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C O  W Y  N A  TO? G O  W N U M E R Z E  ?
Metoda czy zasada?

Uczciwość w końca się opłaca — to Jedna z podstawowych zasad moral
nych, w które staramy się wierzyć, do których staramy się przekonać na
sze dzieci, nasze społeczeństwo. Ale czy naprawdę tak jest, czy istnieje 
taka prawidłowość? Czy pie jest to raczej złudzenie, być może niezbędne 
do tego, byśmy żyli w miarę uczciwie? Przeświadczeniem wielu jest dziś, 
że raczej oszustwo i kłamstwo się opłacają .— nawet „w końcu*’. Uczciwy 
człowiek zaś przegrywa. Kto wobec tego chciałby pozostać do końca uczci
wym człowiekiem? Jesteśmy ^rozczarowani i czujemy się oszukani przez 
samą naukę o moralności, która przecież utrzymuje, że uczciwość w końcu 
się opłaca.

Uczciwy człowiek przegrywa. Jako chrześcijanie dawno powinniśmy o tym 
wiedzieć. Od wieków towarzyszy nam symbol krzyża. Czy krzyż nie mówi 
najwyraźniej o tym, jaka jest droga uczciwego człowieka, jaki jest jego 
los? To prawda, że po śmierci Pana na krzyżu nastąpiło zmartwychwsta
nie. Przypomina nam o tym krzyż w naszych reformowanych świątyniach, 
na którym ju ż  nie ma figury Chrystusa. Ale to nie znaczy, że w sposób 
namacalny doświadczamy już swojego zmartwychwstania. jJest ono po 
Wielkiej Nocy „dziedzictwem, zachowanym w niebie dla nas” (I Ptr 1:4). 
Tymczasem krzyż należy do naszej doczesnej rzeczywistości. A więc uczci
wy człowiek w ujęciu chrześcijańskim, człowiek naśladujący Chrystusa, 
nie powinien się dziwić, kiedy w tym świecie przegrywa. Jest to wręcz 
ewangeliczna prawidłowość.

Ostatnio w prasie kościelnej sporo się pisze o ruchu „non-violence”, czyli 
o ruchu opowiadającym się za zrezygnowaniem z przemocy w walce spo
łecznej i politycznej. Również w niniejszym numerze „Jednoty” znajduje 
się artykuł na ten temat. Ruch „non-violence” powołuje się na idee wyra
stające z tradycji hinduistycznej, na wielki wzorzec w osobie M. Gandhie- 
go. Powołuje się również na słowa i życie Jezusa Chrystusa.

Ważne jest, by w dyskusji o zaniechaniu przemocy (jeśli tak możemy prze
tłumaczyć termin „non-violence”) nie popełnić tego samego błędu, który 
często popełniamy, gdy chodzi o uczciwość. Nie należy /więc wysuwać ar
gumentu, że „zaniechanie przemocy w końcu się opłaca”. Nie należy przed
stawiać zasady zaniechania przemocy jako metody lub strategii, służącej 
osiąganiu celów społecznych lub politycznych. Skoro powołujemy się na 
słowa Jezusa, miejmy przed oczyma krzyż, na którym skończyła się Jego 
droga zaniechania przemocy. Oczywiście, że w świetle zmartwychwstania 
można powiedzieć, iż w końcu naśladowanie Chrystusa się. opłaca. Ale ten 
koniec znajduje się po tamtej stronie granicy, którą jest śmierć.

Uczeń Jezusa Chrystusa w zasadzie przegrywa. Etyka Jezusa nie jest dro
gą sukcesu i zwycięstwa ani* techniką budowania nowego społeczeństwa. 
Jest ona stylem życia zwiastującym nowe niebo i nową ziemię, które 
przyjdą wyłącznie jako dar od Boga. Etyka Jezusa ucząc uczciwości i za
niechania przemocy pozostaje wciąż pod znakiem krzyża. Nie jest to nasze 
smutne odkrycie po licznych eksperymentach: jest to prawidłowość życia 
chrześcijańskiego, o której zapewnił nas sam Jezus. Dopiero w kontekście 
tej prawidłowości błogosławieństwa Jezusa (Mat. 5:3—12) zyskują swoją 
wymowę.

Nadal zachęcamy do uczciwości, a także do zaniechania przemocy. Nie 
opłaca się, ale warto. Błogosławieni jesteście! Pozostaje sprawa odpowie
dzialności za drugiego człdwieka. Naśladowanie Chrystusa jest drogą świa
domą, własną, pochodzącą z własnego wyboru. Postawa zaniechania prze
mocy, zwłaszcza w swej skrajnej formie pacyfistycznej, wciąga jednak na 
tę naszą drogę krzyżową innych, którzy tej drogi nie wybrali. W takiej 
sytuacji postawiono kiedyś Szymona Cyrenejeżyka, ale czy nam wolno tak 
postępować wobec drugich? Trzeba więc rozmawiać na ten temat i to bez 
złudzeń, trzeba podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy gotowi 
w tym świecie przegrywać?
„Błogosławieni czystego serca, bo oni Boga pglądać będą!”

Błogosławione rozstanie to ty
tuł kazania (s. 3) napisanego 
na święto Wniebowstąpienia 
(Łuk. 24:49—53) przez ks. Wło
dzimierza Nasta. Po kazaniu, 
jak zawsze, następuje modli
twa (s. 4); nosi ona tytuł Roz
stanie początkiem nowego 
spotkania.
0  wspólnym obchodzeniu ży
dowskiego święta Paschy przez 
chrześcijan i żydótw w USA i 
poglądach na ten temat pisze 
Joanna Mizgała w artykule 

Kontrowersja wokół Paschy 
(s. 5).
W tym roku mija 40 rocznica 
śmierci Mahatmy Gandhiego, 
przywódcy Indusów w walce o 
niepodległość, twórcy metody 
walki bez gwałtu i bez niena
wiści wobec przeciwnika. O 
nim samym, jego działalności
1 jej podstawach moralnych 
traktuje artykuł Marii Krzy
sztofa Byrskiego O Gandhim, 
który „chwytał prawdę” ,(s. 6). 
Obok — hymn Nasadiya w 
tłumaczeniu Andrzeja Ługow
skiego (s. 9).
Na s. 10 publikujemy kolejny 

odcinek studium ks. Romana 
Mazierskiego Jedność Biblii. 
Część III, którą rozpoczynamy 
w tym numerze, nosi tytuł Czy 
i jakie idee Nowego Testamen
tu są kontynuacją przewodnich 
idei Starego Testamentu? (s. 
10).

W numerze kontynuujemy rów
nież cykl Tadeusza Świątka 
Warszawskie firmy ewangelic
kie; tym razem rzecz jest o 
Fabryce Instrumentów Geode
zyjnych i Rysunkowych „G* 
Gerlach” (s. 13).
Poza tym stałe rubryki: Co 
wy na to? (s. 2), Wśród ksią
żek (s. 17), Przegląd ekumeni
czny (s. 18) oraz Z prasy (s. 24).

N A S Z A  O K Ł A D K A :
„Czy możemy umiejscawiać 
niebo, do którego odszedł Jezus 
po wypełnieniu swego mesjań
skiego posłannictwa, gdzieś w 
odległej, kosmicznej przestrze
ni?” (Patrz kazanie na s. 3)
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Ks. WŁODZIMIERZ NAST

Błogosławione rozstanie

A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w 
mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I wywiódł ich aż 
do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich 
błogosławił, że rozstał się z nimi. A oni wrócili do Jerozolimy z wielką 
radością. I byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga.

Łuk. 24:49—53

Liczni uczestnicy wakacyjnych obozów mło
dzieży ewangelickiej w Sorkwitach oraz tury
ści, zwiedzający stary mazurski kościół w tej 
miejscowości, nawet po wielu latach, gdy w 
pamięci zacierają się już szczegóły, wspominają 
tamtejszy zabytkowy ołtarz. Ludowy rzeźbiarz 
przedstawił w nim rozliczne sceny z życia Mi
strza z Nazaretu, poczynając od Jego narodze
nia. Gdy wzrok oglądającego wznosi się coraz 
wyżej, w pewnej chwili dostrzega na samym 
sklepieniu kościoła chmurę, wystający spod 
niej rąbek szaty i nogi. W taki to prosty, wzru
szająco naiwny sposób artysta przedstawił 
Wniebowstąpienie Pańskie. Na płótnach ma
larskich scena ta przedstawiana jest zazwyczaj 
inaczej: najczęściej widać postać Jezusa z pod
niesionymi, błogosławiącymi dłońmi, wznoszą
cego się ku górze, i uczniów spoglądających ku 
oddalającemu się od nich Panu. Taką plastycz
ną wizję owej sceny sugerują nowotestamen- 
towe przekazy. Z takimi obrazami jesteśmy 
związani od najwcześniejszych lat. Czy jednak, 
przy całym szacunku dla znanych nam tekstów 
biblijnych, możemy umiejscawiać niebo, do 
którego odszedł Jezus po wypełnieniu swego 
mesjańskiego posłannictwa, gdzieś w odległej, 
kosmicznej przestrzeni? Czy nie ograniczamy 
w ten sposób — my, związani czasem i okre
ślonym miejscem pobytu — Tego, który jest 
Panem suwerennym i niczym nieograniczo
nym?

Z woli Wszechmocnego ,,Jezus Chrystus, praw
dziwy Bóg, z Ojca w wieczności zrodzony, i za
razem prawdziwy człowiek, z Marii Panny na- 
Todzony”, cierpiał, umarł i zmartwychwstał. 
Zwycięzca śmierci jeszcze przez czterdzieści 
dni przebywał na ziemi. Utwierdzał w wierze 
uczniów, udzielał ostatnich napomnień, przeka
zywał swój duchowy testament. Jako obdarzo
ny pełnią Boskiej mocy, polecił nauczać wszy
stkie narody i chrzcić pozyskanych nowych 
wyznawców w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Przypominał o rychłym wypełnieniu 
obietnicy danej przez Ojca, o przyjściu Ducha 
Pocieszyciela — mocy z wysokości, która ogar

nie ludzkie serca i myśli, oświeci je, obdarzy 
żywą wiarą. To wszystko miało się wydarzyć 
'wtedy, gdy Jego uwielbione ciało już tę ziemię 
opuści, gdy przed Nim, Tym, który „uniżył sa
mego siebie” (Flp. 2:8), otworzy się niebo, oj
cowski Boży dom. Musiało nadejść rozstanie, 
aby dokonał się cud Zielonych Świąt. Musiało 
przyjść pożegnanie, abyśmy żyli nadzieją po
nownego przyjścia Pana, powitania i nieba dla 
nas otwartego.
Jezus żegnał tę ziemię błogosławiąc uczniom. 
Pozostawił ich pełnych radości. To błogosła
wione rozstanie nie przypomina w niczym na
szych pożegnań, w których, jakże często, domi
nuje ból i smutek. Tak bardzo jesteśmy zwią
zani z tym, co ziemskie i przemijające, że kie
dy rozwierają się nad nami ramiona wieczno
ści, napawa nas to trwogą i lękiem.
Relacja ewangelisty Łukasza o Wniebowstą
pieniu jest bardzo oszczędna w słowach. Mówi 
po prostu o rozstaniu. Jedynie niektóre ręko
pisy (co uwzględnili tłumacze opracowując 
współczesny przekład Ewangelii) podają, że Je
zus wzniósł się do nieba, a uczniowie padli na 
twarz. Ten sam Łukasz, przedstawiając w Dzie
jach Apostolskich scenę Wniebowstąpienia 
Pańskiego i reakcję uczniów, czyni to obszer
niej i plastyczniej niż w swej Ewangelii. Mimo 
że lubię obrazowy język Biblii, ewangeliczne 
ukazanie odejścia Jezusa do nieba, do chwały 
Ojca, przemawia do mnie bardziej. A to dlate
go, że jest takie zwyczajne, że o wielkiej spra
wie, którą trudno opisać i wyrazić,, mówi tak 
prosto: „rozstał się z nimi”. Jezus jest tutaj ta
ki bliski człowiekowi, taki „swój”. Zdaję sobie 
sprawę, że może to być odczucie subiektywne, 
ale chyba nie tylko subiektywne, bo właśnie 
owa zwyczajność przeżycia tego wydarzenia 
stała się dla uczniów źródłem radości. Odczuli, 
że ich Pan odchodząc pragnął, by oni byli za
wsze razem. Ojcowska obietnica przekazana 
przez Jezusa znalazła swe odbicie w ich żarli
wym oczekiwaniu na moc z wysokości, moc 
Ducha Świętego, A gdy to, na co czekali, stało 
się faktem, gdy ich serca wypełnione zostały
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Bożym Duchem, z ich przeżyć i doświadczeń, 
które miały swe źródło w obcowaniu ze zmar
twychwstałym i wywyższonym Panem, zrodzi
ła się owa wielka więź i trwanie „w nauce apo
stolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba 
i w modlitwach” (Dz. 2:42).

A jak my, pokolenie chrześcijan kończącego się 
drugiego tysiąclecia po narodzeniu, ukrzyżowa
niu, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Je
zusa oraz zesłaniu Ducha Świętego, odnosimy 
się do tych wielkich wydarzeń? Czy te święta, 
wpisane w nasz chrześcijański kalendarz, są 
jedynie okazją do przypomnienia stosownych 
biblijnych opowiadań, zadumy i rozważań nad 
szczególnymi znakami działania Bożego w od
ległej przeszłości, czy też oznacząją dla nas coś 
więcej? Przecież nasza teraźniejszość i przy
szłość jest w ręku Boga. Jego Słowo ,,jest ży
we i skuteczne” (Hebr. 4:12) tak samo dzisiaj, 
jak dawniej. Ojcowskie obietnice nic nie stra
ciły na aktualności.

W naszym codziennym życiu, pośród szarzy
zny powszedniości, trudów i doświadczeń, tak 
mało mamy w sercach radości, a tak wiele 
przygnębienia. Wśród obietnic Jezusowych, 
poprzedzających Jego krzyżową drogę, zwy

cięskie zmartwychwstanie i powrót do chwały, 
była jedna, która i dziś może wyrwać nas z te
go przygnębienia: „Nie zostawię was sierota
mi, przyjdę do was” (Jn 14:18). Nie dziw, że ci, 
którzy przeżyli rozstanie z Nim tak bardzo 
bezpośrednio, zachowali w swych sercach ra
dość oraz poczucie i potrzebę wzajemnej wię
zi. Kościół, który został powołany do życia, 
gdy tchnienie Ducha Świętego owiało wiele 
ludzkich umysłów i serc, wskazuje na Jezusa, 
który jest „wczoraj i dziś, Ten sam i na wieki” 
(Hebr. 13:8).

Wielu powiada: „Gdyby, tak jak kiedyś, Jezus 
żył na tej ziemi, inaczej wyglądałoby życie 
ludzkości”. Ale przecież On żyje, działa wśród 
ludzi i przez ludzi, i mocą Ducha Świętego 
sprawia niejedną błogosławioną przemianę za
równo wtedy, gdy wielu gromadzi się w świą
tyniach chwaląc Boga, jak i wtedy, gdy serca 
dopiero otwierają się na Boże działanie.

Potrzebne i błogosławione było rozstanie Je
zusa z gromadką bliskich i wiernych Mu ucz
niów, bo dzięki temu błogosławione‘mogło się 
stać powitanie z tymi, którzy — dzięki Ducho
wi Świętemu — w Niego uwierzyli i z Nim 
związali swoje życie. Amen.

Rozstanie poczqtkiem nowego spotkania

Panie Jezu,
zmartwychwstały i królujący po prawicy Ojca, 
bądź uwielbiony!

Stajemy przed Tobą w zawstydzeniu, 
bo chcemy wyznać,
że tak często wątpimy w Twoją żywą, nieustanną

obecność,
w Twoje całkowite panowanie nad światem 
i losem każdego z nas.
Dlatego, kiedy przychodzi chwila rozstania 
z naszymi najbliższymi

lub kiedy przed nami samymi 
otwierają się ramiona wieczności, 
ogarnia nas trwoga, smutek i lęk.

Daleko nam do Twych pierwszych uczniów, 
którzy po rozstaniu z Tobą 
radośnie wracali do Jerozolimy 
będąc pewni, że przyjdziesz wkrótce 
i w tchnieniu Ducha Świętego 
będziesz już z nimi na zawsze.

Prosimy Cię, Panie, 
abyś i w nas,
stojących w obliczu Tajemnicy
Twojego zmartwychwstania i wniebowstąpienia,
umacniał wiarę i wzbudzał pewność, i
że tu, na ziemi, nie jesteśmy osieroconymi dziećmi,
że nasza teraźniejszość i przyszłość
spoczywają w Twoich dobrych, wiernych rękach.

Odnów w nas, Panie Jezu, przekonanie, 
że jesteś z nami aż do skończenia świata, 
utwierdź w nas nadzieję,
że każde rozstanie jest początkiem nowego spotkania 
i zadatkiem radosnego powitania.

Amen.
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JOANNA J. MIZGAŁA

Kontrowersja wokół Paschy

Pascha — najstarsze i najwięk
sze święto żydowskie, upamięt
niające wyjście Żydów z nie
woli egipskiej — do niedawna 
obchodzone było wyłącznie 
przez społeczność wyznania 
mojżeszowego. Od kilku jednak 
lat w USA można zaobserwo
wać pewne zmiany, coraz wię
cej chrześcijan uczestniczy bo
wiem w sederze — rytualnym 
posiłku paschalnym.
To dość nieoczekiwane zjawi
sko ma duże znaczenie dla teo
logicznego rozumienia' Paschy 
zarówno przez judaizm, jak i 
przez chrześcijaństwo, a także 
dla wzajemnych stosunków 
między żydami i chrześcijana
mi. Stało się też ono przedmio
tem kontrowersji i ożywionych 
polemik wśród poszczególnych 
wyznań chrześcijańskich, a tak
że w obrębie samej wspólnoty 
żydowskiej.
Wszystko zaczęło się prawie 30 
lat temu: w 1960 roku jedno z 
katolickich wydawnictw opub
likowało liturgiczny przewod
nik do praktyki sederu dla 
chrześcijan, zatytułowany ,N a
gada”. Zyskał on dużą popular
ność, ale szybko został wycofa
ny ze sprzedaży, jako zaciera
jący odrębności między oby
dwiema religiami. W 1980 roku 
nowa wersja przewodnika, au
torstwa Leona Klenickiego, ra
bina zaangażowanego w dialog 
żydowsko-katolicki, została le
piej przyjęta i jest w użyciu do 
dziś. Sama praktyka jest zaś w 
dalszym ciągu dyskusyjna dla 
obydwu stron.
Zwolennicy chrześcijańskiego 
obchodzenia Paschy i rytuału 
sederu utrzymują, że praktyka 
odzwierciedla coraz powszech
niejsze wśród chrześcijan prze
konanie, iż chrześcijaństwo 
jest końcowym „produktem” 
judaizmu. Chrześcijańska Pa
scha „daje większe zrozumie
nie zakorzenienia chrześcijań
stwa w judaizmie” — jak mówi 
ks. Eugene Fisher, odpowie
dzialny za stosunki katolicko- 
-:żydowskie w Katolickiej Kon
ferencji Biskupów.

Jak poucza Nowy Testament, 
Jezus przed swym aresztowa
niem spożył wraz z uczniami 
wspólny posiłek paschalny; Eu
gene Fisher dodaje jednak wa
żne zastrzeżenie — aby chrze
ścijanie nie wyciągali błędnego 
wniosku, że uczestnicząc w se
derze „powtarzają” Ostatnią 
Wieczerzę. Seder powinien być 
rozumiany ściśle w ramach bi
blijnej historii narodu żydow
skiego. Ks. Fisher przewodził 
raz ceremonii sederu w koście
le katolickim pod Waszyngto
nem, gdy rabin nie mógł być 
obecny. Uważa jednak, że obec
ność osoby wyznania żydow
skiego jest niezbędna, aby po
siłek nabrał właściwego znacze
nia teologicznego. Według ks. 
Fishera najlepszą formą cele
bracji dla chrześcijan Jest u- 
czestnictwo w sederze z rodzi
ną żydowską, w jej domu, jako 
naturalnym środowisku dla te
go święta. Dla ks. Fishera ob
chody Paschy wyrastają orga
nicznie ze zrozumienia chrześ
cijaństwa jako linearnego prze
dłużenia judaizmu.
Inną interpretację dają ci o- 
brońcy tej praktyki, którzy u- 
znają ją za element uniwersal
nego, panreligijnego doświad
czenia, otwartego dla wszyst
kich, bez różnicy wiary, gdzie 
jedna praktyka religijna wyja
śnia inną; według tej interpre
tacji, seder może być uznany 
np. za katechetyczne narzędzie 
dopomagające w zrozumieniu 
mszy katolickiej.
Tego typu ryzykowne interpre
tacje, zacierające różnice reli
gijne, dodają argumentów prze
ciwnikom obchodzenia Paschy 
przez chrześcijan.
David Novak, konserwatywny 
rabin, wykładający w Żydow
skim Seminarium Teologicz
nym w Nowym Jorku, przypo
mina, że gdy nastąpiła faktycz
na separacja wspólnoty chrze
ścijańskiej i żydowskiej, ży
dowscy rabini ostro sprzeci
wiali się, jak zostało to zano

towane w Talmudzie, obcho
dzeniu jakichkolwiek rytuałów 
żydowskich przez nie-Żydów. 
„W tym samym czasie Ojcowie 
Kościoła byli przeciwni udzia
łowi chrześcijan w tychże sa
mych rytuałach” — dodaje No
vak.
Ze strony chrześcijańskiej prof. 
Dan McCartney z Prezbiteriań- 
skiego Seminarium Teologicz
nego w Filadelfii jest równie 
mało entuzjastyczny i uważa, 
że seder może być ciekawym 
doświadczeniem dla chrześcija
nina, ale nie ma żadnego reli
gijnego znaczenia ani celu: 
„Pascha została wypełniona 
przez śmierć i zmartwychwsta
nce Chrystusa i chrześcijańskim 
odpowiednikiem Paschy jest 
Wieczerza Pańska” — mówi 
McCartney.
Rabin Novak dodaje bardziej 
socjologiczną obserwację: „Ob
chodzenie żydowskich rytuałów 
przez chrześcijan jest dowodem 
religijnego synkretyzmu, coraz 
popularniejszego w społeczeń
stwie amerykańskim, które co
raz bardziej ulega filozoficzne
mu relatywizmowi” — tj. prze
konaniu, że nie ma istotnych 
różnic religijnych, a jeżeli są, 
to należy je przekraczać, bez 
względu na tradycję i historię, 
czy też urażone uczucia religij
ne poszczególnych wyznań czy 
osób. Novak mówi: „Wspólna 
jest nam, chrześcijanom i ży
dom, judeo-chrześcijańska ety
ka, dlatego też powinniśmy pro
wadzić dialog na temat moral
nych podstaw naszego społe
czeństwa. Ale nie istnieje coś 
takiego jak judeo-chrześcijam- 
ska wiara”.
Ponieważ coraz więcej kongre
gacji chrześcijańskich i indywi
dualnych chrześcijan uczestni
czy w sederach, można przewi
dywać, że spory na ten temat 
będą jeszcze trwały długo. Ich 
dobrą stroną jest to, że dają 
one szansę na bardziej świado
me przeżywanie i rozumienie 
zarówno swej własnej wiary, 
jak i wiary partnerów dialogu.
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O  Gandhim, który „chwytał prawdę”

Najbardziej palącym problemem, wobec któ
rego stoimy dziś w Polsce, jest kwestia poko
jowego rozwiązywania konfliktów społecznych. 
Linia podziału przebiega między rozproszoną 
większością społeczeństwa, pozbawioną możli
wości niezależnego, legalnego organizowania 
się i poddaną różnorakim naciskom, które mają 
ją zatomizować i zastraszyć, a stosunkowo zdy
scyplinowaną mniejszością sprawującą władzę, 
posiadającą monopol na jawne działania orga
nizacyjne w skali ogólnospołecznej i dysponu
jącą policją, wymiarem sprawiedliwości, woj
skiem a także środkami komunikacji masowej 
oraz życiem gospodarczym. W takich warun
kach gwałtowne zaostrzenie się konfliktów 
i pokusa zastosowania przemocy nie są tylko 
teoretyczną możliwością. Próbując zapobiec te
go typu niebezpieczeństwom powinniśmy ana
lizować podobne sytuacje, gdziekolwiek by się 
one pojawiły w świecie. W takim kontekście 
postać i dzieło Mahatmy Gandhiego jawi się 
jako szczególny obiekt zainteresowania. Wbrew 
potocznemu wyobrażeniu o egzotyczności jego 
działania Gandhi żył w bardzo zbliżonej do 
naszej sytuacji społeczno-politycznej. I właśnie 
w takich okolicznościach udało mu się zinte
grować ową rozproszoną większość i natchnąć 
ją poczuciem takiej siły i godności, by była 
gotowa aktywnie upomnieć się o prawdę i o 
swoje prawa. W walce tej Gandhiemu i jego 
zwolennikom chodziło nie tyle o pokonanie 
przeciwnika, ile o jego pozyskanie. Gotowi byli 
oni za to oddać własne życie, ale nie chcieli 
sięgać po cudze.

Po to, by właściwie ocenić Gandhiego, należy 
najpierw przypomnieć przynajmniej niektóre 
tradycyjne idee związane z hinduizmem. Ogra
niczymy się tutaj do zaproponowania krótkiej 
egzegezy tekstów zawierających tradycyjne 
stanowisko w trzech, kluczowych dla zrozu
mienia działalności i roli Gandhiego, spra
wach, a potem spróbujemy, również bardzo 
skrótowo, scharakteryzować sytuację politycz
no-społeczną, w jakiej działał, i wreszcie po
kazać styl jego działania na przykładzie jed
nej z wielu akcji, jakie podejmował.

Jeżeli jest w hinduizmie tekst, który spełnia 
tam rolę podobną do muzułmańskiego Koranu 
czy chrześcijańskiej Biblii, to jest nim Bha- 
gawadgita (Gita), słynna Pieśń Pana, stanowią
ca część Mahabharaty i najprawdopodobniej 
skomponowana na kilka stuleci przed Chrystu
sem. Technicznie nie należy ona do tekstów

objawionych, tzw. śruti, a stanowi część tra
dycji, tzw. smryti. Tekst ten, najogólniej rzecz 
biorąc, zawiera odpowiedź na pytanie, jak żyć 
w świecie rozdartym ciągłymi, bratobójczymi 
konfliktami. Spróbujmy więc zaznajomić się 
ze stanowiskiem Gity przede wszystkim w 
kwestii pojmowania wolności, dalej w sprawie 
stosunku do ludzkiego działania i jego owoców, 
wreszcie ze sposobem definiowania roli przy
wódcy. W wywodzie tym posłużymy się sty
lem tradycyjnej indyjskiej egzegezy. A więc 
najpierw pojmowanie w o l n o ś c i :

Z aw żdy sw obodnym  się m ieni 
T en , w  k im  n ie ma nienawiści 
I k to  pragnień n ie  jest sługą.
W znosząc się ponad dw oistość,
Ten po tężny bez trudności 
Z w ięzów  w szelkich  się w yzw ala  (V.3)

Słowo „wolność’.' w naszej kulturze jest ety
mologicznie związane ze słowem „wola” i zna
mionuje stan, w którym wola nasza, nasze 
chcenie jest nieskrępowane zakazami, których 
nie akceptuje nasza świadomość. Jest to więc 
wolność chcenia. W tradycji indyjskiej wol
ność jest rozumiana jako wolność od chcenia, 
ale jest to nie tyle wyzbycie się chcenia, ile 
jego odpowiednie potraktowanie, czyli kontrola 
nad nim. Wolny więc jest ten, kto gotów jest 
wszystko i w każdej chwili porzucić. Wolny 
jest ten, kto nie ma nic do stracenia, bo wzniósł 
się ponad dwoistość, oznaczającą „ tu wielość 
zjawisk świata postrzegalnego, w którym jed
nak uczestniczy, ale chroniony dystansem sa- 
mowiedzy i samokontroli. Jednym słowem na
szą wolność możemy tylko wtedy stracić, gdy 
pozwolimy komuś manipulować naszym chce
niem!

Zobaczmy więc teraz, jak Gita określa stosunek 
do l u d z k i e g o  d z i a ł a n i a  i j e g o  o w o 
ców.

Nad działaniem  jeno w ładzę  
Masz, nie nad owocem  jego.
Niech  ici owoc nie je s t ce lem ,
N i przym ierze z bezczynnością (U.47)

To, czym człowiek może jako tako władać, jest 
jego własne działanie. Rozpoczynając je nie 
iest jednak w stanie przewidzieć, czy przyniesie
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ono .pożądany owoc. Świadomość tego nie może 
jednak skłaniać nas do bezczynności. Reasu
mując — działanie jest celem samo w sobie. 
Wypływająca stąd etyka uznawać będzie roz
dział między celem i działaniem jako niedo
puszczalny i moralnie dwuznaczny. W takim 
więc układzie odniesień cel nigdy nie może 
uświęcać środków.

Wreszcie spróbujmy przyjrzeć się sposobowi 
ujmowania r o l i  p r z y w ó d c y .

Jak na jlepszy postępuje,
Tak postąpią inni ludzie.
Jaką on ustali miarę,
Tę stosować będą oni. {III.21)

W myśl tego sformułowania, w działaniu spo
łecznym potrzebny jest nie tyle dyrygent, ile 
pierwszy skrzypek. Każde działanie społeczne 
zaczyna się od osoby przywódcy. To on sam 
musi czynić wszystko, co chce, żeby robili inni. 
To on musi ustalić miarę. Hipokryzja w tym 
wypadku jest przekreśleniem roli przywódczej. 
Wymagając w działalności społecznej* wyrze
czeń od innych, przywódca musi wyrzec się 
przynajmniej tego samego, jeśli nie znacznie 
więcej.

Mohandas Karamchand Gandhi urodził się 2 
października 1869 r. w Porbandarze w Indiach 
Zachodnich jako syn premiera filigranowego 
księstewka. Ani jako dziecko, ani jako młody 
człowiek niczym szczególnym się nie odznaczał, 
może wyjąwszy prostolinijność i szczerość cha
rakteru oraz skrupulatność sumienia, które nie 
pozwalało mu być wyrozumałym wobec kłam
stwa i hipokryzji. Już jako dojrzały człowiek 
udał się na studia prawnicze do Londynu. W 
czasie swych studiów Gandhi niejako odkrył 
zarówno hinduizm poprzez Gitę, jak i chrześci
jaństwo poprzez Biblię, odnalazł też własną 
tożsamość, choć na rezultaty tych odkryć w 
formie działania społecznego jeszcze trzeba było 
poczekać.. Po powrocie do Indii poznał drugie 
oblicze Anglii — Anglię kolonialną, Anglię, 
która miała dla tubylców pogardę, Anglię wro
gą, z którą konflikt zdawał się nieunikniony. 
Przypadek zrządził, że Gandhi wyjechał wkrót
ce do Afryki Południowej, gdzie podjął pracę 
w indyjskiej firmie handlowej. Tam też od ra
zu zetknął się z dojmującymi problemami 
mniejszości indyjskiej. Boleśnie i bardzo oso
biście dane mu było odczuć dyskryminację ra
sową. Wtedy postanowił przeciwstawić się nie
sprawiedliwości, ale tak, by nie tworzyć no
wych krzywd i nie szerzyć nienawiści. Jego 
bronią stało się wyrzeczenie i samoofiara, ale 
publiczna, otwarta, poruszająca sumienia, mo
bilizująca wolę i wyzwalająca ludzką solidar
ność. Na najwyższym piedestale Gandhi po
stawił ludzką godność, tak własną, jak i prze

ciwnika. Powodzenie kampanii afrykańskiej 
dało mu wielką popularność i siłę moralną. W 
1915 roku powrócił do Indii witany jako zwy
cięzca.

Ówczesną sytuację społeczno-polityczną na 
subkontynencie indyjskim można by określić 
jako stan ograniczonej suwerenności. Wszyst
kie istotne decyzje podejmowali Anglicy, ale 
ich wykonawcą była administracja indyjska, w 
lwiej części złożona z Indusów, którzy swe in
teresy identyfikowali już z interesami koloni
zatora. Wojsko i policja dowodzone przez An
glików — przy współudziale prawie w stu pro
centach zanglicyzowanych Indusów, wycho
wanków angielskich akademii wojskowych, ta
kich jak Sandhurst, mówiących w języku hindi 
z wyraźnie wyczuwalnym akcentem angiel
skim — były całkowicie powolnym narzędziem 
w ich rękach, zdolnym do wykonania każdego 
zadania, nawet takiego, jak wprowadzenie 
i wyegzekwowanie stanu wyjątkowego w Pen- 
dżabie i strzelanie do bezrobotnego tłumu na 
rozkaz angielskiego oficera, generała Dyera w 
Jullianwala Bagh w 1919 r. Zabito wtedy około 
400 osób a zraniono ponad 1200. Po doświad
czeniach powstania sipajów w 1856 r. Anglicy 
dbali o to, by nie dopuścić do buntu, i umie
jętnie wyzyskiwali w tym celu wielonarodo
wościowy charakter indyjskiej ludności, odpo
wiednio rozmieszczając obce językowo i etnicz
nie jednostki wojskowe. Wraz z kontrolą ad
ministracyjną i wojskową szła również w parze 
kontrola ekonomiczna. Wszystko to przy akom
paniamencie ideologii cywilizacyjnego posłan
nictwa Europy, wprowadzenia nowych, lep
szych stosunków społecznych, bardzej wydaj
nych, bo kapitalistycznych, form własności 
i produkcji itd. W dodatku dość pokaźna część 
inteligencji wierzyła w to posłannictwo Angli
ków i przyjmowała odpowiednie postawy, czę
ściowo ze szczerego przekonania, a częściowo 
z wygody, jaką daje zgoda z tymi, którzy mają 
władzę. Jednocześnie szczerość wyznawanych 
przez Anglików haseł samostanowienia naro
dów, równości, demokracji, socjalizmu w wy
daniu oksfordzkim, powszechnej oświaty a na
wet higieny była coraz częściej kwestionowana 
przez tych wszystkich, którzy na co dzień 
obserwowali działania niejednokrotnie zadają
ce kłam tym hasłom. Rodziła się gorycz, nie
nawiść i niecierpliwość. Zapalały się- ogniska 
niezadowolenia i buntu z jednej strony, z dru
giej zaś podejmowano inicjatywy polityczne o 
charakterze kolaboranckim, pragnąc przy po
mocy deklaracji lojalności i bardzo umiarkowa
nych postulatów zapewnić sobie jaką taką przy
chylność brytyjskiego olbrzyma. Jednym z 
istotniejszych elementów, jakie odróżniały tę 
sytuację kolonialnego ograniczenia suwerenno
ści od innych znanych nam przykładów takie
go ograniczenia, był fakt rzeczywiście funk
cjonującego w Anglii systemu parlamentarne
go, istotnie ograniczającego swobodę imperial
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nych czynników politycznych i wojskowych. 
Wszelkie więc działania podejmowane na rzecz 
poszerzenia posiadanej suwerenności nie tylko 
integrowały społeczeństwo indyjskie, ale były 
również adresowane do opinii publicznej w 
samej Anglii. Stąd wypływała olbrzymia tro
ska o odpowiedni rozgłos nadawany poszczegól
nym akcjom i o zapewnienie im szczególnie 
dramatycznego charakteru.
W momencie rozpoczynania swej działalności 
Gandhi, który starał się zawsze dostrzegać 
i podkreślać pozytywy angielskiej obecności w 
Indiach i który w Anglikach szanował po pro
stu ludzi i bliźnich, wiedział, że i ze względu 
na samych Anglików, i ze względu na rzesze 
związanych z nimi Indusów musi rozpocząć 
taką walkę, która będzie raczej walką o nich, 
a nie z nimi. Musi ponadto stworzyć taki ruch, 
który w wypadku ustępstwa strony przeciwnej 
będzie dawał czyniącym ustępstwo poczucie 
bezpieczeństwa oraz poczucie współuczestnic
twa w zwycięstwie. Wypracowana w Afryce 
strategia walki bez użycia przemocy, walki 
przy pomocy siły moralnej, którą Gandhi na-, 
zwał „chwytaniem prawdy” (sanskr. satyagra- 
ha), znakomicie nadawała się do tych celów.

Nie miejsce tu na omówienie wszystkich jej 
aspektów. Weźmiemy więc pod uwagę tylko 
jeden z momentów tej walki, może najlepiej 
ilustrujący tę metodę. W pewnym momencie 
pertraktacji — dotyczących systemu wyborcze
go w Indiach — w czasie których Anglicy sta
rali się narzucić temu systemowi taką formę, 
która by im zapewniała jeśli nie kontrolę nad 
ustalaniem list wyborczych, to przynajmniej 
rolę arbitra godzącego skłócone strony — za
proponowano utworzenie osobnego elektoratu 
dla tzw. niedotykalnych. Poprzednio bowiem 
udało się już podzielić elektorat na muzułmań
ski i hinduski. Anglicy argumentowali, że 
skoro tzw. hindusi kastowi zabraniali niedo
tykalnym wchodzenia do świątyń, picia wody 
ze swych studni, a nawet uważali, że ich cień 
kala — są to ludzie tworzący zupełnie odrębną 
grupę społeczną, która powinna mieć zapew
nioną odpowiednią reprezentację w parlamen
cie, a co za tym idzie — także osobny elekto
rat. Racje Anglików były więc dość przekonu
jące. Tyle, że z właściwym sobie pragmatyz
mem akceptowali zło społeczne próbując na 
nim budować swoją władzę i swoją dominację.

W tym miejscu dodać bowiem trzeba, że u 
podstaw zjawiska niedotykalności leży pojęcie 
czystości rytualnej. Ono z kolei związane jest 
z czystością w sensie higieny, zresztą nie tyle

osobistej, co społecznej. Po prostu w społeczeń
stwie ktoś musi się zajmować oczyszczaniem 
i właśnie ten ktoś w sytuacji, w której całe 
życie indywidualne i społeczne jest zrytualizo- 
wane, staje się również rytualnie nieczysty. 
Gandhi wyciągnął z tego jedyny możliwy wnio
sek. Trzeba przekonać społeczeństwo, że ręka, 
którą człowiek obmywa swoje ciało po czyn
nościach fizjologicznych, jest mu równie droga, 
jak ta, której do tego celu nie używa. Doty
czyć to musi i ludzi, którzy w skali społecznej 
spełniają funkcję takiej ręki. Rozpoczyna więc 
Gandhi szeroką akcję, którą można by nazwać 
czystościową. Sam staje na jej czele czyszcząc 
osobiście latryny, a potem na czele niedotykal
nych wchodząc do świątyń. Przebudowuje 
świadomość społeczną po to, by wokół tego za
dania zintegrować społeczeństwo, a także po 
to, by osiągnąć cel par excellence polityczny, 
jakim było niedopuszczenie do powstania osob
nego elektoratu. By osiągnąć ten cel, w obliczu 
oporu wyższych warstw społecznych, Gandhi 
nie cofnął się przed głodówką, którą był zdecy
dowany prowadzić aż do śmierci (odpowiednie 
zapewnienia uzyskał dosłownie na dzień przed 
przewidywanym przez lekarzy zgonem!). Prze
łamując się i nieustannie' pracując nad sobą, 
niejako na oczach wszystkich, Gandhi łączył 
ideę samodoskonalenia się własnego i innych 
z walką o zdobycie praw podmiotowych dla 
wszystkich. Jednocześnie zwycięstwa w tych 
wszystkich kampaniach Brytyjczycy mogli 
uznawać za własne — bo czyż to nie oni na
woływali do podniesienia stanu higieny, czyż 
to nie oni starali się zaszczepić Indusom ideę 
równości i sprawiedliwości społecznej?! Wszy
stko więc to, o co walczył i co proponował 
Gandhi, było jak gdyby ukoronowaniem ich 
własnej misji w Indiach. Doprawdy trudno 
było walczyć z takim... przeciwnikiem? przy
jacielem? sprzymierzeńcem?

Tylko człowiek prawdziwie wolny (na sposób 
sformułowany przez tradycję indyjską) mógł 
zająć się osobiście czyszczeniem latryn, nie lę
kając się utraty czystości rytualnej i, co za 
tym idzie, wyrzucenia poza nawias społeczny 
(co często w Indiach było uważane za gorsze 
niż śmierć), a może nawet więcej — nie lękając 
się śmieszności i pogardy, która mu groziła.

Tylko człowiek przekonany o tym, że sens dzia
łania zawarty jest w samym działaniu, mógł 
podjąć akcję, która swym ograniczonym, fun
damentalnym charakterem wyznaczała nieko
niecznie najkrótszą drogę do osiągnięcia zamie
rzonego celu.
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Wreszcie tylko człowiek przekonany, że rola 
przywódcy polega na robieniu dokładnie tego, 
czego się wymaga od innych, mógł zdobyć się 
na tak trudny, w warunkach indyjskich, akt 
prawdziwego przewodzenia również, a może 
przede wszystkim, -na płaszczyźnie moralnej.
I jeszcze jedno. Olbrzymią zaletą tej akcji była 
ponadto dalsza integracja społeczeństwa wokół 
zadania wprawdzie trywialnego, ale stanowią
cego istotny problem społeczny. W dodatku do 
integracji tej dochodziło w sferze działania 
wprawdzie wąskiej, ale dającej gwarancję, że 
cały przebieg akcji będzie do końca inspiro
wany, ustalany i przeprowadzany przez ludzi 
ją rozpoczynających. I tak jest zawsze i wszę
dzie tam, gdzie nie tylko cele, ale także środki 
wypływają z pobudek moralnych i służą 
prawdzie.

Reasumując, powtórzmy najistotniejsze, na
szym zdaniem, elementy charakteryzujące gan- 
dhyjską postawę w działaniu społecznym.

1. Wyrzeczenie i samokontrola polegające na 
maksymalnym ograniczeniu własnych potrzeb, 
a zapewniające prawdziwą wolność, szczegól
nie \y obliczu prób manipulowania naszymi po
trzebami (np. papierosy w więzieniu itp.).

2. Upatrywanie celu działania w samym* mo
ralnie jednoznacznym działaniu.

3. Przewodzenie własnym przykładem.

4. Wybieranie takiej sfery działania, w której 
inicjatywa musi zawsze należeć do działają
cego, a jedyną formą wpływania na nią przez 
przeciwnika jest przyjęcie tych samych prze
słanek moralnych, czyli — w terminologii 
Gandhiego — nawrócenie, a więc zwycięstwo 
tych, którzy działanie podejmują.

5. Zarówno taktyka, jak i strategia działania 
musi brać pod uwagę owo nawrócenie, a więc 
pozostawić przestrzeń na te, tak charaktery
styczne dla całego Orientu, i tego najbliższego 
i tego dalszego, „zachowanie twarzy”, które 
pozwoli podpisać się pod powodzeniem przed
sięwziętego działania nie tyle zwyciężonym, co 
przekonanym.

Wszystko, co wyżej powiedziano, uzasadnia 
tezę, że myśl Gandhiego jest dziś dla nas ak
tualna i proponuje działania, które już w ja
kiejś mierze wypróbowaliśmy. Dewizą tego 
działania jest prymat środków nad celami, a 
właściwie tożsamość ich obu. Pozyskując nie
przyjaciół stworzymy gwarancje, że przyszły 
porządek polityczny i społeczny będzie również 
oparty na tej zasadzie. O wolność nie walczy 
się przez jej^bgraniczenie, a zadawanie gwałtu 
i stosowanie przemocy jest najdrastyczniejszym 
jej ograniczeniem.

Nasodiya (Rygweda X, 129)

Niebytu nie było ani bytu wonczas, 
ani przestworu, ni nieba poza nim.
Cóż było w ruchu? Gdzie? Pod czyją pieczą?
Czy woda była, otchłań niezgłębiona?

Nie było ni śmierci, ni nieśmiertelności, 
ani dnia, ni nocy nie było oznaki; 
dyszało bezwietrznie swą mocą To Jedno, 
poza nim niczego innego nie było.

Ciemność była ciemnością skryta na początku, 
woda jeno bez oznak — tym to wszystko było; 
ów bytu zalążek, co pustką był przykryty, 
mocą swego żaru sam jeden się narodził.

Pragnienie na początku nim owładnęło, 
które było myśli nasieniem najpierwszym.
Bytu pępowinę w niebycie znaleźli 
w sercu poszukawszy wieszczowie myśleniem.

W poprzek rozciągnięty był. ich sznur mierniczy.
Czy był dół wówczas i czy góra była?
Byli zapładniacze, moce wielkie były, 
możności u dołu, dążenie u góry.

Któż wie zaiste, kto tu to ogłosi,
skąd się zrodziło, skąd jest to stworzenie?
Bogowie przyszli po stworzeniu świata, 
kto więc rzec może, skąd się wyłoniło?
Skądże stworzenie to się wyłoniło?
Czy miało czyócę, czy powstało samo?
Ow świata nadzorca, co w najwyższym niebie, 
on wie zaiste, albo i on nie wie.

Tłum. Andrzej Ługowski

Rygw eda (RW ) jest najstarszym  zabytkiem  kultury  
indoaryjskiej. P ow stała praw dopodobnie ok. połowy 
II tysiąclecia przed Chr. Stanow i jedną z sanh it — 
dosł. „kolekcyj” — podstawowych części ogromnego 
korpusu tekstów  sakralnych, zwanego W ędą. San- 
łiity to zbiory m antr, czyli tekstów  używanych pod
czas obrzędów ofiarnych. M antry  R ygw edy  są utw o
ram i m etrycznym i i n o szą 'n azw ę  ryć. Rycie — k tó 
rych jest ok. 10 500 — ułożono w hym ny (RW  liczy 
1028 tak ich  jednostek), te zaś z kolei — w 10 ksiąg 
(zwanych m andalam i). Oboik hym nów związanych z 
ry tuałem  nie brak, zwłaszcza w późniejszych p a r 
tiach RW , hymnów filozoficznych czy spekulatyw - 
nych. N ajw ażniejszym  z nich jest słynny hym n 129 
księgi X, zwany Nasodiya. Rozpoczyna go opis św ia
ta  w stan ie  bezładu poprzedzającego stw orzenie: jest 
to ciem na pustka w ypełniona wodą. Na tak im  pod
łożu rodzi się sam oistnie Owo Jedno, zalążek by
tu, p ierw iastek  życia, który się następnie — dzięki 
pragnieniu  i myśli — przekształca w znany nam  
kosmos. Przebiegu tej transform acji (czy kreacji) 
hym n nie przedstaw ia; autorzy tekstu zresztą m ają 
w ątpliw ości co do samego ch a rak te ru  tego proce
su, lecz, jak  się wydaje, n ie  co do jego praźródla. 
Owo Jedno pozostaje bow iem  w  myśli Indyjskiej 
podstaw ą i istotą całego zróżnicowania, gdyż, jak 
pow iada się  w innym  hym nie R ygw edy  (I, 164, 46), 
„jeden byt (albo: to, co jest jednym ) m ędrcy n a
tchnieni w ielorako zowią”.

A.Ł.
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CZĘSC m

CZY I JAKIE IDEE NOWEGO TESTAMENTU 
SĄ KONTYNUACJĄ PRZEWODNICH IDEI 

STAREGO TESTAMENTU?

Kim jest ten  — zapow iadany przez proroków  Starego 
Testam entu  — Pan, k tóry  przyszedł na św iat w Be
tlejem  jako małe, słabe dziecię ludzkie? Posłuchajm y, 
co On sam  o sobie mówi. Oto u progu swej działal
ności przybył Jezus w  sabat do domu m odlitw y w  
rodzinnym  Nazarecie, rozw inął zwój Pism a świętego 
i przeczytał z Księgi Izajasza: „Duch P ański nade 
mną, przeto nam aścił mnie, abym  zwiastował ubogim 
dobrą nowinę, posłał mnie, abym  ogłosił jeńcom w y
zwolenie, a ślepym  przejrzenie, abym  uciśnionych 
wypuścił na wolność. Abym zwiastował miłościwy 
rok P a n a ” (Łuk. 4:18—19). A kiedy „oczy wszystkich 
w  synagodze były w Niego w patrzone”, rzekł: „Dziś 
w ypełniło się to Pismo w  uszach w aszych” (Łuk. 
4:20—21; por. Iz. 61:1). A kiedy przyszli doń ucznio
wie przysłani przez Jan a  Chrzciciela, k tóry  przeby
w ał już w więzieniu, i zapytali: „Czy Ty jesteś Tym, 
k tó ry  m a przyjść, czy też m am y oczekiwać innego?”, 
On im  odpowiedział: „Idźcie i oznajm ijcie Janowi, co 
słyszycie i widzicie: Ślepi odzyskują wzrok, trędo 
waci zostają oczyszczeni' i głusi słyszą, um arli są 
w skrzeszani, a ubogim zw iastow ana jest Ewangelia. 
A błogosławiony jest ten, kto się m ną nie zgorszy” 
(Mat. 11:2—6; Łuk. 7:18—23; por. Iz. 35:5; 61:1).

„Duch P ańsk i nade m ną, przeto nam aścił mnie...!” — 
A więc Jezus ma świadomość tego, że jest zapowia
danym  od wieków przez Izajasza i innych proroków  
Pom azańcem  Pańskim , Namaszczonym Duchem Bo
żym, M esjaszem, Chrystusem ! (hetor. „M esjasz”, gr. 
„C hristos” oznacza „Namaszczony”). Trzy były wów
czas godności, na które — na znak wyświęcenia — 
nam aszczano człowieka olejem: proroka, kap łana 
i króla. K iedy Jezus stwierdził, że jest zapow iada
nym  Pom azańcem , w yraził w  ten  sposób praw dę, że 
w  swej osobie łączy te trzy  godności: P roroka, K a
płana i Króla. Kiedy mówił, że jest nam aszczony przez 
Ducha Bożego, to chodziło Mu nie o wyświęcenie 
ziemskie, cerem onię jedynie symboliczną, lecz o n a 
m aszczenie duchowe, o charyzm at Ducha Bożego, 
którego uzew nętrznienie nastąpiło podczas Jego 
chrztu  w Jordanie. W tedy też rozległ się „głos z nie
b a”: „Ten jest Syn mój um iłowany, którego sobie 
upodobałem ” (Mat. 3:17; J n  1:32—34).

Rozpatrzm y te raz  treść posłannictw a Jezusa oraz 
św iadectw o Nowego T estam entu o Nim w edług owej 
po tró jnej Jego godności: Proroka, K apłana, Króla.

; ROZDZIAŁ I

JEZUS — PROROK

„Wzbudzę im proroka spośród ich braci...” — zapo
w iadał Bóg przez Mojżesza (V Mojż. 18:18—19). Sa
m ary tanka, w  k tó rej duszy Jezus czytał, jak  w o tw ar
tej księdze, w yznała: „Panie, widzę żeś p ro rok” (Jn  
4:19). Gdy cudownie rozmnożył chleto i ryby, by n a 
karm ić pięciotysięczny tłum , ludzie mówili: „Ten n a 
praw dę jest prorokiem , k tóry  miał przyjść na św iat” 
(Jn  6:14). A po w skrzeszeniu m łodzieńca z Naim  
„wielbili Boga, mówiąc: P rorok  w ielki pow stał wśród 
nas i Bóg nawiedził lud sw ój” (Łuk. 7:16; por, M at. 
21:46).

Jest jednak  coś, co nieskończenie wywyższa Jezusa 
ponad wszystkich proroków. Emil B runner w yraża 
to krótko: prorocy m ieli w praw dzie Słowo Boże, ale 
sam i nie byli Słowem Bożym. Jezus zaś sam  jest 
Słowem Bożym, które zstąpiło na świat. Ew angelista 
Ja n  tak  w yraża Jego odwieczną preegzystencję i wcie
lenie: „Na początku było Słowo (Logos), a Słowo było 
u Boga, a Bogiem było Słowo (...). A Słowo ciałem 
się stało i zamieszkało wśród nas”. Ja n  sięgnął aż do 
filozofii greckiej i zapożyczył z niej pojęcie „Logosu”. 
Uczynił to zapewne nie po to, by w ten  sposób w y
razić boskie pochodzenie Jezusa, lecz by stwierdzać, 
że Jezus sam jest Logosem, tym  Słowem Bożym, 
„Słowem żyw ota” (I J n : 1), które zostało dane pro
rokom  i świadczyło w  ich objawieniu, a teraz wcieliło 
się w  Jezusa i Niim się stało. „A Słowo ciałem się 
stało i zamieszkało wśród nas”. Gdzie zaś jest żywe 
słowo, żywe — a nie sztucznie odtw arzane czy tra n s
m itow ane — tam  jest także ten, k tóry  mówi. W Jezu
sie jest wcielone żywe Słowo Boże, a więc w  Nim 
jest Bóg, k tóry  mówii!

I to jest objaw ienie się Boga w  Nowym Testam encie. 
Daleki, nieuchw ytny i niepojęty Bóg zniża się ku 
nam  tak  bardzo, że staje się człowiekiem, jednym  z 
nas, poddanym  wszelkiej naszej niedoli, z w yjątk iem  
grzechu. Czyni to po to, aby dać się poznać, aby 
osobiście przem ówić do nas w ludzkim  języku i p rzez 
ludzkie czyny.

Jest więc Jezus Bogiem. Dlatego powiada: „...pierwej 
niż A braham  był, ja jestem ” (Jn  8:58; por. II Mojż. 
3:16). „Ja i Ojciec jedno jesteśm y” (Jn  10:30). „Słowa, 
które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, 
k tóry  jest we mnie, w ykonuje dzieła swoje. W ierzcie 
mi, że ja jestem  w Ojcu, a Ojciec we m nie” (Jn  
14:10—11). Nazywa Boga swoim Ojcem w specjalnym , 
innym  niż pozostali ludzie, znaczeniu: „...Ojciec mój, 
o k tórym  mówicie, że jest Bogiem w afeym ” (Jn  8:54). 
Ten „Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, 
w inni Mu ją oddawać w duchu i praw dzie” (Jn  4:24).
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Je s t On jeden jedyny, tak  jak  „jeden jest Pośrednik  
między Bogiem i ludźmi, człowiek C hrystus Jezus” 
(I Tym. 2:5). „Jeden Pan, jedna w iara, jeden chrzest; 
jeden  Bóg i Ojciec wszystkich, k tóry  jest ponad 
wszystkim i, przez w szystkich i we w szystkich” (Ef. 
4:5—6).
Bóg jest naszym  Ojcem! To objawienie, zapoczątko
w ane w S tarym  Testam encie, rozbłysło w Ewangelii 
Jezusa pełnią św iatła. „Jeden jest Ojciec wasz, Ten 
w  niebie” (Mat: 23:9). On karm i p tak i niebieskie, k tó 
re  nie sieją ani żną. On przyodziewa lilie polne i t r a 
wę, k tóra dziś jest, a ju tro  bywa w piec w rzucona. 
O ileż więcej troszczy się On o nasz los (por. Mat. 
6:25—33). „Słońce Jego wschodzi nad złymi i dobry
mi, i deszcz pada na spraw iedliw ych i n iespraw ied li
w ych” (Mat. 5:45). On widzi w skrytości, On wie, 
czego potrzebujem y, zanim  Go o to poprosim y. Nie 
trzeba więc w ielu słów w naszej modlitw ie. „A wy 
ta k  się módlcie: »Ojcze nasz, któryś jest w niebie...«” 
(Mat. 6:6—13). Tak została nam  objaw iona ta  n a j
p rostsza w  świecie m odlitwa, k tó rą odtąd codziennie 
odm aw iają m iliony ludzi różnych ras, narodów  i w y
znań. Tak prosta, jak  prosta i niew yszukana w  sło
w ach jest prośba dziecka do ojca o pomoc, ratunek , 
przebaczenie!
N ajw yższym  dowodem ojcowskiej miłości Boga ku 
ludziom  jest fak t zesłania Syna na ziemię. „Albowiem 
ta k  Bóg um iłował świat, że Syna swego jednorodzo- 
nego dał, aby każdy, kto w eń wierzy, nie zginął, ale 
m iał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na 
św iat, aby sądził świat, lecz aby św iat był przez Niego 
-zbawiony” (Jn  3:16—17). Snąć w słuchał się głęboko 
w te słowa zwiastujące nam  miłość Bożą Apostoł 
J a n , snąć wyczytał ją w każdym  czynie Syna Bożego, 
na którego piersi głowę opierał w czasie O statniej 
Wieczerzy, skoro napisał później w swoim liście: 
.„Patrzcie, jaką miłość okazał nam  Ojciec, że zostali
śm y nazw ani dziećmi Bożymi i nim i jesteśm y (...). 
Po tym  poznaliśm y miłość, że On za nas oddał życie 
sw oje” (I Jn  3:1.16). On też, ów apostoł miłości, stw o
rzyć po trafił najdoskonalszą i najkró tszą definicję 
Boga, składającą się tylko z trzech słów: „Bóg jest 
m iłością” (I Jn  4:8.16).
T a Boża miłość prom ieniuje z postaci Jezusa w  ca
łym  Jego obcowaniu z ludźmi. N ikt, kto przyszedł do 
Niego po pomoc, po ratunek , nie odszedł rozczaro
wany. Jezus korzystał w całej pełni ze swej boskiej 
m ocy nad żywą i m artw ą przyrodą, uzdraw iał śle
pych, chromych, głuchoniem ych, sparaliżowanych, w y
pędzał złe duchy, wskrzeszał naw et um arłych! W szy
scy mieli przystęp do Niego: prości i uczeni, ubo
dzy  i bogaci, celnicy i faryzeusze, cnotliw i i grzesz
nicy, mężczyźni i kobiety. K iedy uczniowie nie chcieli 
dopuścić doń dzieci, u ją ł się za nimi: „...nie zabra
niajcie im przychodzić do mnie; albowiem  do takich  
należy K rólestwo Niebios” (Mat. 19:14).
N iestety, wszyscy przychodzili prosić o dobra docze
sne, o zdrowie, o życie. W yjątkowo tylko zdarzało się, 
że ktoś, jak  Nikodem, zatroskany o zbawienie duszy, 
przyszedł, by Go prosić o oświecenie (Jn  3:1—21), czy 
jak  ów młodzieniec, co zapytał: „Nauczycelu, co do
brego m am  czynić, aby osiągnąć żywot w ieczny?” 
(M at. 19:16; Mk 10:17; Łuk. 18:18). Jedynie raz do Jego 
stóp skłoniła się jawnogrzesznica, k tó rą  faryzeusze 
palcam i w ytykali, i nic nie mówiąc, o nic nie p y ta 
jąc, cicho zaszlochała nad niedolą sw ojej duszy. A 
O n wziął ją  w obronę i duszę Boga szukającą u ra to 

wał: „Odpuszczone są grzechy twoje. W iara tw oja 
zbawiła cię, idź w pokoju” (Łuk. 7:47.50). Jeszcze ty l
ko raz doczekał się takiej chwili: gdy konał na krzy
żu, doleciało Go żałosne w estchnienie złoczyńcy, na 
którym  rówriież w ykonano w yrok śmierci: „Jezu, 
w spom nij na  mnie, gdy wejdziesz do K rólestw a sw e
go”. I to wystarczyło, aby zapom niał o w łasnym  
straszliw ym  zm aganiu się z m ęką i zajął się duszą 
skalaną, by ją w ostatn im  momencie wybawić i po
cieszyć: „Zapraw dę pow iadam  ci, dziś będziesz ze m ną 
w ra ju ” (Łuk. 23:43).

Po to, by móc to samo powiedzieć wielu innym  lu 
dziom, m usiał szukać ich „po gościńcach i opłotkach”. 
A kiedy już ich znalazł, to tak  byli zajęci i przejęci 
swoją ziemską, cielesną niedolą, że w prost narzucać 
siię m usiał z darow aniem  im tego, co nieskończenie 
ważniejsze: odpuszczenia grzechów (Mk 2:5; Jn  8:1). A 
jednak czynił to. On, Dobry Pasterz, szukał zaginio
nych owieczek, „aby m iały życie i obfitow ały”. „Do
bry  pasterz życie swoje kładzie za owce. M am i inne 
owce, k tóre nie są z tej owczarni; również i te muszę 
przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie 
jedna ow czarnia i jeden pasterz. (...) Owce moje głosu 
mojego słuchają i ja znam je a one idą za mną, I ja 
daję im żywot wieczny, i nie zginą na wieki, i n ikt 
nie w ydrze ich z ręk i m ojej” (Jn  10:10.15—16.27—28).

Tak, Bóg objawia się w  Nim i przez Niego jako 
Ojciec najdobrotliw szy i najm iłosierniejszy! Tak, Bóg 
jest miłością. To objawienie jest nam  dane w  całej 
pełni dopiero w  Nowym Testam encie. Ale i tu , tak  
jak  w S tarym  Testam encie, Bóg pozostaje św ięty i 
sprawiedliwy! Jego sprawiedliwość jest nieodłączną 
towarzyszką, a raczej jakby drugą stroną miłości. 
Wszak sam Jezus powiada: „Kto nie trw a we mnie, 
ten  zostaje w yrzucony precz jak  zeschnięta latorośl; 
takie zbierają i w rzucają w  ogień, gdzie spłoną” (Jn 
15:5). „Kto m ną gardzi i nie przy jm uje słów moich, 
ma swego sędziego: Słowo, k tóre głosiłem, sądzić go 
będzie w dniu ostatecznym ” (Jn  12:48). To znam ien
ne, że słowa o sądzie i odrzuceniu zatwardziałego 
grzesznika przytacza ten  sam uczeń, k tóry  Boga okre
ślił jako miłość. „Biada tobie, Chorążynie, b iada tobie, 
Betsaido (...). Lżej będzie Tyrow i i Sydonowi na są
dzie aniżeli wam. A ty, K afam aum , czy aż do nieba 
wywyższone będziesz? Nie! Aż do piekła zstąpisz” — 
woła Jezus (Łuk. 10:13—15). Po błogosław ieństw ach 
dla ubogich, pokrzywdzonych, cierpiących — wypo
w iada po tró jne „biada” przeciw  bogaczom, sytym, 
m ającym  poklask u św iata. T rzym ając na swych rę 
kach dziecię, rzuca straszliwe potępienie na gorszycieli 
tych m aluczkich. Lepiej stracić rękę, nogę lub oko, 
lepiej stracić życiev doczesne, a wejść do żywota wiecz
nego, do K rólestw a Niebieskiego, niż zachować zdro
wie i życie, a „być wrzuconym  do piekła, gdzie robak 
ich nie um iera, a ogień nie gaśnie” (Mk 9:47—48). 
P ow tarza to po trzykroć, z naciskiem , by nas przeko
nać i ostrzec, bo „cóż pomoże człowiekowi, choćby 
cały św iat pozyskał, a na duszy swojej szkodę po
niósł?” (Mk 8:36). „Nie bójcie się tych, którzy zabi
ja ją  ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej 
tego, k tóry  może i duszę i ciało zniszczyć w p iekle” 
(Mat. 10:28; Łuk. 12:4—5). Tę myśl Jezus uplastycznia 
w  przypowieściach i podobieństwach, jak  na przykład 
o królu, k tóry  zaprasza gości na wesele syna, a tych, 
którzy zaproszeniem wzgardzili, w ytraca i m iasto ich 
pali; o szacie godowej — ten, kto jej nie posiada, zo
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sta je  związany i- w rzucony „do ciemności zew nętrz
nych, tam  będzie płacz i zgrzytanie zębów” (por. Mat. 
22:1—14); o m ądrych i głupich pannach (Mat. 25:1— 
13); o ta len tach  (Mat. 25:14—30); o bogaczu i Łazarzu 
(Łuk. 16:19—31). Do faryzeuszów i uczonych w Piśm ie 
woła w ielokrotnie: „Biada w am !”, a w yliczając ich 
przestępstw a i opór przeciw  łasce Bożej zapytuje ich: 
„Węże! Plem ię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść 
przed sądem  ognia piekielnego?” (Mat. 23:33). W No
wym  Testam encie obecna jest myśl o „pomście Bo
żej”: „Czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich w ybra
nych, którzy w ołają do Niego we dnie i w nocy, cho
ciaż zwleka w ich sprawie? Powiadam  wam, że szyb
ko weźmie ich w obronę” (Łuk. 18:7—8).

Bezwzględna sprawiedliwość i surowość Boga u jaw 
n ia się w w ybuchu świętego gniewu Jezusa wobec 
krzyczącej nieprawości ludzkiej, k tóra w dziera się 
naw et do domu Bożego: „Skręciwszy bicz z pow róz
ków, wypędził ich w szystkich ze św iątyni w raz z 
owcami i wołami; w ekslarzom  rozsypał pieniądze i 
stoły poprzewracał. A do sprzedawców gołębi rzekł: 
Zabierzcie to stąd, z domu Ojca mego nie czyńcie ta r 
gow iska” (Jn  2:15; Łuk. 19:46). Gniew Boży skazuje 
na zatracenie Judasza, odrzucającego naw et ostatnią 
szansę skorzystania z łaski, ofiarow anej mu w  bo
lesnych i pełnych w yrzutu, a jednak dobrotliw ych 
słowach Zbawiciela: „Przyjacielu, po co przychodzisz?” 
(Mat. 26:50; Łuk. 22:48). Gniew Boży spada jak grom 
: jak  grom razi śm iercią Ananiasza i Safirę, którzy 
w pierw szym  zborze „skłam ali Duchowi Św iętem u” 
(Dz. 5:1—11). O tym  gniewie pisze Paw eł w Liście do 
Rzymian: „Albowiem gniew Boży z nieba objawia się 
przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, 
którzy przez nieprawość tłum ią praw dę” (Rzym. 1:18— 
32; por. Gal. 5:19—21).

Obraz człowieka w  Nowym Testam encie wcale nie 
jest lepszy niż w Starym . I taki sam pozostał po dziś 
dzień! Czy trzeba nam  na to dowodów? Pisze je h i
storia na najczarniejszych i najhaniebniejszych k a r 
tach  dziejów XX wieku! Ale do tego w łaśnie czło
w ieka skierow ane jest za pośrednictw em  C hrystusa 
to samo wezwanie Boże, co w S tarym  Testam encie, 
tylko z jeszcze większą mocą: „Bądźcie doskonali, jak 
Ojciec w asz niebieski doskonały jest. Szukajcie n a j
p ierw  K rólestw a Bożego i sprawiedliwości jego, a 
wszystko inne będzie w am  dodane” (Mat. 5:48; 6:33). 
Jezus nie gubi się w  m nóstwie przykazań, nie usiłuje 
nas w prow adzać w lab iryn t kazuistyki m oralnej i ry 
tua lnej faryzeuszów, którzy „unieważnili Słowo Boże 
przez naukę sw oją” (Mat. 15:6) i „wiążą ciężkie brze
m iona i kładą na bark i ludzkie” (Mat. 23:4; por. 11:46). 
Z drugiej jednak  strony nie udziela nikom u naw et 
najm niejszej dyspensy od etycznych w ym agań Bożych 
zaw artych w  starym  Zakonie i w pism ach Proroków. 
„Nie m niem ajcie, że przyszedłem  rozwiązać Zakon 
albo Proroków ; nie przyszedłem  rozwiązać, lecz w y
pełnić. Bo zapraw dę pow iadam  wam : Dopóki nie 
przem inie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna 
kreska nie przem inie z Zakonu, aż wszystko to się 
stan ie” (Mat. 5:17—18). I na licznych przykładach w y
kazuje, że nie tylko nie zwalnia z w ypełnienia p rzy
kazań Bożych, ale — przeciwnie — wniknąw szy w 
ducha przykazań — podwyższa jeszcze ich w ym aga
nia, aż do poziomu ideału etycznego (Mat. 5:21—48). 
Oczyszcza je od ciasnej in te rp re tac ji rabinów  i fa ry 
zeuszów i żąda od człowieka dążenia ku nieosiągal

nym, zdawałoby się, szczytom doskonałości. „Albo
wiem pow iadam  wam: Jeśli sprawiedliwość w asza nie 
będzie obfitsza niż spraw iedliw ość uczonych w  Piśm ie 
i faryzeuszów, nie wejdziecie do K rólestw a Niebios” 
(Mat. 5:20).

On sam, Praw odaw ca, w nika najgłębiej w ducha 
przykazań Bożych i umie wydobyć z Zakonu s ta ro - 
testam entow ego dwa podstawowe, najw ażniejsze żą
dania Boże, do których wszystkie inne się sprow a
dzają i na których „zakłada się cały Zakon i P ro ro 
cy”. Na pytanie, „które przykazanie jest najw ięk 
sze?” — odpowiada: „Będziesz m iłował Pana, Boga 
swego, z całego serca swojego i z całej duszy swojej., 
i z całej m yśli swojej. To jest najw iększe i pierw sze 
przykazanie. A drugie podobne tem u: Będziesz m iło
wał bliźniego swego jak  siebie sam ego” (Mat. 22:37— 
40; por. V Mojż. 6:5 i III Mojż. 19:18).

Całą swą Ewangelię oparł na tych dwu p rzykaza
niach, a całą ich doniosłość pokazał plastycznie w  
przypowieściach, np. o królu i słudze nielitościwym  
(Mat. 18:23—35). U jął ją w błogosławieństwach z K a
zania na górze: „Błogosławieni m iłosierni, albowiem  
oni m iłosierdzia dostąpią” (Mat. 5:7). Na pytanie zaś: 
„Kto jest moim bliźnim ?” — odpowiedział przypo
wieścią o m iłosiernym  Sam arytaninie, z k tórej w y
nika, że bliźnim  jest każdy człowiek, bez względu na 
narodowość, w yznanie lub pochodzenie, naw et nasz 
wróg! Dlatego m am y obowiązek przebaczania bliźnim  
krzywd, jakich od nich doznaliśmy, i niechow ania w  
sercu urazy. Obowiązek to nieraz ciężki i trudny, cza
sem praw ie ponad siły człowieka, ale tak  ważny, żą
danie tak  bezwzględne, że od jego spełnienia zawisło 
przebaczenie naszych w in przez Ojca w niebiesiech- 
W jedynej modlitw ie, k tórej nas Jezus nauczył, za
w arta  jest prośba: „Odpuść nam  nasze winy, jak i my 
odpuszczamy naszym w inow ajcom ” (Mat. 6:12). Ta 
prośba, k tórą pow tarzam y codziennie, zdolna jest w y
jednać nam  albo przebaczenie, albo wieczną za tra tę , 
albowiem: „Tak i Ojciec mój niebieski uczyni w am , 
jeśli każdy nie odpuści z serca b ra tu  sw em u” (Mat. 
18:35).

P rzykazanie miłości Jezus k ilkakrotnie przypom inał 
swym uczniom podczas O statniej Wieczerzy: „Nowe 
przykazanie daję wam, abyście się w zajem nie m iło
w ali (...). Po tym  wszyscy poznają, żeście uczniam i 
moimi, jeśli miłość w zajem ną mieć będziecie” (Jn  
13:34—35). P rzykazanie nowe, bo On na nowo je w y
dobył ze starego Zakonu i z ciasnej, faryzejskiej in 
te rp retac ji oczyścił. I o jednym  już tylko mówił przy
kazaniu, a nie o dwóch, jakby zapom inając o miłości 
ku Bogu. A uczynił to zupełnie świadomie i celowo, 
bo chce, byśm y Ojca m iłowali w Jego dzieciach, a n a 
szych braciach i siostrach. Dlatego uczeń, „którego 
Jezus m iłow ał” (Jn  13:23; 20:2; 21:7), napisze później 
w  swym  liście: „Boga nik t nigdy nie widział; jeśli n a 
w zajem  się m iłujem y, Bóg m ieszka w nas i miłość 
Jego doszła w  nas do doskonałości. Jeśli kto m ówi: 
M iłuję Boga, a nienawidzi b ra ta  swego, kłam cą jest; 
albowiem  kto nie m iłuje b ra ta  swego, którego widzi, 
nie może miłować Boga, którego nie w idzi” (I Jn : 12.20). 
Paw eł zaś, k tóry  stworzył najpiękniejszy hym n o m i
łości (I Kor. 13), wykazał, że wszystkie pozostałe 
przykazania do tego jednego się sprow adzają i w y
snuł wniosek, że „wypełnieniem  Zakonu jest miłość” 
(Rzym. 13:10; por. Gal. 5:14).
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WARSZAWSKIE FIRMY EWANGELICKIE

TADEUSZ WŁADYSŁAW ŚWIĄTEK

Fabryka Instrumentów Geodezyjnych i Rysunkowych
„G. Gerlach“

Fabryka, o k tórej będzie mowa, należała do n a js ta r
szych w W arszawie, została bowiem  założona w 
1816 r., a więc niedługo po utw orzeniu K rólestw a 
Polskiego. Założycielem skrom nego początkowo w a r
sztatu, w yrabiającego narzędzia i instrum enty  optycz
ne, fizyczne oraz m atem atyczne był n ie jak i M igdalski, 
wykształcony w  swej specjalności za granicą i spro
wadzony do W arszawy przez ojców jezuitów. Po nim  
właścicielem  w arsztatu, przeobrażonego już w  fab ry 
czkę, został optyk G ustaw  Groth. Po jego śm ierci za
kład, mieszczący się w pałacu generała W incentego 
K rasińskiego przy K rakow skim  Przedm ieściu (obec
nie siedziba ASP), prow adziła w dow a przy pomocy 
pomocnika pryncypała, w erkm ajstra , G ustaw a G erla
cha (1827—1915). Bogate doświadczenie i kunszt w 
rzemiośle Gerlach nabył w  fabrykach M onachium , 
Berlina, Lipska i Drezna. Żonaty z zamożną wdową. 
Ludw iką z Krollów Dieringową, w 1852 r. zdecydował 
się na w ykupienie fabryki, z k tó rą  zw iązał w łasny 
los. W krótce przeniósł się do pałacu Tarnow skich na 
K rakow skim  Przedm ieściu 42 (nr hip. 6176), gdzie 
również zam ieszkał w raz z małżonką. W tym  m iejscu 
w 1901 r. stanął znany nam  hotel „B ristol”. 
N iebawem  G ustaw  G erlach otworzył sklep, lecz z 
jakiejś przyczyny nie obok swej fabryki, a dalej, 
przy Nowym Swiecie 63/65 (nr hip. 1245), w  kam ie
nicy należącej do w ładz w ojskowych, w  której znajdo
w ał się Klub Rosyjski. N ieopodal m agazynu G erla
cha, u zbiegu ulic Nowego Św iatu i Św iętokrzyskiej, 
mieścił się popularny w  W arszawie sklep z herbatą, 
prowadzony przez kupca rosyjskiego M. Szum ilina.

G ustaw  G erlach m iał trzech synów: Em ila F ryderyka 
(ur. 1859 r.), G ustaw a Adolfa (ur. 1863 r.) i Ludw ika 
W ilhelm a (ur. 1869 r.). Dwaj sta rsi ukończyli szkoły 
handlowe w Niemczech, po czym odbyli p rak tyk i w 
zakładach, podobnych do ojcowskiego, w Niemczech, 
Anglii i Ameryce Północnej. Najmłodszy, chory na 
epilepsję, kształcił się pod okiem  rodziców i ukończył 
W arszawską Szkołę H andlow ą im. Leopolda K ronen- 
berga, wym ieniony jest bowiem  w  księdze pam iątko
wej tej uczelni.
Znaczne zam ów ienia rządowe spraw iły, że firm a 
znajdow ała zbyt na drogie przecież wyroby. Zw iększa
ło się zatrudnienie i rozszerzał zakres produkcji. Sy
tuacja m ateria lna stała się na tyle dobra, że G ustaw  
G erlach zaczął nabyw ać nieruchom ości, m.in. przy 
ul. Czystej 4 (nr hip. 415a), przy K opernika 24 (nr 
hip. 2849/50) i K opernika 28 (nr hip. 2780/81) oraz 
przy Tam ce 38 (nr hip. 2846A) i Tam ce 40 (nr hip. 
2846B). Pod tym  ostatn im  adresem  znajdow ały się 
stare opuszczone zabudow ania fabryczne. Po przepro
wadzeniu rem ontu  i niezbędnej adaptacji G erlach 
przeniósł tu  sw oją w ytw órnię. Zm ienił też mieszikanie, 
przeprow adziw szy się do w łasnego domu, przy ul. 
K opernika 24, gdzie przeżył do końca swoich dni.

Od chwili pow stania firm a „G erlach” uczestniczyła 
w międzynarodowych w ystaw ach zdobyw ając liczne 
nagrody i odznaczenia. Jednym  z najbardzie j cenio
nych było odznaczenie, uzyskane w 1882 r. na w y
staw ie w Petersburgu, godłem Państw a Rosyjskiego, 
co pozwoliło na ozdabianie katalogów  i rek lam  d ru 
kowanych w prasie codziennej dw ugłowym  orłem  
cesarstwa.

A sortym ent produkow anej ap a ra tu ry  i narzędzi był 
szeroki. W śród wyrobów firm y znajdow ały się m.in. 
instrum enty  geodezyjne, optyczne, a  wśród nich różne
go typu mikroskopy (dla przykładu podajem y, że ce
na m ikroskopu powiększającego 48 razy w ynosiła 
1255 rb), przybory kreślarskie, instrum enty  górnicze, 
a także telefony systemu Siemensa z tubką oraz cen
tralk i telefoniczne (przełącznikowe). Do wszystkich 
prżyborów i instrum entów  fabryka G erlacha w ykony
w ała futerały, odpowiednie statyw y itp., a poza tym 
produkow ała specjalne płyny i sm ary do konserw acji 
i czyszczenia owych aparatów . W szystko było na m ia
rę  czasów i osiągnięć technicznych. N adążaliśm y za 
Europą i nie było kłopotów z „w sadem  dewizowym ”.

W 1887 r. Fabryka Instrum entów  Optycznych, Fizycz
nych, M atem atycznych i Rysunkowych pod firm ą „G. 
G erlach” została p rzejęta przez Em ila (1859—1941) i 
G ustawa (1863—1946) Gerlachów, którzy pod k ie ru n 
kiem  ojca rozpoczęli swoje rządy. Duszą przedsiębior
stw a pozostawał nadal G ustaw  G erlach — senior. 
Najmłodszy z braci, Ludw ik G erlach (1869—1910), żo
naty z Ludw iką Braun, prow adził w W arszawie, przy 
ul. Chłodnej 35, gizernię pod firm ą „G. G erlach i Me
issner”. Interesów  dotkniętego nieuleczalną chorobą 
Ludw ika strzegł w tej firm ie ojciec. Na jej czele 
postawlił jednak rów ieśnika syna, Ja n a  W iktora Meiss
nera, ponoć bardzo zdolnego graw era, absolw enta 
paryskiej Akadem ii Sztuk Pięknych, żonatego z A nną 
Braun, siostrą żony Ludwika. Obaj więc byli spo
winowaceni. Owa gizernia pracow ała zapew ne w ko
operacji z fabryką instrum entów  geodezyjnych i ry 
sunkowych i była jej filią. M usiała prosperow ać nie 
najgorzej, skoro Ludw ik Gerlach około 1904 r. nabył 
kam ienicę przy ul. M arszałkowskiej 81, do k tó rej 
przeprow adził się zaraz po dokonaniu transakcji, cze
go można się dowiedzieć z ksiąg adresowych z tego 
okresu. G izernia przy ul. Chłodnej p rze trw ała  zale
dwie do 1910 r., to jest do śm ierci Ludw ika G erlacha. 
W następnym  roku nie pojaw iła się już w  ksiągach 
adresowych, co potw ierdza przypuszczenie, że została 
zlikw idow ana. Ja n  M eissner zaś, który niegdyś uży
czył jej swego nazwiska, teraz zmuszony był przenieść 
się do zakładu G erlacha na Tamce.

F irm a „G. G erlach” nigdy nie szczędziła środków na 
cele społeczne. H ojnie w spom agała liczne akcje po
dejm ow ane przez w ładze m iejskie na rzecz pomocy



Od lewej: G ustaw  G erlach (1827—1915), założyciel F abryki Instrum entów  Geodezyjnych i Rysunkowych 
(repr. z „Tygodnika Ilustrow anego”), Emil G erlach (1859—1941) i jego b ra t G ustaw  Adolf G erlach (1863—1946). 

Foto ze zbiorów Komisji O chrony Pam iątek  Kościoła Ew.-Augsb.

najuboższej ludności W arszawy, charytatyw ne orga
nizacje -Kościoła ew angelicko-augsburskiego oraz p ry 
w atne fundacje. W 1900 r., na zorganizowanym  przez 
In sty tu t Higieny Dziecięcej im. barona de Lenvala 
kierm aszu, złożyła znaczną ofiarę pieniężną w  kiosku 
w ym ienionej instytucji, co podchwyciła prasa w a r
szaw ska w relacjach z imprezy.
Dnia 11 m aja 1902 r. przypadła rocznica 50-lecia i- 
stn ien ia firm y, o obchodach której tak  pisał „Tygodnik 
Ilustrow any” w num erze 21: W  dniu 11 b.m. kronikę  
w ydarzeń bieżących wzbogacił obchód jub ileuszow y, 
odbyty w praw dzie w ścisłym  kole, n iem niej przeto  
posiadający i szersze znaczenie. Święcono pięćdzie
sięciolecie firm y  „G. G erlach” w osobie je j za łoży
ciela, k tóry w  pełni sił doczekał się tej p ięknej chwili. 
Fabryka istn ieje znacznie dłużej, gdyż powstała  
jeszcze w  roku 1816. Jest to w tej dziedzinie p rze
m ysłu  tak  ściśle graniczącej z nauką zakład w  kraju  
naszym  niem al pionierski (...). Szanow ny jub ila t w y 
chow ał liczny zastęp uzdolnionych pracowników i zdo
był dla firm y  szerokie uznanie, które znalazło w yraz  
w  licznych telegramach i listach o trzym anych w dniu  
jub ileuszu  z różnych stron kraju i państwa, przew a
żn ie od inżynierów , geometrów i techników . Praco
w n icy  fabryk i na uczczenie chw ili ofiarowali sw em u  
sędziw em u m istrzow i teodolit, w ykonany przez nich  
samych, a odznaczający się dokładnością w ykonania. 
W łaściciele fabryki — Em il i G ustaw  (jr) G erlacho
wie, ufundow ali z tej okazji stypendium  dla studenta 
Politechniki W arszawskiej, narodowości polskiej, bez 
względu na wyznanie.
W edług księgi adresowej Przem ysłu fabrycznego K ró
lestw a Polskiego na rok 1905 fabryka firm y „G. G er
lach” za trudn iała  60 robotników, posiadała m otor ga
zowy o sile 3 kM, a cenniki rozsyłała gratis i franco. 
W kam ienicy przy ul. Czystej 4 (późn. Ossolińskich) 
znajdow ał się w ytw orny sklep firm owy, lśniący ta fla 
m i oszklonych gablot i refleksam i odblasków m etalo
wych, oksydowanych i mosiężnych części eksponowa

nych przyborów  i przyrządów. W tym  też domu m ie
ściło się Biuro Techniczne Urządzeń E lektrycznych 
inż. Jerzego Hosera. B racia G erlach m ieli jeszcze 
dw a eleganckie sklepy: w Moskwie, Łubianka 14, i 
w  P etersburgu, przy ul. K araw annej 11.
Dnia 1 m aja  1912 r., jak  donosił „Tygodnik Ilu stro 
w any” n r 20, właściciele znanej firm y  „G. Gerlach” 
w  W arszawie, p.p. Em il i G ustaw Gerlachowie, św ię
cili 25-letn i jubileusz objęcia kierow nictw a w  firm ie. 
Dla uczczenia zacnych i szanow nych jubila tów  w spół
pracownicy w ręczyli im  adresy i złożyli do ich uzna
nia fundusz społeczny. Jubilaci hojnie pow iększyli 
ten fundusz i ogólną sum ę rb 6399 przeznaczyli na 
sanatorium  w  Rudce.
Nie zapom nieli również o swych pracow nikach sk ła 
dając znaczą sum ę pieniężną do istniejącej od la t w 
fabryce Kasy Przezorności (dziś zapomogowej) oraz 
ufundow ali drugie stypendium  dla zdolnego m łodzień
ca pragnącego kształcić się w rzemiośle precyzyjnym , 
narodowości polskiej, a poza tym  pew ną sum ę p rze
znaczyli na nagrody dla pracowników.
Jeszcze na m om ent wróćm y do lektury  popularnego 
„Tygodnika Ilustrow anego”, który kończąc relację  z  
uroczystości pisał: W  ogóle stosunek m iędzy przedsię
biorstw em  a jego pracow nikiem  jest tam  wzorowy, 
że w spom nim y choćby takie fak ty , ja k  ponoszenie 
przez firm ę kosztów  nauki dzieci m echaników , ja k  
rzeczyw ista pomoc lekarska itd. Nie dziw  przeto iż  
obchód jub ileuszow y odbył się w serdecznym  nastroju  
pozostawiając uczestn ikom  niezatarte wspom nienie. 
Długa jest lista w płat na cele publiczne, dokonanych 
przez rodzinę Gerlachów. Przypom nę choć k ilka z 
nich, odnotowanych w znanych mi publikacjach. Oto 
12 lipca 1906 r. m iała miejsce podniosła dla w a r
szawskiego zboru uroczystość: tego dnia nastąpiło  
otw arcie pierwszego męskiego gim nazjum  z językiem  
polskim  wykładowym, G im nazjum  Zboru Ewangelic
ko-Augsburskiego im. M ikołaja Reja, przy ul. K ali- 
ksta 8 (późn. ul. Śniadeckich). Emil G erlach przekazał
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Dom Gerlachów przy ul. Czystej 4. Na parterze sklep 
firmowy. Foto z r. 1935. Zbiory autora tekstu

wówczas na rzecz szkoły 1000 rubli, k tóre złożono 
w Banku Handlowym.
W drukow anym  m iesięczniku „Zdrow ie” z 1910 r. w 
spraw ozdaniu za rok ubiegły z działalności S anato
rium  dla Chorych Piersiow ych w Rudce koło Mrozów 
(siedleckie) natrafiłem  na następujący zapis: Zgodnie 
z ustaw ą Rada Tow arzystw a H igienicznego wybrała  
czterech now ych członków : p.p. Emila Gerlacha, Hor
tensję Lew entalow ą, dr A rkadiusza  A. Puławskiego  
i dr Edwarda Zielińskiego  — do K om itetu  O piekuń
czego Sanatorium.
Również drugi z braci G erlachów  — G ustaw, w ym ie
niany jest w  cytowanym  protokole jako ofiarodaw ca 
5000 rb na budowę nowego paw ilonu sanatoryjnego. 
G ustaw  w ystępuje jednak  w cieniu Emila, który był 
bardzo zaangażowany w pracę społeczną w Kolegium 
Kościelnym, Resursie Kupieckiej i W arszaw skim  To
warzystw ie Higienicznym, gdzie na liście członków 
figurowało jego nazwisko pod num erem  79.
I w łaśnie on w dniu 27 października 1914 r. złożył 
w  kasie zboru ew angelicko-augsburskiego 1000 rb w 
im ieniu ojca, G ustawa, z przeznaczeniem  w połowie 
na Szpital Ewangelicki w W arszawie, w  połowie zaś 
dla K om itetu P ań  O piekunek zajm ujących się b ie
dnym i i bezdomnymi, najczęściej katolikam i lub ży
dam i, wśród ew angelików  ubóstwo było bow iem  zja
w iskiem  rzadko spotykanym .
Ponownie dnia 7 grudnia wspom nianego roku Emil 
Gerlach, w im ieniu sędziwego ojca, przekazał kw otę 
5000 rb na- opłaty wpisowego przez niezamożnych ucz
niów uczęszczających do szkół handlowych Zgrom a
dzenia Kupców.
G ustaw  Adolf G erlach zm arł podczas pierw szej w oj
ny św iatow ej, dnia 7 października 1915 r., w  w ieku 
osiemdziesięciu ośmiu lat. W nekrologu zamieszczo
nym  w num erze ' 279 „K uriera W arszawskiego”, z dnia 
9 października, podpisanym  przez pracow ników  firm y 
znalazły się takie słowa: Zm arły był dla nas podczas 
sw ej długoletniej i n iestrudzonej pracy stale życzli
w ym  i zacnym  Z w ierzchnikiem , którego w  serdecznej 
pamięci na zaw sze zachowam y.
W raz z jego śm iercią zam knął się pew ien rozdział 
historii. G ustaw  G erlach przybył do Warszawy* m ając 
dw adzieścia k ilka lat, z Turyngii w  tow arzystw ie 
dwóch ziomków i przyjaciół, F ryderyka P ulsa i K a
rola W edla. P ierw szego zaopatryw ał w  form y do od
lew ania mydła, drugiego w  fórm y do ciast. Z czasem 

, dorobili się oni znacznych fortun  i stali się w łaścicie

lam i popularnych firm  w arszaw skich. Dozgonna przy
jaźń przetrw ała. G erlach i W edel w rośli na stałe w 
polski grunt. Puls, w iedziony nostalgią, pow rócił do 
rodzinnej Turyngii*, o czym pisał Janusz M eissner w 
książce pt. Jak dziś pam iętam , w ydanej nakładem  w y
daw nictw a „Iskry” w W arszawie w  1967 r.
G ustaw  G erlach nigdy nie opanow ał języka polskie
go, a jednak  dał dowody przyw iązania do nowej oj
czyzny i w ielkiego patriotyzm u podczas pow stania 
1863 r., u trzym ując skrytkę na b ibułę w  w ydrążonej 
nodze stojącego w jadaln i stołu: Z powodzeniem 
można do niego odnieść w iersz A rtu ra  O ppm ana 
(Or-Ota), którem u autor nadał ty tu ł Za kroplę m ojej 
niem ieckiej krwi.
A  oto jego fragm ent:

Ta krew  z Turyngii rodem dalekiej
Dawno w yciekła wśród polskich dróg.

Twórca T eatru  Polskiego w W arszawie, A rnold Szyf- 
fman, w swoich pam iętnikach w spom niał, że wśród 
dobroczyńców stworzonej przez niego św iątyni k u ltu 
ry narodow ej znaleźli się również dw aj b racia G er
lachowie, Emil i Gustaw, synowie G ustawa.
Na rok przed śm iercią ojca Em il Gerlach, spłaciwszy 
brata , został wyłącznym  w łaścicielem  fabryki i skle
pu. G ustaw  Gerlach pozostawał członkiem zarządu 
firftiy, nom inalnie jej dyrektorem .
Domeną działalności Em ila G erlacha była nie tylko 
rodzinna fabryka; rozw ijał on również działalność 
społeczną na niw ie w alki z gruźlicą, plagą tam tych 
czasów, chorobą zbierającą śm iertelne żniwo zarówno 
wśród biednych, jaki i bogatych w arstw  społeczeń
stwa. P racę w W arszawskim  Tow arzystw ie Przeciw 
gruźliczym podjął w 1910 r., a w  la tach 1913—1924 
był nieprzerw anie członkiem jego zarządu. W ybuch 
pierwszej w ojny św iatowej zaskoczył go w Moskwie, 
dokąd pojechał załatw iać interesy. Jednak  nie siedział 
tu bezczynnie, zwyciężyła żyłka społecznikowska. W 
1915 r. zorganizował Polskie Tow arzystwo Pomocy

* W artykule Fabryka m y d e ł  toale towych , per fum  i w y r o 
bów k osm e tyczn ych  „ F ryderyk  Puls” („Jednota” nr 12 z 
1987 r.) napisałem , że z  bliżej nie w y ja śn io n ych  p r z y c z y n  
Fryderyk  Puls sprzedał w  1892 r. fabrykę . . .  Gdy przygoto
wyw ałem  ten artykuł do druku, przyczyny tej sprzedaży  
były m i nie znane. Dopiero później natrafiłem  w  cytowanej 
książce na w zm iankę o pow rocie Pulsa do kraju przodków»
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Ofiarom  W ojny; w ybrany do zarządu, pozostawał w 
nim  aż do 1918 r. Po powrocie do k raju  został powo
łany do Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża, która 
to organizacja obdarzyła go w 1922 r. dyplomem ho7 
norowym . W latach 1918—1924 pełnił z wyboru, po 
ustąpieniu  barona S tanisław a Dangla, funkcję k u 
ra to ra  Szpitala Ewangelickiego. Na zakończenie k a 
dencji przekazał na ręce ówczesnego naczelnego le
karza szpitala, d r Leona Bobińskiego, w spaniały, iście 
królew ski, dar w postaci kompletnego urządzenia 
pracow ni rentgenow skiej. Nieco wcześniej, bo od 
1923 r., był również kuratorem  sanatorium  przeciw 
gruźliczego w Zakopanem, k tórą to funkcję pełnił 
przez trzy lata, do 1926 r. Był równocześnie człon
kiem  honorowym  W arszawskiego Tow arzystwa P rze
ciwgruźliczego i Zrzeszenia Dyrekcji Społecznych Sa
natoriów  Przeciwgruźliczych. O od 1920 r., do w ybu
chu kolejnej wojny, spraw ow ał urząd prezesa S ana
torium  w Rudce koło Mrozów. Niezm iernie długa to 
lista, ale trudno nie przytoczyć zasług człowieka skro
mnego, który ogromny kapitał przeznaczył na cele 
społeczne, nie szczędząc wysiłku na rzecz chorych i 
poszkodowanych przez los. W szak Emil Gerlach był 
nie tylko przemysłowcem, lecz także, a może naw et 
przede wszystkim, w ielkim  społecznikiem, jakich dziś 
próżno by szukać.
W 1920 r. Emil Gerlach postanowił, z uwagi na wiek, 
wycofać się z prow adzenia interesów  i sprzedał fa 
brykę ze sklepem  firm owym  swym ciotecznym sio
strzeńcom : Henrykowi (1876—1929), Gustawowi
(1878—1921) i inż. Emilowi (1880—1960) Voellnaglom 
oraz dwóm braciom  Diering: A leksandrowi (1880— 
1949) i Henrykowi (1889—1935).
P ro fil produkcji nie zm ienił się. F irm a nie posiadała 
akcjonariuszy, ponieważ od początku swego istnienia 
by ła ' spółką jaw ną. Z obsadą sklepu łącznie za tru 
d n ia ła  wówczas 120 pracowników. W związku z u tra tą

potężnego rynku rosyjskiego, skoncentrow ała się n a  
w zm acnianiu swej pozycji w k ra ju  i założyła drugi 
sklep firm owy, tym  razem  we Lwpwie. Posiadała w y
łączność na sprzedaż wyrobów takich m.in. renom o
w anych firm  światowych, jak : Underwood, O riginal 
Odhner, Ellams, G. Coradi, W aterm an, Otto Fennel, 
A. Ott, K uhlm an, M. H ildebrandt. W dwóch sklepach 
firm owych, w W arszawie i Lwowie, oferowano k lien 
tom instrum enty  pom iarowe i kreślarskie, m ikroskopy, 
projektory, lupy, okulary, lornetki oraz am erykańskie 
m aszyny do pisania m arki „Underwood”, szwedzkie 
arytm om etry „Original O dhner”, zapisujące maszyny 
liczące „S undstrand”, powielacze „Ellam sa”, autom aty 
liczące „A rchim edes”, b iu rka pod maszyny i w iele 
różnych pożytecznych przyrządów  i instrum entów . Ca
łą produkcję firm y „G. G erlach” oceniano bardzo w y
soko, podkreślając niezawodność w yrobów i precyzję 
ich w ykonania.
W lipcu 1935 r. firm a poniosła znaczną stra tę  z po
wodu przedwczesnej śm ierci jednego z jej w spółw ła
ścicieli, H enryka Dieringa, zm arłego w w ieku czter
dziestu sześciu lat. Podobnie jak  niegdyś założyciel 
firm y, G ustaw  Gerlach, spoczął on na w arszaw skim  
cm entarzu ew angelicko-augsburskim .

Jeszcze w początkach tragicznego d la k ra ju  1939 r. 
firm a „G. G erlach” urządziła w spaniałą w ystaw ę pod
czas trw ającego w stolicy Kongresu Polskich Inży
nierów, niestety ostatn ią w swych dziejach.

W ybuch drugiej w ojny św iatowej spowodował p rze r
w anie przez fabrykę produkcji, część robotników  po
wołano do w ojska (wrócili do pracy dopiero po k a
pitulacji). Zakład przejęły w ładze okupacyjne w yzna
czywszy na treuhandera  Buscha R athenau, oficera 
jednej z hitlerow skich form acji wojskowych. W łaści
cielom zakazano w stępu na teren  fabryki. P rodukcja 
dostosowana została do potrzeb w ojennych i m iała
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n a  celu w yłącznie w yposażenie w instrum enty  po
kładowe samolotów i okrętów  niem ieckich.
W okupowanej W arszawie, dokładnie w  dzień po sw o
ich osiemdziesiątych drugich urodzinach, dnia 24 m a
ja  1941 r., zm arł Em il F ryderyk  G erlach, najstarszy  
syn założyciela firm y, jej wyłączny w łaściciel w  la 
tach 1914—1920. Do końca życia m ieszkał w  luksu
sowym, w ielopokojowym  apartam encie, oznaczonym 
num erem  czwartym , położonym nad  sklepem  firm y 
przy ul. Ossolińskich 4 (dawnej Czystej).
Po upadku Pow stania W arszawskiego po fabryce i 
położonym obok niej domu m ieszkalnym , w  którym  
mieszkał drugi ż braci Gerlachów, G ustaw  (jr), w y
budow anym  z końcem  ubiegłego stulecia przez W ła
dysław a Marconiego, pozostały tylko w ypalone m ury. 
Obecnie mało kto pam ięta 'tę  starow arszaw ską firm ę, 
dość pow szechnie m yloną z inną  firm ą „gerlacho- 
w ską”, m ianowicie z F abryką W yrobów Stalowych 
Ostrych „G erlach”, m ającą siedzibę w Kuźnicy D rze
w ieckiej (w Radomskiem), należącą od ok. 1854 r. do 
braci Kobylańskich. Nie m iała ona również nic w spól
nego z fabryką firm y „Gerlach i P u ls t” z ul. D w or
skiej w W arszawie. Od czasów S tanisław a A ugusta 
Poniatow skiego nazwisko G erlach było dość popula
rne. W ystępowali jeszcze G erlachow ie profesji m ły
narskiej i p iekarskiej.
Na zawsze pozostanie tajem nicą, w  jak i sposób przy 
stosunkowo skrom nym  zatrudnien iu  Fabryka In s tru 

m entów Geodezyjnych i Rysunkowych „G. G erlach” 
prow adziła w ieloasortym entow ą. bardzo precyzyjną i 
ogromnie skom plikow aną pod względem  technicznym  
produkcję.

K ontynuatorem  profilu skrom nej części je j w ytw ór- 
stw a jest obecnie, utw orzona zaraz po w ojnie, Spół
dzielnia Pracy „Skala” — W ytw órnia U rządzeń dla 
W yśw ietlam  i B iur K onstrukcyjnych, z cen tra lą  przy 
ul. Gizów 6.

Kolejni w łaściciele byłej firm y „G. G erlach” zm arli 
już po drugiej w ojnie św iatow ej. I tak : G ustaw  G er
lach, b ra t Em ila — absolw ent turyńskiego gim nazjum , 
pionier przem ysłu przyrządów  precyzyjnych, sym patyk 
Polskiej P artii Socjalistycznej, k tó rą w spom agał m a
terialnie, przewodniczący P atronatu  nad Młodzieżą 
Rzem ieślniczą i członek honorowy Tow arzystw a P o
p ierania Drobnego Przem ysłu M etalowego — zm arł w 
1946 r. W czternaście la t później, w  1960 r., zakończył 
życie inż. Emil Voellnagel, a dnia 11 stycznia 1987 r., 
w w ieku dziewięćdziesięciu lat, zm arła w W arszawie 
córka Emila, W anda K iedrzyńska, osta tn ia z rodu 
Gerlachów, producentów  instrum entów  geodezyjnych. 
Dobiegła końca saga rodzinna i h istoria jeszcze jednej 
w spaniałej w arszaw skiej firm y. Nie prze trw ał do n a 
szych czasów jej sklep ani żaden ślad. Niech trw a 
przynajm niej w naszej pamięci.

W Ś R Ó D  K S I Ą Ż E K

U praźródeł zjednoczenia

Długa jest historia współpracy braci 
czeskich i ewangelików reform ow a
nych w naszym kraju . P ierw sze sto 
la t kontaktów  między tym i oddziel
nym i niegdyś Kościołami jest tem a
tem  cennej książki historyka lubel
skiego H enryka G m iterka, k tóra 
niedawno ukazała się w niektórych 
w arszaw skich księgarniach i w cią
gu kilku dni stała się całkowicie 
n iedostępnax. Nic dziwnego — n a 
kład tej publikacji wynosił 5Ó0 eg
zemplarzy, z czego do stolicy t r a 
fiło zapewne tylko kilkadziesiąt. W 
ten  sposób żartu je się u nas z czy
telników ; aby żart był w pełni ud a
ny, w księgarniach m nóstwo jest 
wysokonakładow ych w ydaw nictw , 
których treść nie ma nic wspólnego 
z czymkolwiek, co mogłoby zain te
resować czytelników. To też jedna 
z „tw arzy” kryzysu!
O m aw iana książka poświęcona jest 
nie tylko h istorii obu wyzinań (od 
przybycia tzw. pierw szej fali em i
gracji braci czeskich do W ielkopol
ski do spalenia Leszna przez wojsko

polskie w 1656 r.), lecz także kon
tak tom  między tym i Kościołami, 
rozwojowi ich doktryn, liturgii, n au 
ce społecznej oraz organizacji w e
w nętrznej. Wiele miejsca autor po
święcił licznym próbom  zbliżenia, 
współpracy oraz zjednoczenia tych 
dwóch bliskich sobie doktrynalnie 
Kościołów polskiej Reform acji. 
Szczególnie cenna jest analiza róż
nic doktrynalnych, dokonana przez 
au tora z pedanterią  na podstawie 
zachow anych ak t synodów i zjaz
dów, drukow anych trak tatów , kon
fesji i m odlitewników. Niekiedy jed
nak  autor doszukuje się różnic tam , 
gdzie ich faktycznie nie ma, albo 
poszukuje ukry tych  m otywów nie
zgody (np. na s. 19 z faktu, że róż
na była tonacja przem ówień Cruci- 
gera i Lutom irskiego — dwóch de
legatów  ewangelików m ałopolskich, 
udzielających poparcia dla zjedno
czenia na synodzie w Koźm inku w 
1555 r. — wnosi, iż b racia czescy 
mogli liczyć na rozłam  wśród M ało
polan. Większość wniosków H. Gmi

te rk a  w ydaje się jednak  w pełni 
słuszna. Z lek tu ry  pracy w ynika, że 
w zakresie doktryny różnice między 
tym i w yznaniam i były niew iel
kie, drugorzędne; większe różnice 
dotyczyły liturgii, a najpow ażniej
sze — organizacji i dyscypliny ko
ścielnej. A utor staw ia tezę, że — 
w ysuw any przez niektórych histo
ryków  czeskich — pogląd o „kalw i- 
nizacji” braci w w yniku kontaktów  
z ew angelikam i w Polsce’ nie jest 
słuszny. W prawdzie większość ini
cjatyw  zjednoczeniowych w ypływ a
ła z obozu ew angelików  m ałopol
skich i litewskich, to jednak  w o- 
m aw ianym  okresie Jedno ta  Braci 
Czeskich w Polsce w pełni zacho
w yw ała w łasną tożsamość — , tak  
doktrynalną, jak  w  innych dziedzi
nach życia religijnego. Istotne zna-

1 H enryk G m iterek: Bracia czescy  a  
kalwini w  Rzeczypospo li te j  — połowa XVI  
— połowa XVII w ieku . S tudium p o ró w 
nawcze.  W ydawnictw o U niw erystetu Ma
rii Curie-Sklodow skiej, Lublin 1987, cena  
260 zł.
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P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Yozenie m iała owa „kalw inizacja” na 
te ren ie Czech, zresztą z inicjatyw y 
sam ych braci, k tórzy utrzym yw ali 
ożywione kontak ty  z K alw inem  i 
teologam i szwajcarskim i.

D okładna analiza źródeł pozwoliła 
autorow i w yjaśnić wiele kwestii 
zw iązanych ze zjazdem w Koźmin
ku, z rolą, jaką odegrał Ja n  Łaski 
w  konsolidacji ew angelików  refo r
m ow anych i w propozycjach zjed
noczeniowych z braćm i na „collo
qu ium ” w Lipniku w 1558 r. Cenne 
jest także uporządkow anie wiedzy 
o dążeniach ekum enicznych Ugody 
Sandom ierskiej w 1570 r. i ważnych 
k rokach  w  k ierunku  unii między 
tym i dwoma w yznaniam i w latach 
30 XVII w ieku, zwłaszcza na syno
dach w  Orli i we W łodawie.

Pod adresem  om awianej książki 
można w ysunąć nieliczne uwagi 
krytyczne. W ydaje się, iż analiza 
dok tryn  obu w yznań byłaby pełniej
sza, gdyby au tor zechciał odnieść 
poglądy ich czołowych przedstaw i
cieli w  Polsce do dzieł reform ato
rów, na które zresztą różnowiercy 
polscy często się wówczas powoły
wali. Zastrzeżenia dotyczą także 
pew nych term inów  stosowanych w 
książce, jak np. „Kościół Jednoty” 
(w odniesieniu do braci czeskich). 
G eneralnie jednak nazwy stosowane 
przez au tora są zgodne z polską 
tradycją  reform acyjną — może r a 
zić tylko konsekw entne unikanie 
słowa „ew angelik”, jest to jednak 
„grzech” w ielu historyków  polskich. 
Na ten  aspekt zwrócił uwagę ostat
nio H enryk  Barycz w tomie szki
ców poświęconych relacjom  między 
K rakow em  a M azuram i w dziedzi
nie k u l tu ry 2. Może opinia nestora 
nauki polskiej przekona młodszych 
badaczy naszej przeszłości, by sta 
ra li się nazywać członków Kościo
łów mniejszościowych tak, jak  ci 
chrześcijanie sam i zawsze siebie 
nazywali. Również książkę prof. 
Barycza gorąco polecam  czytelni
kom naszego pism a, zwłaszcza że — 
w  przeciw ieństw ie do rozpraw y H. 
G m iterka — jest ona jeszcze do
stępna w księgarniach.

W. Z.

- H enryk Barycz: Między K ra k o w em  a 
W armią i Mazurami. Studia i szkice.  
W ydawnictwo „P ojezierze’’, Olsztyn 1987, 
cena 580 zł; zagadnienie to autor om a
wia na s. 323.

Z Z A G R A N I C Y

#  W Stam bule (Turcja) obradow ał 
w  m arcu br. Kom itet W ykonawczy 
SRK poświęcając szczególną uw agę 
możliwościom rozw iązania konflik 
tu  izraelsko-palestyńskiego. Ogło
szona rezolucja wzywa do zwołania 
w trybie nagłym m iędzynarodow ej 
konferencji pokojowej ds. Bliskiego 
Wschodu, zgodnie z propozycjam i 
ONZ, a do Kościołów członkowskich 
apeluje o poparcie tej inicjatyw y. 
Podjęto też uchw ałę w spraw ie u- 
tw orzenia ekum enicznego funduszu 
solidarności z kobietam i.

#  Na przełomie lutego-m arca br., 
w miejscowości G ran  (Norwegia) 
odbyła się m iędzynarodow a konfe
rencja poświęcona problem owi za
chow ania stworzenia, zorganizow a
na przez SRK. Oprócz chrześcijan 
różnych tradycji uczestniczyli w  niej 
przedstaw iciele islamu, judaizm u, 
buddyzm u, hinduizm u i sikhizmu. 
Było to jedno ze spotkań w  ram ach 
przygotow ań do Światow ej K onfe
rencji na rzecz Sprawiedliwości, Po
koju i Zachow ania Stworzenia, k tó 
ra ma odbyć się w 1990 r.

0  S ekretarz generalny SRK, ks. 
Emilio Castro, zaprosił Kościół 
Rzym skokatolicki do ‘ bezpośredniej 
współpracy w SRK. Ks. Castro za
proponował utw orzenie nowej Św ia
towej Rady Kościołów, k tórej peł
nopraw nym  członkiem byłby Ko
ściół Rzymskokatolicki, co pozwoli
łoby tej organizacji wnosić „lepszy 
wkład do jedności, k tórej wszyscy 
szukam y”.

0 SRK zaapelow ała do Kościołów 
członkowskich, aby w najbliższym  
dziesięcioleciu punktem  ciężkości 
swojej pracy teologicznej i społecz
no-politycznej uczyniły solidarność 
z kobietam i. Podczas konferencji 
prasow ej w Genewie kierow nictw o 
SRK oświadczyło, że spraw a rów 
noupraw nienia kobiet m usi zająć w 
życiu Kościołów rów nie ważne 
miejsce, jak  na przykład spraw a 
rów noupraw nienia rasowego czy też 
zaangażowania się Kościołów w 
zm agania o większą sprawiedliwość 
gospodarczą. Podczas Ekum enicznej 
Dekady Solidarności z Kobietam i 
Kościoły członkowskie pow inny zro
bić wszystko, aby kobiety uzyskały 
pełny udział w życiu kościelnym.

Zdaniem  ks. Emilio Castro kluczo
w ą spraw ą jest ordynacja kobiet. 
Tylko połową Kościołów chrześci
jańskich dopuszcza kobiety do pracy  
w charakterze duchownych, lecz 
naw et w tedy nie są one trak to w a
ne w  tak i sam sposób, jak  m ęż
czyźni.

0 W Leuenibergu (Szwajcaria) od
było się (7—11 m arca) pierw sze 
spotkanie oficjalnych przedstaw i
cieli Światowego A liansu Kościołów 
Reform ow anych i praw ie w szyst
kich Kościołów praw osław nych. 
Przedm iotem  rozmów była nauka o 
T rójjedynym  Bogu. Na wstępie teo
logowie praw osław ni poinform owali, 
jak naukę tę rozum iał Kościół 
pierw szych wieków. Potem  teologo
wie reform ow ani objaśnili, jak  n au 
kę o Trójcy Świętej rozum ieli r e 
form atorzy XVI w. N astępnie zaś 
potoczyła się dyskusja nad tym , jak  
w iarę w Trójjedynego Boga można 
wyznawać dzisiaj, w świecie rozw i
niętej nauki i techniki, w świecie 
ogarniętym  różnorodnym i kryzy
sami.
Następne takie spotkanie w yzna
czono w 1990 r. Celem będzie opra
cowanie wspólnego współczesnego 
tekstu  o T rójjedynym  Bogu, na pod
stawie Nicejskiego W yznania W iary.

0 W W ersalu (Francja) odbyło się 
(7—11 m arca) trzecie spotkanie w 
ram ach  trzeciej tu ry  dialogu lu te- 
rańsko-katolickiego prowadzonego 
na płaszczyźnie św iatowej. Zakoń
czono pracę nad dokum entem , w 
którym  wyrażono daleko idącą 
zgodność poglądów w nauce o u - 
spraw iedliw ieniu. D okum ent m a , 
stanowić podstawę rozw ażań nad 
istotą Kościoła i jego rolą jako po
średnika w dziele zbawienia. N auka 
o Kościele będzie głównym tem atem  
następnego spotkania W spólnej Ko
m isji K atolicko-Luterańskiej, k tóre 
ma się odbyć w lutym  1989 r. w 
Opolu. Odpowiednie zaproszenie 
wystosował ordynariusz diecezji o- 
polskiej Kościoła Rzym skokatolic
kiego, bp Alfons Nossol, k tóry  jest 
członkiem W spólnej Kom isji K ato
licko-Luterańskiej utw orzonej przez 
w atykański S ekretaria t ds. Jedności 
Chrześcijan i Światową Federację 
Luterańską. W posiedzeniu w W er
salu uczestniczyło 19 osób. O bra- *
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dom przewodniczyli: biskup lu te- 
rańsk i Jam es Crum ley z USA i b i
skup katolicki Pau l-W erner Scheele 
z RFN.

0 W tym  roku przypada 250 rocz
nica pow stania metodyzm u. Począt
kowo był to ruch przebudzeniowy 
w łonie anglikanizm u, zainspirow a
ny duchowym  przeżyciem, jakiego 
doznał duchowny anglikański John  
Wesley. Obchody jubileuszowe w 
W ielkiej B rytanii trw ać będą przez 
tydzień. Oczekuje się, że w głów
nym  nabożeństwie, k tóre odbędzie 
się 24 m aja w  katedrze św. P aw ła 
w  Londynie, weźm ie udział 2500 
m etodystów  z całego św iata. Swoje 
przybycie zapowiedziała królow a 
Elżbieta II. Uroczystości jubileuszo
we na dużą skalę przewidziane są 
także w USA, gdzie mieszka w ięk
szość metodystów.

0 W Miśni (NRD) odbyła się (15— 
18 m arca) konsultacja p rzedstaw i
cieli Związku Kościołów Ew ange
lickich w NRD i Rady Kościołów 
Ewangelickich w RFN z jednej 
strony oraz Kościoła A nglikańskie
go Anglii — z drugiej. Uczestnicy 
konsultacji ogłosili wspólne oświad
czenie zatytułow ane: „Ku w idzial
nej jedności”. Mówi się w  nim  o 
istocie i zadaniu Kościoła oraz opi
suje dotychczas osiągnięte zgodno
ści poglądów w spraw ach wiiary. 
Oświadczenie zaw iera także postu
la t w spraw ie wzajem nego uznania. 
A nglikanie w przeciw ieństw ie do 
pozostałych Kościołów Reform acji 
uw ażają, że w arunkiem  osiągnięcia 
pełnej jedności kościelnej jest u- 
znanie historycznego urzędu b isku
pa. Przedstaw iciele obu stron  osiąg
nęli jednak pew ien postęp, który  
umożliwił im przedstaw ienie Ko
ściołom kilku zaleceń, m. in. dzia
łania na rzecz pełnej, w idzialnej 
jedności Kościoła, wzajem nego za
praszania się do Stołu Pańskiego 
oraz wzajem nego dopuszczenia du
chownych do czynności liturgicz
nych. Zalecenia te zostaną rozpa
trzone w najbliższej przyszłości 
przez synody obu wspólnot — e- 
w angelickiej i anglikańskiej. Było 
to drugie tego typu spotkanie 
(pierwsze — w lutym  1987 r. w 
Londynie).

0 21 m arca br. w K alifornii zginął 
w w ypadku samochodowym ks. 
G erhard  Claas, sekretarz generalny 
Światowego Związku Baptystów. 
Urodził się on w  1929 r. w  W est
falii. W 1976 r. został sekretarzem

generalnym  E uropejskiej Federacji 
B aptystów  i sekretarzem  europej
skim  Światowego Związku Bapty
stów, a w  1980 r. sekretarzem  ge
neralnym  te j organizacji. SZB ist
nieje od 1905 r., jego siedziba znaj
duje się w  M cL ean  k. W aszyngtonu 
i reprezen tu je on 35 milionów bap
tystów  w  120 krajach . Ks. C laas 
przyw iązyw ał szczególne znaczenie 
do porozum ienia i pojednania m ię
dzy W schodem a Zachodem. W ielo
krotnie odwiedzał współwyznawców 
w  ZSRR i w innych k rajach  socja
listycznych Europy W schodniej. 
Dbał też o rozwój wspólnot bap ty- 
stycznych w  k ra jach  Trzeciego 
Św iata. Ze swego stanow iska p rag 
nął ustąpić w  1990 r. podczas Świa
towego Kongresu Baptystów  w Seu
lu (Korea Płd.).

0 Dnia 13 m arca br. zm arł w w ie
ku  85 la t znany teolog reform ow a
ny — ks. prof. W ilhelm Niesel, w 
latach 1964— 1970 prezydent Świa
towego A liansu Kościołów Reform o
w anych, a od 1946 do 1973 r. prezes
1 m oderator Związku Reform ow a
nego w  RFN. Zarów no w  jego m y
śleniu teologicznym, jak  i działal
ności duszpasterskiej w Kościele 
reform ow anym  w yrażało się eku
m eniczne zaangażowanie. Przez 
wiele la t był członkiem Komisji 
SRK „W iara i U stró j”.

W okresie nazizmu należał do opo
zycyjnego wobec Trzeciej Rzeszy 
Kościoła W yznającego. Za swoją 
działalność był ośm iokrotnie aresz
tow any. W arto tu  zaznaczyć, że ks. 
Niesel był już ostatnim  z żyjących 
sygnatariuszy Stuttgarckiego W y
znania W iny z 1945 r., dokum entu, 
w  którym  w ybitn i przedstaw iciele 
p rotestantyzm u niemieckiego stw ie r
dzali sam okrytycznie, że w  sposób 
niezdecydow any i połowiczny w y
stępow ali przeciwko zbrodniczemu 
system owi hitlerow skiem u.

Prof. W. Niesel był autorem  i w y
daw cą w ielu w ybitnych dzieł i roz
p raw  teologicznych. Posiadał hono
rowe doktoraty  uniw ersytetów  w 
Getyndze, Genewie, S trasburgu, A- 
berdeen i Debreczynie.

0 Znany teolog rzym skokatolicki 
ks. prof. H ans Kiing w ystąpił z żą
daniem  zwołania III Soboru W aty
kańskiego. W wywiadzie udzielonym  
zachodnioniem ieckiem u czasopismu 
„R heinischer M erkur — Christ und 
W elt” z 25 m arca br. ks. Kling 
stw ierdził: „Niewątpliw ie potrzebny

jest nam  III Sobór W atykański, 
gdyż K uria rzym ska w  sposób n a j
bardziej oczywisty popadła znowu 
w  przed soborowy le targ  i czyni 
wszystko, aby pow strzym ać dyna
m ikę w prow adzoną do Kościoła k a 
tolickiego przez II Sobór W atykań
ski. K uria rzym ska już w ielokrot
nie dowiodła, że sam oreform ow anie 
przychodzi jej z w ielkim  trudem  (...). 
Trzeci Sobór W atykański pow inien 
przede w szystkim  przedyskutow ać 
kw estie, k tóre wówczas nie mogły 
być jeszcze przedm iotem  swobodnej 
debaty  (...). W tedy nie wolno było 
jeszcze dyskutow ać nad  zagadnie
niem  regulacji urodzeń (tem at zdję
ty  po in terw encji trzech k ard y n a
łów), nad problem em  rozwodów 
(interw encja b iskupa ry tu  w schod
niego), celibatem, prerogatyw am i 
papieskim i. Ponadto należałoby pod
dać pod dyskusję soborową takie 
sprawy, jak: realizacja zasady ko
legialności, funkcje Synodu Bisku
pów, rów noupraw nienie kobiety w 
Kościele i ordynacja kobiet, udział 
k le ru  i ludu Bożego w  wyborze 
biskupów  zgodnie z tradycją staro- 
kościelną (...), ekum eniczne uznanie 
protestanckich urzędów  i p ro testanc
kiej Wieczerzy Pańskiej, konkretne 
plany unijne itd .” Ks. prof. H. Kling 
pozbawiony został kilka la t tem u 
przez W atykan p raw a nauczania w  
imieniu Kościoła Rzym skokatolic
kiego.

0 Jugosłow iańska Agencja P raso 
wa „Tanjug” opublikow ała w yniki 
badań Insty tu tu  Socjologicznego w 
Belgradzie, z których w ynika, że 
wśród ludności Jugosław ii w zrasta 
świadomość religijna. Z badań p rze
prowadzonych w 1987 r. w  Splicie, 
w ynika, że połowa młodych ludzi 
uważa się za religijnych, podczas 
gdy przed 15 la ty  tylko jedna trze
cia tak  siebie określała. W zrost re 
ligijności młodzieży idzie w  parze 
z pogłębiającym i się trudnościam i 
ekonomicznymi i społecznymi.

0  Z badań przeprow adzonych przez 
Insty tu t G allupa w ynika, że 69 proc. 
A m erykanów  jest członkam i jakiejś 
społeczności relig ijnej. Oznacza to 
przyrost ludzi w ierzących o 2 proc. 
w porów naniu z rokiem  1982. W śród 
kobiet jest 75 proc. w ierzących, a 
wśród mężczyzn 63 proc. Religijność 
w zrasta w raz z postępującym  w ie
kiem. Przeciętnie 40 proc. w szyst
kich A m erykanów  uczęszcza do Ko
ścioła przynajm niej raz  w  tygodniu. 
P rotestanci stanow ią 70 proc. wszy
stkich wierzących.
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#  Od 16 lipca do 7 sierpnia odbę
dzie się X II Zgrom adzenie Bisku
pów A nglikańskich z całego świata, 
znane pod  nazwą K onferencji w 
L am beth  (od nazwy pałacu arcy
biskupa C anterbury). Przedm iotem  
obrad będą następujące spraw y: 
stosunki ekum eniczne, posłannictwo 
chrześcijańskie a urząd kościelny, 
dogm atyka a duszpasterstw o, chrze
ścijaństw o a społeczeństwo. P rzew i
du je  się, że ostre spory wywoła 
jkwestia ordynacji kobiet, k tórą jed
ne Kościoły anglikańskie p rak ty k u 
ją, a inne nie. K onferencje w Lam 
beth  odbyw ają się co dziesięć lat. 
P ierw szą zwołano w 1867 r.

Z K R A J U

0 Na zaproszenie Polskiej Rady 
Ekum enicznej przebyw ał w W ar
szawie (8—11 kw ietnia) przew odni
czący Rady Kościołów Ewangelic
kich w RFN, ks. bp M artin  Kruse. 
Biskup K ruse prowadził rozmowy 
z przedstaw icielam i Kościołów 
członkowskich PRE i złożył wizyty 
zw ierzchnikom  Kościołów: Ew ange
licko-Augsburskiego, Ewangelicko- 
-Reform owanego oraz Praw osław 
nego. Został rów nież przyjęty  przez 
przedstaw icieli Episkopatu Kościoła 
Rzymskokatolickiego, a także przez 
zastępcę przewodniczącego Rady 
P aństw a K azim ierza Barcikow skie- 
go i k ierow nika Urzędu ds. W yznań 
min. W ładysława Loranca.
Polska R ada Ekum eniczna u trzym u
je od 1973 r. oficjalne stosunki z 
Radą Kościołów Ewangelickich w 
RFN. W spółpraca prowadzona jest 
w  ram ach W spólnej Komisji, k tóra 
obraduje na przem ian w Polsce i 
RFN. Je j najbliższe posiedzenie 
przewidziane jest w połowie m aja 
br. na M azurach.

W ROCZNICĘ UGODY 
SANDOM IERSKIEJ

0 14 kw ietn ia br., w 418 rocznicę 
zawtarcia Ugody Sandom ierskiej, w 
kościele ew angelicko-augsburskim  
Sw. T rójcy w W arszawie odbyło się 
okolicznościowe nabożeństwo połą
czone z W ieczerzą Pańską, zorgani
zowane pr2ez dwie stołeczne parafie 
ew angelicko-augsburskie i parafię 
ew angelicko-reform ow aną. Podczas 
nabożeństw a odczytano fragm enty 
Ugody Sandom ierskiej z 1570 r. oraz 
„Odezwy na 400-lecie Ugody San
dom ierskie j ” z 1970 r. K azanie (Jn 
21:1—14) wygłosił biskup Kościoła 
Ew angelicko-Reform ow anego — ks.

Zdzisław T randa. Mówca przypom 
niał, że Ugoda z 1570 r. była w yda
rzeniem  na m iarę nie tylko polską, 
ale i europejską. W zamyśle istniała 
nie tylko ugoda, ale i unia, k tórej 
nie udało się jednak zawrzeć. Nie
które sform ułow ania Ugody Sando
m ierskiej, a także Odezwy z 1970 r., 
są ak tualne do dziś. Oba Kościoły — 
Ew angelicko-A ugsburski i Ew ange
licko-Reform owany — które są bez
pośrednim i spadkobiercam i ak tu  po
rozum ienia sprzed 418 lat, po trze
bują się w zajem nie we w spieraniu 
i budowaniu. Tymczasem stosunki 
między nimi uk ładają się różnie — 
byw ają .okresy zbliżenia, ale też i 
oddalenia. Nie wolno się jednak 
tym  zrażać. Gdy Jezus po zm ar
tw ychw staniu ukazał się uczniom 
nad Morzem Tyberiadzkim , dowie
dział się od nich, że mieli n ieudany 
połów ryb. Nakazał im wtedy, by 
raz jeszcze zarzucili sieć. Gdy to 
zrobili, nie mogli jej — jak  mówi 
ew angelista Ja n  — „wyciągnąć z 
powodu m nóstwa ry b ”. Dziś Jezus 
napom ina nas, byśmy ponaw iali swe 
próby, byśm y lepiej służyli naszym 
Kościołom i naszem u społeczeństwu. 
Jezus powiedział swoim uczniom: 
„uczynię was rybakam i ludzi”. Czy 
jako ewangelicy obojga w yznań nie 
zapominamy o ważnych zadaniach, 
jakie Jezus C hrystus postaw ił przed 
nam i w tym  kraju? Do tych zadań 
należy ukazyw anie Jezusa jako je 
dynego Nauczyciela i P rzew odnika, 
jedynego źródła pociechy, łaski i 
zbawienia. Zadaniem  w spólnot e- 
wangelickich jest także szerzenie w 
społeczeństwie ewangelicznych za
sad postępow ania i daw ania dobre
go przykładu w łasną postaw ą m o
ralną. O tym  nie wolno nam  zapo
minać, szczególnie w latach k ryzy
su. Zwłaszcza dzisiaj potrzebna jest 
nam  odnowa m oralna i duchowa. W 
odezwie z 1970 r. prezydia Synodów 
obu Kościołów stw ierdziły: „P rag
niemy, stosownie do naszych ducho
wych i fizycznych możliwości, p rzy
czynić się do tego, aby Ojczyzna 
nasza, podobnie jak  w  w ieku zło
tym , słynęła pośród narodów  w ol
nością, ku ltu rą  i w ielkością ducha”. 
Możliwości te trzeba pomnażać. P an  
jest gw arantem  możliwości w zro
stu — stw ierdził na zakończenie 
swego kazania bp Zdzisław Tranda. 
Należy jeszcze dodać, że Ugoda 
Sandom ierska, podpisana w 1570 r. 
przez kalw inów  (ewangelików re 
formowanych), lu teranów  (ewange
lików augsburskich) i braci cze
skich, była ak tem  porozum ienia, w 
myśl którego w ierni trzech w ym ie

nionych wyznań mogli słuchać Sło
wa Bożego i przyjm ować sakram en
ty w innych, niż swoje, zborach. W 
1970 r. doszło do odnowienia tego 
aktu. We w spom nianej Odezwie 
stwierdzono: „Oba Kościoły pragną 
służyć wzajem nie swym w iernym  
tym i dobrami, które posiadają: Sło
wem Bożym przez wspólnotę kazal
nicy, sakram entam i przez wspólno
tę chrzcielnicy i Stołu Pańskiego”.

14 kw ietnia br. przed południem  w  
siedzibie parafii ew angelicko-refor
m owanej w W arszawie odbyła się 
konferencja duchownych diecezji 
warszawskiego Kościoła Ew angelic
ko-Augsburskiego i ogółu duchow 
nych Kościoła Ew angelicko-Refor
mowanego, której przewodniczyli: 
ks. bp Zdzisław T randa (ref.) oraz 
— w zastępstwie chorego ks. senio
ra Ja n a  W altera — ks. konsenior 
M ariusz W erner (lut.). S tudium  bib
lijne (na tem at I P tr  2:1—10) po
prowadził ks. Bogdan T randa (ref.), 
a następnie ks. dr Tadeusz W ojak 
(lut.) przedstaw ił zebranym  rys h i
storyczny Ugody Sandom ierskiej ob 
szernie om aw iając genezę zbliżenia 
Kościołów Reform acji. Części re fe
ratow ej dopełnił dwugłos nt. „E- 
wangelicy obojga wyznań w łonie 
narodu — nasze św iadectw o”. Ks. 
Jerzy Stahl (ref.) przedstaw ił sze
reg problem ów teoretycznych i 
praktycznych, związanych z trad y 
cją i spuścizną reform acyjną, sk ła
daniem  św iadectwa w konkretnej 
sytuacji polityczno-społecznej i róż
norodnych uw arunkow aniach zw ią
zanych z diasporalnym  charak te
rem  obydwu Kościołów ew angelic
kich w Polsce i wreszcie stosunkiem  
do innych Kościołów. Ks. Rom an 
Paw las (lut.) podzielił się zaś oso
bistym i refleksjam i na tem at w ielo
w iekowej obecności ew angelików  w 
Polsce.

W dyskusji zwrócono m. in. uw agę 
na percepcję dokum entu „Chrzest, 
Eucharystia, Urząd duchownego”, 
który  może być p latform ą zbliżenia 
m iędzy różnymi Kościołami. Pod
kreślano również, że w ystępujące 
trudności w kontak tach  z Kościo
łem rzym skokatolickim  w ynikają 
m .in . z nie odwołanych do dzisiaj 

. anatem  Soboru Trydenckiego, nało
żonych na naukę Kościołów R efor
macji.

0  Dnia 9 kw ietnia br. obradow ał 
w B ielsku-Białej Zarząd Główny 
Polskiego Tow arzystwa Ew ange
lickiego. N ajw ażniejszym  punktem  
porządku obrad była inform acja o 
realizacji uchw ał podjętych przez
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II W alne Zgrom adzenie Delegatów, 
które odbyło się jesienią 1987 r. 
Członkowie Zarządu Głównego po
święcili szczególnie dużo uwagi po
w stającem u w M ikołajkach M uzeum 
R eform acji Polskiej, możliwościom 
odbudowy Szpitala Ewangelickiego 
w  W arszawie, przygotowaniom  do 
obchodów 70-lecia PTE, które zor
ganizowane zostaną w 1989 r. w  sto
licy, a także pracom  poprzedzają
cym w ydaw anie biuletynu inform a
cyjnego PTE. W niedalekiej p rzy 
szłości przewidziane jest podjęcie 
działalności poligraficznej przez Od
dział PTE w Łodzi.
Polskie Towarzystwo Ew angelic
kie zrzesza ok. 1100 członków w 15 
oddziałach terenowych.

0  Jak  poinform owała Polska A- 
gencja Prasow a, radn i DRN W ar
szawa-W ola pozytywnie zaopinio
w ali p ro jek t budowy ośrodka m i
syjnego m orm onów przy zbiegu ul. 
Redutow ej i Wolskiej. Oprócz k a 
plicy ośrodek dysponować będzie 
pomieszczeniami na działalność k u l
tu ralno  - oświatową, prowadzoną 
przez m orm onów dla m ieszkańców 
stolicy. Będzie to pierw szy ośrodek 
sakralny m orm onów w Polsce. Ich 
zwierzchnikiem  jest Ju liusz Fussek.

%  Z inicjatyw y Światow ej F edera
cji L uterańsk iej odbywała się od 11 
do 15 kw ietnia br. w W arszawie 
m iędzynarodow a konferencja po
święcona działalności w ydaw niczej 
Kościołów lu terańskich  w Europie 
wschodniej i południowowschod- 
niej. Uczestniczyli w niej kościelni 
delegaci z NRD, Jugosław ii, A ustrii,

Polski, ZSRR i Czechosłowacji- Z 
przedstaw ionych spraw ozdań w yni
kało, że prace wydawnicze w  lu te
rańsk ich  Kościołach diasporalnych 
w  tym  obszarze Europy, mimo b a r
dzo ograniczonych środków finanso
wych, technicznych i m aterialnych, 
osiągają w yraźny postęp — szcze
gólnie zaś w Polsce i Czechosłowa
cji, a w  ostatnim  czasie także w 
ZSRR (w republikach nadbałtyc
kich). Uczestnicy konsultacji mieli 
okazję zapoznać się z pracą w ydaw 
niczą Kościoła Ew angelicko-A ugs
burskiego w naszym  k ra ju  i z 'dzia
łalnością Tow arzystw a Biblijnego, 
a także odwiedzić parafie lu te rań - 
skie na Śląsku Cieszyńskim.

#  W ostatnich dniach kw ietnia br. 
ukazał się pierw szy num er b iu le ty
nu  inform acyjnego Polskiego Tow a
rzystw a Ewangelickiego. Na jego 
treść składają się następujące tek 
sty: artyku ł przewodniczącego Za
rządu Głównego PTE, mec. B ernar
d a  Rozwałki, o „Przyszłości i te raź
niejszości Tow arzystw a Ew angelic
kiego”, m ateria ły  z II Walnego Zgro- 
m ądzenia Delegatów oraz spraw o
zdania z działalności oddziałów te 
renowych. PTE, jako organizacja o 
zasięgu ogólnokrajowym , istnieje od 
1983 r. Działalność swoją rozw ija w 
15 oddziałach terenow ych, które 
łącznie zrzeszają ok 1100 członków.. 
Siedziba Zarządu Głównego mieści 
się w  Poznaniu.

#  Od 24 do 27 kw ietnia br. w opac
tw ie OO. B enedyktynów  w  Tyńcu 
po raz pierw szy w Polsce, spotkali 
się żydzi i katolicy, aby prowadzić 
m iędzyreligijny dialog. Kolokwium,

którego otwarcie nastąpiło w rezy
dencji m etropolity krakow skiego ks. 
kard. F. M acharskiego, poświęcono 
tem atowi: „Żydzi i chrześcijanie w 
dialogu”. Zorganizowane ono zosta
ło przez Komisję Episkopatu Polski 
ds. Dialogu z Judaizm em  oraz przez 
am erykańską organizację żydowską 
A ntidefam ation League of B’nai 
B’rith . Uczestniczyło w  nim  łącznie 
75 osób — z Polski, Stanów  Z jed
noczonych, W ielkiej B rytanii, Izrae
la, Szw ajcarii, W atykanu i NRD — 
które dyskutow ały na takie tem aty, 
jak  np. obecny stan  stosunków 
chrześcijańsko-żydowskich, w prow a
dzenie w życie dokum entów  II So
boru W atykańskiego potępiających 
antysem ityzm , rola Kościoła Rzym 
skokatolickiego w nauczaniu o ju 
daizmie, zagłada Żydów (Shoah) z 
chrześcijańskiej i żydowskiej pers
pektywy, polska odpowiedź na za
gładę. Obie strony postanow iły kon
tynuow ać dialog i wziąć w  nim  
pod uwagę następujące spraw y: 
chrześcijaństw o i trw ała  więź m ię
dzy Kościołem i narodem  żydow
skim; jak  w sem inaryjnym  naucza
niu Nowego Testam entu  ukazyw ać 
żydów i judaizm ; jak  w ydawać 
wspólne publikacje i rozprowadzać 
m ateria ły  oświatowe do nauki o 
judaizm ie; zagłada Żydów w kato
lickiej i żydowskiej perspektyw ie; 
trudna  historia stosunków  polsko- 
-żydowskich. Na zakończenie kolo
kw ium  jego uczestnicy odbyli w spól
ną pielgrzym kę do obozów w Oświę
cimiu i Brzezince, gdzie pod prze
w odnictwem  kard. M acharskiego 
odpraw ili nabożeństwo w  in tencji 
ofiar zagłady.

OFIARY N A  W Y D A W N IC TW O

Lech Gościcki — 1600 zł, Elwira Brodowicz- 
-T-urska — 2000 zł, Edyta Marzecka — 5000 zł, 
Marian Kazimierczyk — 300 zł, Jadwiga Krzy- 
woń — 400 zł, N. N. — 200 zł.

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dzięku-

jemy. Przypominamy, że ofiary na wydawni
ctwo „Jednota” można przekazywać 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.
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POSIEDZENIE K OM ISJI 
M IESZANEJ

PO LSK IEJ RADY EKUMENICZNEJ 
I KO M ISJI EPISKOPATU 

DS. EKUMENIZMU

#  D w ukrotnie w roku spotykają 
się przedstaw iciele Polskięj Rady 
Ekum enicznej i Kom isji Episkopatu 
do spraw  Ekum enizm u w  celu o- 
mówienda sytuacji ekum enicznej w 
naszym  kraju , przygotowania, a po
tem  podsum ow ania Tygodnia Mo
d litw  o Jedność C hrześcijan oraz 
ustosunkow ania się do bieżących 
problem ów  w ynikających z kontak
tów  m iędzywyznaniowych.

Towarzystwo K rzew ienia E tyki C hrześcijańskiej w  K rakow ie i K sięgarnia 
„Logos” w  Cieszynie zapraszają do udziału w  konkursie fotograficznym  
„Ewangelia w  fotografii”

„...to, co widzialne, jest doczesne, 
a to, co niewidzialne, jest w ieczne” 

(II Kor. 4:18)

Regulamin konkursu

i

ORGANIZATORZY

Towarzystwo K rzew ienia E tyki C hrześcijańskiej w K rakow ie, K sięgarnia 
„Logos” w  Cieszynie

P ierw sze w  tym  roku posiedzenie 
K om isji M ieszanej odbyło się w 
siedzibie K urii M etropolitalnej W ar
szaw skiej, przy ul. Miodowej 17, w 
dniu 27 kw ietnia. Przybyli na nie ze 
strony  rzym skokatolickiej: biskup 
Edw ard Ozorowski (współprzewod
niczący) i ks. prof. Lucjan  B alter 
SAC, a ze strony Polskiej Rady 
Ekum enicznej przedstaw iciele zrze
szonych w niej Kościołów: biskup 
w rocławsko-szczeciński Jerem iasz z 
Kościoła Praw osław nego (współ
przewodniczący), ks. sup. Adam 
Kleszczyński z Kościoła M etody- 
stycznego (sekretarz Komisji), se
nior diecezji w rocławskiej Kościoła 
Ew angelicko-A ugsburskiego ks. Jó 
zef Pośpiech oraz ks. dziekan To
m asz W ojtowicz z Kościoła Polsko- 
katoliokiego.

Porządek obrad zaw ierał m in . 
następujące punkty: omówienie
p rac Podkom isji ds. Dialogu Dok
trynalnego, ocenę tegorocznego Ty
godnia M odlitw  o Jedność Chrze
śc ijan  oraz przedstaw ienie ak tua l
nych w ydarzeń ekum enicznych w 
k raju .

Odnośnie do m ającej spore osiąg
nięcia (m. in. we w zajem nym  uzna
n iu  sakram entu  Chrztu przez Ko
ścioły w Polsce oraz w recepcji Do
kum entu  z Limy) Podkom isji ds. 
Dialogu D oktrynalnego stwierdzono, 
że w jej działalności nastąpiła ko
lejna, trw ająca  ponad rok, przerw a 
spowodowana trudnościam i perso
nalnym i po obu stronach. Ze wzglę
du na wagę dialogu teologicznego 
w kształtow aniu świadomości eku
m enicznej w Polsce, postanowiono

II

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

1. Dokonanie konfron tacji osiągnięć i dążeń twórczych w  sposobie pokaza
nia Ewangelii językiem  fotografii.

2. Fotograficzne ilustrow anie w ersetów  i cytatów  biblijnych, będące u k a 
zaniem różnych sposobów przyjm ow ania treści Ewangelii przez w spół
czesnych.

3. Popularyzacja twórczości fotograficznej wśród społeczeństwa.

III

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Udział w konkursie jest dostępny dla w szystkich fotografujących.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. A utor może zgłosić do 7 czarno-białych p rac pojedynczych.

4. Technika zdjęć dowolna.

5. Format prac od 24X30 do 30X40 cm.

6. Na odwrocie każdej pracy należy podać:

— ty tu ł zgodny z k a rtą  zgłoszenia,

— rok w ykonania zdjęcia,

— imię i nazwisko autora,

— dokładny adres autora.

7. Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę  zgłoszenia.

8. Prace w raz z k a rtą  zgłoszenia należy przesłać w sztywnym  i płaskim  
opakow aniu przesyłką poleconą pod adresem : „K sięgarnia Logos”, ul. W yż
sza Bram a 29, 43-400 Cieszyn.

9. Za uszkodzenia pow stałe w czasie przesyłki organizatorzy nie biorą od
powiedzialności.

10. O rganizatorzy proszą o dołączenie wglądówek nadesłanych prac w fo r
macie 13X18 cm na papierze błyszczącym dla celów popularyzacji kon
kursu. W glądówki nie podlegają zwrotowi.
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11. O rganizatorzy zapew niają sobie praw o do bezpłatnego reprodukow ania 
i publikow ania zdjęć w  katalogu, prasie, TV oraz prezentow ania prac 
w  innych ośrodkach k raju .

12. P race nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatorów .

13. O stateczna in te rp re tac ja  regulam inu należy do organizatorów .

14. Nadesłanie p rac na w ystaw ę jest jednoznaczne z uznaniem  w arunków  
niniejszego regulam inu.

IV *

OCENA PRAC

1. Oceny i kw alifikacji p rac do ekspozycji oraz przyznania nagród dokona 
ju ry  powołane przez organizatorów .

2. Ju ry  oceniając prace fotograficzne będzie brać pod uw agę w alory 
tw órcze dzieła, jego w artość treściow ą (dobór tem atyczny zdjęcia do od
pow iednika treściowego, w ersetu  biblijnego), świadomość zastosowanych 
fotograficznych środków w yrazu, w alory  estetyczne i artystyczne, poziom 
techniczny dzieła fotograficznego.

3. Ju ry  m a praw o dokonania innego podziału nagród.

V

NAGRODY

1. W konkursie przyznane zostaną:
I nagroda — 40 000 zł 

II nagroda — 30 000 zł 
III nagroda — 20 000 zł 
oraz w yróżnienia i dyplomy honorowe.

2. Każdy uczestnik zostanie powiadom iony o w ynikach konkursu.

3. A utorzy zakw alifikow anych do w ystaw y prac otrzym ają katalog wystawy.

VI

TERMINARZ

1. Nadesłanie prac fotograficznych (data stem pla pocztowego) 
term in: 31.09.1988 r.

2. Zawiadom ienie autorów  o w erdykcie ju ry  
term in: 30.10.1988 r.

3. W ystawy — ekspozycje zdjęć 
term in: do 30.11.1988 r.

4. Zw rot prac fotograficznych autorom  
term in: do 30.12.1988 r.

WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko . ....................................
A dres .......................................................................
Na w ystawę „Ewangelia w fotografii” wysyłam :

LP. Tytuł pracy (werset) N agroda Zakup Zw rot

1
2
3

dążyć do odnowienia składu osobo
wego tej Podkom isji, tak  aby m ogła 
ona jeszcze w  tym  roku wznowić 
pracę. W arto przypom nieć, iż na 
przełom ie la t siedem dziesiątych i 
osiem dziesiątych Podkom isja zbiera
ła się trzykro tn ie w  ciągu roku. Je j 
osiągnięcia zostały podkreślone 
przez Jan a  Paw ła II w  przem ów ie
niu wygłoszonym do przedstaw icieli 
Kościołów chrześcijańskich podczas 
jego ostatniej w izyty w Polsce.

Ocena Tygodnia M odlitw  o Jed 
ność Chrześcijan, k tó ry  organizow a
ły Kościoły w  styczniu br., w ypadła 
dość korzystnie dla stolicy, nato 
m iast stwierdzono — na podstawie 
niepełnej wpraw dzie dokum entacji 
— pew ien regres w innych miejsco
wościach. Postanowiono więc zwró
cić baczniejszą uw agę na sytuację 
ekum eniczną poza W arszawą. Szcze
gólnie chodzi o większe zaintereso
wanie spraw am i ekum enicznym i za
równo duchow ieństw a wszystkich 
Kościołów, jak  i świeckich. W przy
szłym roku K om isja M ieszana zw ró
ci się do przewodniczących oddzia
łów Polskiej Rady Ekum enicznej i 
katolickich referen tów  diecezjal
nych do spraw  ekum enicznych o 
przygotow anie oceny kontaktów  
m iędzywyznaniowych na ich te re
nie, ze szczególnym , uw zględnieniem  
przyszłego Tygodnia Modlitw.

W związku z obchodam i 1000-le- 
cia chrztu Rusi został w łonie Ko
m isji przeprow adzony dialog m ię
dzy przedstaw icielam i Kościoła 
Rzymskokatolickiego i Kościoła P ra 
wosławnego na tem at unitów. Obie 
strony w yjaśniły  pew ne kw estie 
term inologiczne i tło historyczno- 
-narodowościowe istnienia parafii 
unickich oraz uznały konieczność 
dalszego wspólnego dialogu na ten  
tem at pomimo trudności, jakie po
w oduje różne widzenie tej spraw y 
przez obu partnerów .

Następne posiedzenie Komisji 
M ieszanej zaplanowano na 9 listo
pada 1988 r. w  siedzibie Polskiej 
Rady Ekum enicznej w W arszawie.

Przyjmuję warunki regulaminu data — podpis autora prac Ks. Adam Kleszczyńslu



Z  PRASY

Antysemityzm
„Postaw iłem  tezę zupełnie nieod- 
krywczą, wręcz banalną: że o tw ar
tość ekum eniczna nie może iść w 
parze z jakim kolw iek uprzedze
niem  antyżydowskim , że jest i m u
si być w rażliw a na wszelkie prze
jaw y antysem ityzm u »chrześcijań
skiego« czy pogańskiego, że p row a
dzi do dialogu z judaizm em  i Ży
dam i”. Cytat pochodzi z a rtyku łu  ks. 
M ichała Czajkowskiego pt. „A nty
sem ityzm  a ekum enizm ”, zamiesz
czonego w  styczniowym  num erze 
katolickiego m iesięcznika „W Dro
dze” (nr 1, 1988). Przypom nijm y, że 
ks. Michał Czajkowski jest także 
naszym  autorem  — w num erze 
„żydowskim” („Jednota” n r  8—9, 
1987) publikow aliśm y jego artyku ł 
zatytułow any „Antysem ityzm  już w 
Nowym Testam encie?”

„...antysemityzm łączy się nader 
często z antyekum enizm em  — pisze 
ks. Czajkowski. — W antysem ickiej 
litera tu rze  sprzedaw anej w n iek tó
rych polskich kościołach (...) Św ia
tow a Rada Kościołów i wszelki ruch 
ekum eniczny, także katolicki, zw al
czane są jako wroga robota żydow
ska. (...) Przecież antysem ityzm  ro 
dzi się także z nacjonalizm u. (...) 
A utofascynacja narodow a domaga 
się p ro jekcji zła poza obręb tego, 
co swoje, domaga się ekspulsji zła 
poza w łasny naród, grupę społecz
ną czy wyznanie. To nie my... my 
jesteśm y przecież dobrzy, bez za
rzutu... Czyż tu ta j antysem ityzm  nie 
spotyka się zgodnie z antyekum e
nizmem? Że to, co obce, to zło, i że 
zło wśród nas nie jest nasze, lecz 
obce? I stąd tak  chętnie, i to w 
tonie potępienia, kojarzy  się inne 
wyznanie i obrządki z obcymi n a
rodowościam i..”.

Dalej następują słowa uznania pod 
adresem  „Jednoty”, k tó ra d rukując 
żydowskie artykuły, cykle, num ery 
„pokazuje nam, że szczery ekum e
nizm nie tylko wyklucza antysem i
tyzm, ale prowadzi także do coraz

a ekumenizm
większego zbliżenia z Żydam i i in
nym i.”
Pierw szym  w arunkiem  owego szcze
rego ekum enizm u jest postaw a o- 
tw arta  we wszystkich kierunkach, 
szacunek dla w szystkich narodow o
ści i wyznań, również niechrześci
jańskich. „A my tu  grzeszymy i 
polonocentryzm em , i »katolikocen- 
tryzm em«, jak  również »chrystocen- 
tryzm em«. Bo przecież ma prawo 
do pełnej naszej czci Żyd, który nie 
sta je  się chrześcijaninem , jak  ma 
praw o do szacunku ze strony ży
dow skiej ten  Żyd, który staje się 
chrześcijaninem  (nie przestając być 
Żydem, bo nie musi przestać nim 
być).”
O tw artość wzbogaca człowieka, kto 
się otw iera ku innym, otrzym uje 
coraz więcej zrozumienia, życzliwo
ści, przyjaźni. Jeśli jednak chodzi 
o stosunek chrześcijan do Żydów, 
nie w ystarcza otw artość na w arto 
ści ogólnoludzkie, nie w ystarcza 
tylko postaw a hum anistyczna, gdy 
wchodzą tu  w grę najwyższe w ar
tości religijne. „Co więcej — mówi 
au to r — m isterium  chrześcijańskie 
styka się z m isterium  izraelskim  w 
sposób w yjątkow y, jedyny, niepow 
tarzalny, i dlatego dialog z judaiz
mem to nie to samo co dialog z in 
nym i religiam i niechrześcijańskim i” 
W prawdzie otw arcie się ku judaiz
mowi otw iera także na inne religie, 
ale „Iżrael to korzeń, który pod
trzym uje n ieustannie chrześcijań
stwo, dziczkę oliwną (por. Rzym. 
11:17—18)”.
Co dzisiejszemu chrześcijaninowi 
dać może* judaizm ? Jaką rolę od
grywa w tym  ekum enia? Z acytu j
my znów słowa ks. "Czajkowskiego. 
„Izrael łączy nas, chrześcijan, bo 
głosi nam  O bjaw ienie Boga, bo da
je nam  do rąk  Jego Biblię. Ale i 
odwrotnie: ekum enizm  przybliżając 
nam  w szystkim  Słowo Boże — 
przybliża nas do Izraela i judaiz
mu. P ro testan tyzm  przybliżając k a 

tolicyzmowi Pismo święte — przy
bliża go do braci Żydów; kato li
cyzm przybliżając braciom  ew ange
likom rolę T radycji — również mo
że im Żydów przybliżać... Z resztą 
teologia i w iara izraelska mogą s ta 
nowić pomoc dla rozw iązania , n a 
szych chrześcijańskich kontrow er
sji. Pismo święte i T radycja czy 
w iara i uczynki sta ją  się dwoma 
aspektam i jednej życiowej rzeczy
wistości, problem  Eucharystii staje 
się jaśniejszy i m niej dzielący w 
blasku hebrajskie j Szektna, itp. (teo
logia wyzwolenia, teologia politycz
na...)”.
Ks. Czajkowski pisze, że teza, jaką 
postawił, jest mało odkrywcza i 
podobnie „nieodkryw cza” jest od
powiedź na pytanie, „dlaczego a u 
tentyczny ekum enizm  nie do pogo
dzenia jest z jakim kolw iek an tyse
mityzmem, także z »antysem ityz
mem ludzi łagodnych?«” Chodzi bo
wiem po prostu o... w ierność E w an
gelii. „Postawa ekum eniczna to 
chrześcijaństw o głębsze, konse- 
kw entniejsze, autentyczniejsze — a 
więc nie tylko alergicznie w rażliw e 
na wszelką dyskrym inację i pogar
dę, ale także z radością, pokorą i 
dum ą przyznające się do pokrew ień
stw a ze »Starszym  Bratem«, Izrae
lem Bożym, którem u tak  wiele ma 
do zawdzięczenia...”
Tymczasem w naszych Kościołach 
i parafiach  różnych w yznań an ty 
semityzm wciąż na nowo odżywa. 
Dlatego — zdaniem au tora — w y
korzenianie go powinno stać się 
wspólną troską ekum eniczną, a n a
w et wspólnym  program em  duszpa
sterskim . Do dialogu z judaizm em  
mogą mieć zastosowanie spraw dzo
ne już form y zbliżenia ekum enicz
nego między chrześcijanam i. Zacząć 
by jednak trzeba było od tego, co 
najtrudniejsze — od uznania i w y
znania w łasnych w in .‘ „A nasze w i
ny wobec Żydów — pisze ks. Czaj
kowski — p rzerasta ją  ogromnie 
w szystkie nasze w zajem ne grzechy 
m iędzychrześcijańskie i są tak  s tra 
szne, że tylko M iłosierdzie Boże, w 
które wspólnie z braćm i Żydam i 
wierzymy, może nas uratow ać...”

Oprać. E. P.
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