkich więźniów w RPA poddawa
nych jest torturom.

0 SRK wyraziła zaniepokojenie z 
powodu wzrostu „przemocy i bru
talnego ucisku” w Namibii. W o- 
głoszonej publikacji Rada stwier
dza, że w ostatnim czasie ofiarami 
prześladowań stało się wiele niewin
nych osób, wśród których byli rów
nież duchowni i współpracownicy 
kościelni. „Kolonialistyczna kontro
la” RPA nad Namibią pozostawia 
liczne ślady „krwi, zniszczenia i 
gwałcenia praw człowieka”. Terror, 
stosowany przez państwo wobec 
mieszkańców kraju, dotyka coraz 
częściej Kościoły występujące prze
ciw apartheidowi. Niedawno policja 
przepędziła gazem łzawiącym wier
nych zgromadzonych na nabożeń
stwie odprawianym z okazji otwar
cia nowej szkoły. Coraz częściej 
mają miejsce napady na biura ko
ścielne. zamykanie pastorów w wię
zieniach bez aktu oskarżenia i u- 
niemożliwianie im kontaktów z ro
dzinami. SRK wzywa „społeczność 
międzynarodową” do szybkiego

działania przeciw rządowi w Pre
torii.

0W  SRK nastąpiły niedawno dwie 
ważne nominacje. Nowym dyrekto
rem Programu Zwalczania Rasizmu 
został ks. Parney Pityana, duchowny 
anglikański z. Republiki Południo
wej Afryki. Na początku lat 70 był 
on przewodniczącym i sekretarzem 
generalnym organizacji studenckiej 
w swoim kraju. Po licznych prześla
dowaniach i kilkuletnim pobycie w 
więzieniu emigrował do Wielkiej 
Brytanii, gdzie pracował jako wika
riusz. Poprzednik ks. Pityana, Pa
kistańczyk Anwar Barkat, pracuje 
obecnie w biurze nowojorskim SRK 
jako ekspert do spraw międzyna
rodowych.
Nowym sekretarzem europejskim 
Komisji Pomocy Międzykościelnej, 
Służby dla Uchodźców i Świata zo
stała zaś Myra Blyth, baptystka, 
pastor ze Szkocji. W okresie ostat
nich sześciu lat była ona odpowie
dzialna za pracę młodzieżową w 
Brytyjskiej Radzie Kościołów. Pani 
pastor Blyth jest następcą Uffe 
Gjerdinga, który obecnie pracuje w 
Kopenhadze w organizacji diako- 
nackiej Kościoła Luterańskiego 
Danii.

0  Przy Konferencji Kościołów E- 
uropejskich ukonstytuował się no
wy Komitet ds. Pokoju, Sprawie
dliwości i Praw Człowieka. Składa 
się on z 17 osób, a jego przewod
niczącym został prof. Pertti Peso- 
nen z Finlandii. Komitet zajmować 
się będzie przede wszystkim wy
padkami dyskryminacji politycznej 
mniejszości narodowych oraz prze-

O FIARY N A  W YD A W N ICTW O

Zofia Lipowezan — 600 zł, Joanna Kasprzak
— 1000 zł, Kazimierz Sosulsiki — 900 zł, Halina 
Stegner — 1000 zł, Bogdan Hyla — 5000 zł, 
M. A. D. — 1500 zł, Ulryk Gondek — 350 zł, 
Maria Brodowicz — 500 zł, ks. Tadeusz Wojak
— 400 zł, Anna i Krzysztof Bandoła-Skierscy
— 1200 zł, Krzysztof Dominiak — 100 zł, Eu
genia Jancyk — 2000 zł, Wanda Loretz — 
2000 zł, Halina Zieleniewska — 2000 zł, B. F.
— 30 000 zł, Albert Kunz — 1000 zł, Zbigniew 
Semadeni — 5000 zł, Tadeusz Świątek — 650 
zł, Helena Zakrzewska — 1000 zł, N. N. — 
2000 zł, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pa
bianicach — 720 zł, Lech Gościcki — 2000 zł, 
Barbara Ciechanowicz — 400 zł, Zbór Polskie

go Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowi
cach — 400 zł.
Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękuje
my. Przypominamy, że ofiary na wydawnictwo 
„Jednota” przekazywać można na konto PKO 
VIII OM Warszawa, Nr 1586-3854-136 bądź 
przesyłać przekazem pieniężnym pod adresem: 
Administracja miesięcznika „Jednota”, al. 
Świerczewskiego 76a, 00-145 Warszawa.

PRZEPRASZAMY
Ks. Władysława P i l c h o w s k i e g o  za przekręcenie 
Jego nazwiska na liście ofiarodawców w nr 2 z br. 
(zamiast Pilchowski jest Miechowski).
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śladowań z powodów religijnych. 
Przedmiotem jego uwagi będą 
również takie problemy, jak: nie
równy podział dóbr na świecie, 
czego przykładem jest nadmiar 
produktów żywnościowych w Eu
ropie Zachodniej i głód panu
jący w innych regionach świata, 
bezrobocie, rozbrojenie, prawa czło
wieka, tworzenie zaufania oraz 
wcielanie w życie uchwał Konfe
rencji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie.

0 W Mediolanie odbyło się nie
dawno posiedzenie Wspólnego Ko
mitetu Konferencji Kościołów Eu
ropejskich i Rady Konferencji Epi
skopatów Europy. Przedmiotem o- 
brad były dwie sprawy. Najpierw 
zajęto się przygotowaniem IV Euro
pejskiego Spotkania Ekumenicznego, 
które odbędzie się w Erfurcie (NRD) 
od 27 września do 2 października 
br. Jego głównym tematem będzie 
prośba z Modlitwy Pańskiej 
,.Przyjdź Królestwo Twoje”. Weź
mie w nim udział po 40 przedstawi
cieli każdej strony. Drugim punktem 
porządku obrad Wspólnego Komi
tetu było przygotowanie Europej
skiego Zgromadzenia Ekumeniczne
go pod hasłem „Pokój w ramach 
sprawiedliwości”, planowanego na 
maj (15—21) 1989 r. w Bazylei
(Szwajcaria) z udziałem 700 dele
gatów. Przedtem zostanie opracowa
ny dokument, który otrzymają Ko
ścioły, by wyraziły swoje stanowi
sko. Dokument ten ma służyć za 
podstawę pracy Zgromadzenia oraz 
po jego zakończeniu. Zgromadzenie 
zaapeluje do wszystkich chrześci
jan o podjęcie wysiłków na rzecz 
pokoju i sprawiedliwości.

0 Światowa Federacja Luterańska 
skierowała do patriarchy Pimena 
orędzie z okazji 1000-lecia chrztu 
Rusi. W orędziu tym podkreśla się 
twórczą rolę Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego w historii swojego 
kraju. Wspomina się w nim też z 
wdzięcznością poparcie, jakiego ro
syjskie prawosławie udziela wyzna
wcom luteranizmu żyjącym w 
Związku Radzieckim (w republikach 
nadbałtyckich i w Azji środkowej). 
Orędzie SFL stwierdza dalej, że 
dialog luterańsko-prawosławny, pro
wadzony od dziesięciu lat na pła
szczyźnie światowej, „zyskał wiel
kie znaczenie i z pewnością wnie
sie on wkład do jedności Kościoła 
oraz pokoju na świecie”.

0 W dniach 3—5 marca br. prze
bywała w Watykanie oficjalna de

legacja Światowej Federacji Lute- 
rańskiej pod przewodnictwem pre
zydenta Federacji, bp. Johannesa 
Hanselmana. Delegaci zostali przy
jęci przez papieża Jana Pawła II. 
Prowadzili też rozmowy z kard. 
Janem Willebrandsem, przewodni
czącym Sekretariatu ds. Jedności 
Chrześcijan, oraz z reprezentantami 
Kongregacji Doktryny Wiary, Se
kretariatu Stanu i Papieskiej Komi
sji „Sprawiedliwość i Pokój”. Dele
gacja nawiązała kontakt z parafią 
luterańską w Rzymie oraz z kie
rownictwem Kościoła Ewangelicko- 
-Luterańskiego we Włoszech.

0 Podczas audiencji dla członków 
watykańskiego Sekretariatu ds. Je
dności Chrześcijan papież Jan Pa
weł II uznał za konieczne wzmo
żenie wysiłków na rzecz jedności 
chrześcijan zarówno w samym Ko
ściele Rzymskokatolickim, jak i w 
prowadzonych przez niego dialo
gach ekumenicznych. Tylko drogą 
dialogu ekumenicznego można bę
dzie dojść do uzgodnienia poglądów 
w sprawach wiary z rozłączonymi 
chrześcijanami. Papież wyraził ra
dość z powodu już osiągniętego po
stępu w niwelowaniu różnic w tych 
poglądach, co zawdzięczać należy 
zarówno dialogowi jak i pogłębie
niu stosunków braterskich z oddzie
lonymi chrześcijanami. Papież za
powiedział . opublikowanie zaktuali
zowanego „Dyrektorium ekumeni
cznego”. Chodzi tu o opublikowane 
w latach 1967 i 1970 wytyczne doty
czące współpracy Kościoła Rzym
skokatolickiego z chrześcijanami 
innych wyznań.

0  Kościół Ewangelicko-Luterański
1 Kościół Rzymskokatolicki w 
Szwecji opracowały wspólną dekla
rację na temat urzędu biskupiego. 
Doikument jest wynikiem wielolet
nich rozmów między teologami obu 
Kościołów. Obie strony uważają go 
za „historyczny krok w kierunku 
zbliżenia”. Reprezentowany jest w 
nim pogląd, że zadaniem i służbą 
biskupa jest pełnienie funkcji nau
czyciela, przewodnika i nadzorcy 
oraz ordynowanie pastorów (kapła
nów) i diakonów. Służba biskupia 
jest znakiem jedności w całym Ko
ściele.

0  Prymas Wspólnoty Kościołów 
Anglikańskich, arcybiskup Canter- 
bury Robert Ruńcie, podczas spot
kania ze zwierzchnikiem Kościoła 
Ewangelicko-Luterańskiego w USA, 
bp. Herbertem Chilstromem, wyra

ził nadzieję, że podczas tegoroczne
go spotkania biskupów anglikań
skich z całego świata (tzw. Konfe
rencja w Lambeth) osiągnięty zo-" • 
stanie postęp w stosunkach luterań- 
sko-anglikańskich i że już około 
roku 1991 możliwa będzie wspólno
ta komunijna między obu tymi tra
dycjami chrześcijańskimi.

0 Uczestnicy trzeciej tury dialogu 
między luteranami a anglikanami 
(episkopalistami) w USA przyjęli 
obszerny wspólny dokument, który 
określono jako „ważny krok na 
drodze do pełnej wspólnoty”. Gru
pa dialogowa podjęła obecnie pracę 
nad nowym dokumentem poświęco
nym trzystopniowemu urzędowi du
chownego (biskup, prezbiter, dia
kon) oraz sukcesji apostolskiej bi
skupów. W 1982 r. luteranie i angli- 
kanie w USA zawarli tymczasowe 
porozumienie w sprawie wzajem
nego dopuszczania do Wieczerzy 
Pańskiej.

0 Z najnowszej statystyki Świato
wego Związku Towarzystw Biblij
nych wynika, że Biblia lub jej frag
menty dostępne są w 1884 językach
1 dialektach. W 1987 r. dokonano 
tłumaczenia Pisma św. na 36 no
wych języków. Kompletne wydania 
Biblii dostępne są w 303 językach, 
w 670 językach opublikowano tylko 
Nowy Testament, natomiast w 911 
językach i dialektach można prze
czytać przynajmniej jedną z ksiąg 
biblijnych.

0 Ks. Jan Milić Lochman, refor
mowany teolog czeski, otrzymał 
szwajcarską nagrodę im. Jakoba 
Burckhardta. Uhonorowano go jako 
„teologa i nauczyciela, który wniósł 
ważny wkład w interpretację po
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słannictwa chrześcijańskiego i w 
rozwój ruchu ekumenicznego”. Ks. 
Lochman, który ma obecnie 66 lat, 
studiował teologię w Pradze, Bazy
lei (Szwajcaria) i Aberdeen (Szko
cja). W 1950 r. został docentem, a 
w 1960 r. profesorem teologii syste
matycznej i filozofii na Wydziale 
Teologicznym im. Komeńskiego w 
Pradze. W 1968 r. otrzymał katedrę 
teologii systematycznej Uniwersyte
tu w Bazylei (przed nim katedrą tą 
kierował przez wiele lat Karol 
Barth). W latach 1981—1983 pełnił 
funkcję rektora Uniwersytetu w Ba
zylei.

0 Biskup Władysław Kiedroń, 
zwierzchnik Śląskiego Kościoła E- 
wangelicko-Augsburkiego w Cze
chosłowacji (na Zaolziu) ukończył 
3 grudnia 1987 r. 65 lat. Bp Kiedroń 
jest aktywnym działaczem ekume
nicznym. W przeszłości pełnił fun
kcję przewodniczącego Ekumenicz
nej Rady Kościołów w Czechach, 
był też wiceprzewodniczącym Ko
misji Współpracy Międzykościelnej 
Światowej Federacji Luterańskiej. 
Poza tym ściśle współpracuje z 
Konferencją Kościołów Europejskich
1 Chrześcijańską Konferencją Poko
jową. Wydział Teologiczny Słowac
kiego Kościoła Ewangelicko-Augs
burskiego nadał mu w 1981 r. hono
rowy doktorat. Śląski Kościół E- 
wangelicko-Augsburski ma ok. 50 
tys. wiernych, 19 zborów i 22 du
chownych. Nabożeństwa odprawia 
się w dwóch językach — polskim 
i czeskim.

0 Bp Karoly Toth, zwierzchnik 
Kościoła Ewangelicko-Reformowa
nego i przewodniczący Ekumenicz
nej Rady Kościołów na Węgrzech, 
złożył wizytę bp. Laszlo Paskaiowi,

prymasowi Kościoła Rzymskokatoli
ckiego na Węgrzech, w jego histo
rycznej siedzibie w Esztergom. By
ła to rewizyta, gdyż na początku 
grudnia 1987 r. prymas Węgier wraz 
z towarzyszącymi mu osobami zło
żył wizytę czołowym przedstawicie
lom Kościołów ewangelickich w A- 
kademii Teologicznej Kościoła E- 
wangelicko-Reformowanego w Bu
dapeszcie. Bp Toth i abp Paskai o- 
tworzyli też wspólnie obchody Ty
godnia Modlitwy o Jedność Chrze
ścijan.

<0 Ks. dr Gerhard Bassarak, eme
rytowany profesor Sekcji Teologii 
Ewangelickiej Uniwersytetu im. 
Humboldta w Berlinie (NRD), wi
ceprezydent Chrześcijańskiej Konfe
rencji Pokojowej, ukończył 3 lutego 
br. 70 rok życia. Jubilat, który u- 
rodził się na Mazurach, wniósł 
wielki wkład w sprawę pojednania 
między Polakami a Niemcami.

Z K R A J U

0  Z okazji 5 rocznicy ukazywania 
się kwartalnika „Studia i Doku
menty Ekumeniczne”, 3 marca br. 
odbyło się w Warszawie spotkanie 
redaktorów i współpracowników pi
sma, działaczy Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Społecznego oraz 
przedstawicieli Kościołów zrzeszo
nych w Polskiej Radzie Ekumeni
cznej, Kościoła Rzymskokatolickie
go i Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego. Wiceprezes ChSS, reda
ktor naczelny „Studiów”, poseł Wi
ktor Marek Leyk, zapoznał zebra
nych z całokształtem inicjatyw e- 
kumenicznych podejmowanych przez 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Spo
łeczne. Zastępca redaktora naczel

Wydawca: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w PRL. Re
daktor naczelny: ks. Bogdan Tranda, sekretarz redakcji: Barbara Stahl. 
Adres redakcji 1 administracji: al. Świerczewskiego 76а, 60-145 Warszawa. 
Telefon: 31-34-08 — Redakcja i Administracja. Od 1987 roku pre
numerata w kraju: roczna — 600 zł, półroczna — 300 zł. Zagraniczna rocz
na 1200 zł. Cena numeru pojedynczego 50 zł.
Konto: PKO Warszawa VIII OM, nr 1586-3854-136. Do nabycia we wszyst
kich placówkach Kościoła. Materiałów nie zamówionych redakcja nie 
zwraca.
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nego „Studiów” dr Karol Karski 
dokonał syntetycznej oceny mery
torycznej 20 zeszytów kwartalnika 
wydanych w okresie 5 lat. W dys
kusji, w której padło wiele pro
pozycji odnośnie do tematyki, jaka 
powinna się znaleźć na jego łamach, 
głos zabrali m.in.: ks. prof. Alfons 
Skowronek — kierownik katedry 
teologii ekumenicznej Akademii Te
ologii Katolickiej w Warszawie, bp 
Zdzisław Tranda — zwierzchnik 
duchowy Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego, i ks. Adam Klesz- 
czyński — zastępca superintendenta 
nacz. Kościoła Metodystycznego.

Z N A S Z E G O  K O Ś C I O Ł A

0 W dniach 1—5 kwietnia br. prze
bywał w Polsce na zaproszenie Kon- 
systorza Kościoła Ewangelicko-Re
formowanego moderator Kościoła 
Szkocji (prezbiteriańskiego), ks. 
Duncan Shaw. Jego wizyta przypa
dła na okres świąt Wielkiej Nocy 
— w Wielki Piątek i w Poniedzia
łek Wielkanocny gość uczestniczył 
w nabożeństwach w Warszawie, a 
w Wielką Niedzielę — w Łodzi i 
wygłosił tam kazanie. Podczas “swe
go pobytu odwiedził również zbory 
reformowane w Bełchatowie i Ku- 
cowie. 2 kwietnia spotkał się w 
Warszawie z przedstawicielami Pre
zydium Synodu, Konsystorza i pa
rafii warszawskiej. Podczas tego 
spotkania ks. Shaw przedstawił 
strukturę, życie i problemy Koś
cioła szkockiego oraz podzielił się 
swoimi uwagami na temat życia
1 świadectwa Kościołów reformowa
nych w Europie oraz pielęgnowania 
tożsamości wyznaniowej i teologii 
reformowanej.
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