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C O W Y N A TO?
Kilka myśli o państwie
Kiedy piszemy te słowa, w Chinach trwa tragedia tysięcy studentów, ro
botników i nauczycieli akademickich. Trwa tragedia umęczonego i upodla
nego narodu. Masakra młodzieży na Placu Niebiańskiego Pokoju, areszto
wania, wyroki śmierci. Z ekranów telewizyjnych patrzą na nas przerażone
oczy ciężko pobitych, storturowanych fizycznie i psychicznie młodych ludzi.
Jednego z nich wydała w ręce policji rodzona siostra. Wschodnie rysy ich
twarzy sprawiają na nas, Europejczykach, wrażenie, że mamy do czynie
nia z dziećmi. Tym boleśniej przeżywamy ich mękę, a naszą własną bezsil
ność i gniew. Nie wierzymy bowiem, że z potężną władzą państwa my, sza
rzy obywatele innego państwa, damy sobie radę, że cokolwiek jesteśmy w
stanie zmienić. Dlatego tylko niektórzy spośród nas zdobyli się na jakieś
działania: podjęcie głodówki na znak protestu i zarazem solidarności
z prześladowanymi, uczestnictwo w marszach milczenia i wiecach, złożenie
podpisów na listach protestacyjnych; tylko niektórzy modlili się i modlą
za ofiary, a już nieliczni — za prześladowców i katów. Większość pozostała
bierna, co nie oznacza zresztą, że obojętna.
Kiedy stajemy w obliczu takich wydarzeń, jak te w Chinach, niezwykle
wyraźnie jawi się nam przed oczami obnażona ohyda, której na imię
p o l i s — państwo — w całej jego wynaturzonej, zwyrodniałej postaci.
Padają wtedy pytania: czy to możliwe, że t a k i e państwo miałoby nale
żeć do ustanowionego porządku Bożego, a t a k a władza — być władzą
ustanowioną „z góry”? Czy to możliwe, że za t a k i e państwo jego chrze
ścijańscy obywatele mieliby poczuwać się do odpowiedzialności? Te i po
dobne pytania, nurtujące dziś wielu ludzi, a wywołane nie tylko ostatnimi
wypadkami za Wielkim Murem, nie mogą pozostać bez odpowiedzi Ko
ścioła.
Pragniemy przedstawić próbę takiej odpowiedzi, którą podjął Karol Barth,
wielki myśliciel i teolog reformowany. Ma ona tę wielką zaletę, że jest za
razem odpowiedzią e w a n g e l i c z n ą .
W swojej pracy „Dogmatik im Grundriss” Barth dochodzi do wniosku, że
w scenie spotkania Jezusa z Piłatem zawiera się wszystko, co z punktu
widzenia Ewangelii można powiedzieć o państwie. „...Jeśli gdzieś — pisze
on — państwo ujawnia się jako państwo niesprawiedliwości, to tutaj; jeśli
gdzieś państwo się skompromitowało a polityka ukazała swoje potworne
oblicze, to znowu tutaj. Co robi Piłat? (...) Otóż próbuje ratować i utrzymać
porządek w Jerozolimie broniąc zarazem własnej pozycji politycznej. Czyni
to odrzucając podstawowe zasady prawa, na którego obrońcę został prze
cież powołany (...). Państwo w osobie Piłata samo pozbawia siebie podstaw
egzystencji, staje się jaskinią zbójców, państwem gangsterskim, porządkiem
nieodpowiedzialnej bandy (...). Cierpienie Chrystusa powoduje zdemasko
wanie, kryzys i potępienie zwierza, któremu na imię p o 1 i s**.
„Ale to jeszcze nie wszystko — kontynuuje K. Barth — i na tym nie moż
na poprzestać. Czyn Piłata ujawnia przede wszystkim wynaturzenie pań
stwa, tj. jego niesprawiedliwość. Ale nawet w tym skrzywionym obrazie
państwa daje się rozpoznać wyższość dobrego porządku Bożego, który nie
przestaje istnieć; daje się rozpoznać a u t e n t y c z n e p a ń s t w o , które
popada w niesławę wskutek niesprawiedliwych działań ludzkich. Mimo to
nie można go zniszczyć, dlatego że — podobnie jak autentyczny Kościół —
opiera się ono na postanowieniu Bożym (...). Na przykładzie Piłata również
ujawnia się, że porządek państwowy jest porządkiem Bożym (...). Chociaż
Piłat, jako zły mąż stanu, może postąpić sprzecznie z tym, co powinien
czynić, gdyby był autentycznym mężem stanu (...), to i tak m u sri wypełnić
Najwyższy Nakaz Prawa...**
„I tak oto okazuje się <— kontynuuje Barth — że Jezus, chociaż podlegał
porządkowi państwowemu, zwyrodniałemu wskutek winy ludzkiej, to w
rzeczywistości nad nim panował. Dlatego chrześcijanie modlą się za przed
stawicieli państwa, dlatego czują się odpowiedzialni za jego istnienie, dla
tego ich zadaniem jest szukanie najlepszej spośród możliwych form pań
stwa i uznawanie jego autorytetu — ustanowionego przez Boga — przez
dokonywanie w najlepszej wierze wyboru nie złego lecz dobrego modelu
państwa. Cały czas mowa tu — podkreśla wielki teolog — o państwie,
które mając świadomość otrzymania władzy »z góry«, nie będzie jej — jak
Piłat — kompromitować, lecz sprawować z godnością. Ponadto chrześcija
nie mają pewność, że Prawo Boże w życiu politycznym utrzymuje swoją
przewTagę nawet tam, gdzie bywa zapoznawane i gwałcone przez ludzi.
Dzieje się tak ze względu na cierpienie Jezusa, któremu została dana
w s z e l k a w ł a d z a na niebie i na ziemi*’.
Takiej odpowiedzi udziela Karol Barth. Czy możemy uznać ją za swoją?
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CO W N U M E R Z E ?
Dzięki drugiemu w tym roku po
dwójnemu zeszytowi „Jednoty” re
dakcja zmniejsza opóźnienie pisma
do jednego miesiąca, Czytelnicy zaś
otrzymują sporą dawkę różnorodnej
lektury.
Jak zwykle numer otwiera kaza
nie (Przez miłosierdzie Boże..., s. 3),
którego autorem jest tym razem bi
skup opolski ks. Alfons Nossol, uczestnik ekumenicznego nabożeń
stwa w Zelowie (por. „J” nr 4). On
również napisał modlitwę: Abyśmy
byli jedno (s. 4). Wyjątkowo publi
kujemy jeszcze jeden tekst kazania:
Z nami lub bez nas (s. 9), które wy
głosił na rozpoozęcie Synodu Kościo
ła Ewangelicko-Reformowanego ks.
Piet van Veldhuizen. W bloku ma
teriałów synodalnych znajdą Czytel
nicy ponadto: Sprawozdanie z Sy
nodu (s. 10) i List otwarty Synodu
(s. 15).
Sporo miejsca zajmują informacje
0 różnych zgromadzeniach chrześci
jańskich. Odsyłamy do artykułu
Krystyny Lindenberg: Siedemdzie
siąt procent (s. 19), Włodzimierza
Zuzgi: Przed XXII Zgromadzeniem
Ogólnym SAKR w Seulu (s. 21) i
Stanisława Brotnickiego: Dziesiąte:
„Nie pożądaj” (s. 29). O sytuacji Ko
ściołów w Chinach
(oczywiście
sprzed wydarzeń czerwcowych) do
wiedzą się Czytelnicy z tekstu Ewangelicka wiosna w Chinach (s.
27), a o planach działania nowego
prezesa Synodu Kościoła Reformo
wanego na Węgrzech — z opubliko
wanego na s. 26 wywiadu.
Szczególnej uwadze polecamy trzy
teksty: Zbigniewa. Nosowskiego —
Jeśli chcecie zachować pokój, pa
miętajcie o człowieku (s. 5), Włodzi
mierza Zuzgi — Teologia procesu
(s. 16) i Romana Backera — Czyń
cie ziemię sobie poddaną (s. 23). Ten
ostatni traktuje o zagrożeniu nasze
go środowiska naturalnego na przy
kładzie tylko jednego truciciela z
Torunia.
Radzimy także zajrzeć na s. 38 i
39, gdzie publikujemy List Lecha
Wałęsy w sprawie mniejszości, nasz
komentarz oraz przedruk z „Gaze
ty Wyborczej” artykułu związanego
z tą sprawą.
Ponadto znajdą Czytelnicy w tym
numerze wszystkie stałe działy i
rubryki: Co Wy na to? (s. 2), War
szawskie firmy ewangelickie (s. 33),
Myślane nocą (s. 32), Listy (s. 30),
Wśród książek (s. 37), Przegląd eku
meniczny — bardzo obszerny (s. 39)
1 Z prasy (s. 47). Życzymy interesu
jącej lektury.

NASZA

OKŁADKA

„I rzekł Bóg: rozradzajcie się i roz
mnażajcie, i napełniajcie ziemię, i
czyńcie ją sobie poddaną”. A co ro
bi człowiek? (Patrz art. na s. 23)

KS. BP ALFONS N 0S 30L

Przez miłosierdzie Boże...
A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na
ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej.
Nie bierzcie więc wzorów z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie
umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest woła Boża: co jest dobre, co Bogu przy
jemne, co doskonałe. Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu
z was: Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi
o sobie trzeźwo — według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. Jak bo
wiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę
samą czynność — podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a
każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami*.
Rzym. 12:1—5

Drodzy Bracia i Siostry,
Wyznawcy Jezusa Chrystusa — Kamienia wę
gielnego Kościoła Bożego,
Do słów czytanej dziś Ewangelii pragnę dodać
kilka myśli zawartych w Liście do Rzymian, a
nawiązujących do hasła i treści tegorocznego
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Miło
sierdzie Boże gromadzi nas razem (Rzym. 2:1).
Na nim opiera się wspólnota, którą mamy bu
dować. Wszyscy korzystamy z mocy miłosier
dzia Bożego, bez którego nie bylibyśmy w sta
nie niczego zdziałać, nie bylibyśmy również
zdolni cokolwiek zrobić dla jedności Kościęła
Chrystusowego, która jest tak bardzo potrzeb
na współczesnemu światu i która stanowi po
stulat testamentowych słów naszego Zbawicie
la, „by wszyscy byli jedno” (Jn 17:21).
Wiara w miłosierdzie Boże, objawione w Chry
stusie, posiada cudowną moc zbawczą: ona nas
usprawiedliwia, czyni miłymi Bogu dziećmi
mimo naszych grzechów, mimo różnego rodzaju
ograniczeń i słabości, mimo stawianych przez.
nas barier, niestety, także barier wyznanio
wych. Trzeba zatem jak najsilniej zawierzyć,
bezwzględnie zaufać miłosiernemu Bogu, który
w swej dobroci objawił się nam w Jezusie
Chrystusie, naszym wspólnym Zbawicielu i
Pojednawcy. Dzięki temu możemy moc miło
sierdzia Bożego otrzymywać, żyć nią, być jej
narzędziem w świecie, również w odniesieniu
do wspólnoty ludu Bożego, do samego Kościoła
Chrystusowego. (...)
Chrystus Pan, nasz wspólny Zbawca, gromadzi
nas, zbiera wokół siebie i prowadzi mocą Bo
żego Ducha do Ojca. My, chrześcijanie — jak
stwierdza wielki teolog reformowany Karol
Barth — choć wierzymy wciąż jeszcze inaczej,
to jednak nie wierzymy w Innego. Poza na
szym Zbawicielem nie ma bowiem żywego ka
mienia węgielnego; nie ma innego fundamentu
nad Chrystusa. Tylko On, tylko On jeden, jest
dla nas wszystkich równocześnie drogą, prawdą
i życiem.
Dlatego też powinniśmy Mu zawierzyć i mocą
tego zawierzenia dać się ogarnąć wszechmocne

mu miłosierdziu Bożemu, dać mu się niejako
przepalić, by stać się jego narzędziem w świe
cie. Dzisiejszemu światu grozi bowiem swoiste
go rodzaju „śmierć cieplna” ze względu na co
raz większy ubytek miłości, dzięki której w
ogóle on istnieje. Wszak Bóg stworzył świat
nie tyle z „nicości”, ile z miłości: creatio ex
caritate!
W dzisiejszą, trzecią niedzielę wielkopostną
czytaliśmy w świątyniach katolickich podczas
nabożeństw eucharystycznych przypowieść o
synu marnotrawnym z rozdziału 15 Ewangelii
według św. Łukasza. Szczególne znaczenie ma
w tym kontekście wiersz 18, który mówi o tym,
jak syn marnotrawny rozpoznał swoją winę i
zdecydował się zawrócić ze złej drogi: „Zabio
rę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: oj
cze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem cie
bie...”. Z wiary i zaufania rodzi się nawróce
nie.
Okres Wielkanocnej Pokuty rozpoczynamy w
Środę Popielcową wezwaniem: „Nawróćcie się
i zawierzcie Ewangelii”, a więc Radosnej No
winie o miłosierdziu Bożym, o tajemnicy mi
łosiernej miłości Pana naszego Jezusa Chrystu
sa w stosunku do nas wszystkich. Dzięki niej,
kierując się wiarą i zaufaniem, przez nawróce
nie możemy wciąż na nowo — tak jak syn
marnotrawny — wracać do domu Ojca. Na
wrócenie bowiem to nie tylko kulminacyjny
moment w życiu chrześcijanina, ale to trwała
postawa, to nieodzowne znamię naszego życia
chrześcijańskiego na co- dzień. Nawrócenie do
konuje się, jak to okres Wielkiego Postu i przy
gotowania paschalnego podkreśla, przez po
kutę.^...)
Mówiąc o Kościele nie wolno nigdy zapominać
o pokucie, zwłaszcza gdy ma się na uwadze
tajemnicę jego jedności. Bez pokuty nie sposób
być zdolnym do tego, by budować jedność
Chrystusowego Kościoła, by Chrystus mógł się
nami skutecznie posłużyć. Wyznania chrześci
* Według Biblii Tysiąclecia
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jańskie zaczynają to dzisiaj coraz lepiej rozu
mieć. Winę za rozdarcie całodzianej szaty Chry
stusowej proporcjonalnie rozkładają na siebie.
Nie wolno nam wskazywać palcem jedni na
drugich, nie wolno stosować taktyki wzajem
nego obwiniania się. Trzeba nam wszystkim
odwołać się do miłosierdzia Bożego, a więc do
tej mocy, która jest naprawdę w stanie dopro
wadzić Kościół Chrystusowy z powrotem do
widzialnej zewnętrznie jedności. Rozdarcie ca
łodzianej szaty Chrystusowej nie sięga bowiem
samej wewnętrznej tajemnicy Kościoła, który
jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Nie
może być dwóch prawdziwych Kościołów Chry
stusowych — jest tylko jeden i ten jako taki
trwa. Nam zaś zostało dane, byśmy serio usiło
wali przyczyniać się również do jego widzial
nej, zewnętrznej jedności.
Tak mamy budować jedność Chrystusowego
Ciała, by znowu wszyscy mogli widzieć jeden
lud Boży, jedno Mistyczne Ciało Chrystusa i
jedną wspólnotę dzieci Bożych. Mamy taką
możliwość już teraz, a kryje się ona w duszy
rozżarzonej żarem wiary opartej na potędze
Bożego miłosierdzia.
Przewodniczący strony katolickiej Międzyna
rodowej Komisji Luterańsko-Katolickiej, która
wczoraj (4 marca 1989 r.) zakończyła w Opolu
obrady, głosząc Słowo Boże powiedział m.in.,
że najwłaściwszym gestem ekumenicznym, obok rąk złożonych modlitewnie, są dłonie pu
ste, otwarte. Nie zaciśnięte w pięści, bo takich
gestów świat dziś nie potrzebuje, lecz otwarte,
które są zdolne równocześnie przyjmować i da
wać. Dłonie te trzeba powierzyć naszemu
Zbawcy i — być może — On sam przykuje je
do swych własnych rąk na krzyżu. Taka chwila
może naprawdę nadejść. Tajemnica naszego od
kupienia dokonała się dopiero wtedy, kiedy rę
ce i nogi Chrystusa zostały przytwierdzone do
krzyża. Wówczas, będąc całkowicie unierucho
miony i ubezwładniony, wysłużył nam wyzwo

lenie, dał nam wolność „od” i wolność ,,dla”,
wolność dzieci Bożych!
Dzięki łasce Chrztu i Eucharystii możemy te
raz z tej wolności korzystać, w oparciu o nią
możemy stawać się narzędziami w budowie
jedności Chrystusowego Ciała, jedności tak
nieodzownej Kościołowi żyjącemu w dzisiej
szym świecie. Świat bowiem patrzy na Kościół
i liczy nań, bo widzi w nim znak, więcej —
widzi „sakrament jedności całej ludzkości”, a
nawet „sakrament pokoju w świecie”. W Liś
cie do Efezjan czytamy, że pokojem naszym
jest On sam — Jezus Chrystus (Ef. 2:17), któ
rego chrześcijanie powinni wyznawać nie tylko
słowami, ale przede wszystkim sposobem bycia
chrześcijanami, sposobem właściwego bycia
Kościołem. My przecież wszyscy jesteśmy Ko
ściołem. Nie wystarczy tylko mówić o Koście
le, ale trzeba wciąż usiłować nim naprawdę
być. Oczywiście, nie wiemy dokładnie i nigdy
nie będziemy w stanie teologicznie ściśle okre
ślić, jaka to będzie jedność i kiedy ona nastąpi.
Zapewne będzie to jedność w wielości, jedność
będąca „pojednaną różnorodnością” wobec ta
jemnicy nieskończonego, „bogatego w miło
sierdzie Boga” — jak zatytułował Jan Paweł II
swą encyklikę Dives in misericordia. Niezgłę
biona jest tajemnica mocy miłosierdzia Pań
skiego, gromadzącego nas razem. Wszyscy wie
rzący w Chrystusa powinniśmy dać się jej pro
wadzić i zdynamizować. (...)
Starajmy się w duchu pokuty, która przygo
tuje nas do przeżywania radości wielkanocnej,
pytać Pana o Jego wolę względem nas. W tym
celu musimy, jak w pieśni, którą śpiewaliśmy
na wstępie naszego nabożeństwa, wsłuchiwać
się w słowa Pańskie będące jakby dobrotliwym
wyrzutem: „Jam swej nie szczędził krwi”, „jam
ukochał cię”, „to wszystko dałem ci”, „a ty co
dajesz mi?”

Abyśmy byli jedno
Chryste, Panie nasz,
Ty, który jesteś Wydarzeniem świętego objawienia
nieskończonego miłosierdzia Bożego,
błagamy Cię,
obdarz nas łaską tego daru,
byśmy mogli konkretniej i mocniej
przylgnąć do Twojego krzyża.
Zgromadzeni wokół Ciebie,
wsparci Twą łaską,
pragniemy spojrzeć w Twoje oblicze,
a Ty skieruj nasz rozum i nasze serca,
mocą Bożego Ducha,
ku Ojcu Niebieskiemu.
Jesteśmy przecież dziećmi
jednej wielkiej rodziny Bożej.
Chryste, ukonkretniona miłosierna miłości Boga Ojca,
spraw, abyśmy mocą Ducha Świętego
stanowili Jedno. Amen.
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Przejęci duchem pokuty, zawierzywszy mocy
Bożego miłosierdzia, zechciejmy wszyscy z po
zycji naszej konkretnej postawy wyznaniowej
doszukiwać się w innych wyznaniach jak naj
więcej śladów jednego i jedynego Kościoła
Chrystusowego, nie podzielonego wewnętrznie,
lecz rozdartego przez chrześcijan tylko zew
nętrznie.
Niech Pan miłosierny sprawi, byśmy jako po
datne narzędzia Jego łaski, wsparci mocą Jego
miłosierdzia byli rzeczywiście w stanie dopro

wadzić także do zewnętrznie uchwytnej i spostrzegalnej jedności Jego Kościoła. Wspomóż
nas, Duchu Święty, w budowaniu, w oparciu
o moc miłosierdzia Bożego, jednej wspólnoty
ludu Bożego, świętego Kościoła Chrystusowe
go. Amen.
Skrócona (autoryzowana) wersja homilii biskupa opol
skiego ks. Alfonsa Nossola, wygłoszonej podczas na
bożeństwa ekumenicznego w kościele ewangelicko-re
formowanym w Zelowie 5 marca 1989 r.

ZBIGNIEW NOSOWSKI

Jeśli chcecie zachować pokój,
pamiętajcie o człowieku...
W ubiegłorocznym styczniowym numerze „Jednoty” (s. 5—9) zamieściliśmy
tekst autorstwa ojca S. C. Napiórkowskiego OFM Conv na temat chrześcijań
skiej służby pokojowej. Autor, na podstawie analizy dokumentów papieskich
(orędzia z lat 1968—1987), wydawanych z okazji Światowego Dnia Pokoju, ukązał kilka dróg, jakimi krocząc chrześcijanie mogą pośrednio służyć sprawie
pokoju. Są to drogi następujące: przebaczenia i pojednania, moralności, sza
cunku dla życia, poszanowania praw człowieka, sprawiedliwości, prawdy,
wolności, solidarności i wreszcie — dialogu.
Obecnie publikujemy kolejny tekst poświęcony tej sprawie, wzbogacony o wy
powiedzi Jana Pawła II podczas ostatniej wizyty w Polsce (czerwiec 1987 r.).
Autor artykułu, Zbigniew Nosowski, jest katolikiem i prezentuje naukę swo
jego Kościoła, tj. rzymskokatolickiego, o pokoju. Ponieważ jednak nauczanie
papieskie w tej kwestii, a także komentarz autora poniższego artykułu cechu
je uniwersalizm chrześcijański, nie zaś konfesyjność, uważamy za rzecz ze
wszech miar pożyteczną opublikować ten materiał, z którego bogactwa myśli
czerpać może każdy chrześcijanin, nie tylko katolik.
REDAKCJA
Słowo „pokój” należy do tych najczęściej używanych
i jednocześnie najbardziej nadużywanych. Jest to pod
stawowe hasło na sztandarach, transparentach, pla
katach. Gazety wciąż donoszą o nowych inicjatywach
na rzecz pokoju, o konferencjach i kongresach w obronie pokoju. Ten propagandowy zalew rodzi uczucie
przesytu, a co za tym idzie — groźbę zobojętnienia na
sprawę pokoju. Słowo „pokój” powszednieje dla wielu
ludzi, staje się „sloganem, który usypia lub zwodzi”
(1979) *. Czasem sam ‘dźwięk słowa „pokój” powoduje
obronną — niemal odruchową — reakcję zniecierpli
wienia i nieraz obojętności. Gdy w czerwcu 1987 r.
całą Warszawę oblepiono plakatami „Warszawa miasto
pokoju wita orędownika pokoju”, to reakcją wielu lu
dzi było zdenerwowanie, choć przecież żaden z nich
nie odmówiłby Janowi Pawłowi II zasług w działal
ności na rzecz pokoju.
Słowo „pokój” denerwuje, gdyż używa się go zbyt
często, zbyt często używa się go na próżno, zbyt często
przekręca się jego znaczenie. Nie jest to zresztą pro
blem tylko nasz, polski i dwudziestowieczny. Ludz
kość już nie jeden raz — zgodnie z Orwellowską for
mułą „wojna jest pokojem” — była mamiona i oszu
kiwana co do treści tego słowa. Już biblijni prorocy
występowali przeciwko tym, którzy wprowadzali lud
Izraela w błąd, mówiąc beztrosko „pokój, pokój”,
podczas gdy pokoju nie było (por. Ez. 13:10; Jer. 6:14).

Wciąż aktualne są pytania i uwagi Jerzego Zawiey
skiego, które czynił przed Kongresem Obrońców Po
koju w roku 1948: „Epoka propagandy państw total
nych uśmierciła przede wszystkim te słowa, które by
ły czczone przez ludzkość i które znaczyły tylko to,
co w sobie zawierały. Lekceważenie słowa i kłamanie
słowom postawiło nas wobec pustki moralnej i ode
brało światu narzędzia porozumiewania się w tym, co
ludzkość łączy i brata. Słowo »pokój« jest znów dzi
siaj na wszystkich ustach, po każdej stronie baryka
dy, ale czy napełnione jest ono tą samą treścią zna
czeniową i tą samą energią woli i uczucia?” 2.
Wszyscy mówią o pokoju, wszyscy pragną pokoju, dla
wszystkich sprawa pokoju wydaje się być ważna, ale
czy wszyscy mówiąc „pokój” myślą o tym samym? Na
pewno nie. Większość nieporozumień odnośnie do po
koju bierze się właśnie z tej niejednoznaczności sa
mego pojęcia. Różne pojęcia pokoju, które funkcjonu
ją na różnych poziomach refleksji, są nieraz ze sobą
wręcz sprzeczne czy przeciwstawne — zwłaszcza kon
trowersyjny jest problem, czy stan stosunków społecz
l Cytaty oznaczone datą pochodzą z tekstów kolejnych orędzi papieskich na Światowy Dzień Pokoju (z wyjątkiem
1967, która to data oznacza orędzie wzywające do obcho
dzenia 1 stycznia jako Dnia Pokoju)
* J. Zawieyski: Droga katechum ena, Warszawa 1971, s. 203
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nych, w którym obecnie żyjemy, można określić mia
nem pokoju.
Ostatnia pielgrzymka papieska do Polski uwydatniła
i tę niejednoznaczność koncepcji pokoju. Było to wi
doczne zwłaszcza w dwu miejscach: na Zamku Kró
lewskim w Warszawie i na Westerplatte. W obu prze
mówieniach wygłoszonych na zamku (tj; w przemó
wieniu gen. Wojciecha Jaruzelskiego i Jana Pawła II)
słowo „pokój” było słowem kluczowym. Przemówienie
Jana Pawła II szło jednak o wiele głębiej w analizie
treści zawartej w tym słowie. Papież nie chciał za
trzymać się na poziomie potępiania wojny i wzywa
nia do pokoju. Jan Paweł II nie chce na próżno pow
tarzać tak ważnego słowa. Wskazywał za to dobitnie
na jego znaczenie, na wewnętrzną treść pokoju i wa
runki jego zaistnienia. Trzeba tu przytoczyć obszerne
fragmenty tego przemówienia:
„Jeśli w wypowiedziach mężów stanu (również w tej
wypowiedzi Pana Przewodniczącego Rady Państwa,
której przed chwilą z najwyższą uwagą wysłuchali
śmy) brzmi tak często słowo »pokój«, to pozostaje ono
w związku z tą przede wszystkim wojną, która tyle
za sobą pociągnęła ofiar {...). Jeśli dziś o tym wspo
minam, to także w tym celu, aby raz jeszcze podkre
ślić ten wielki — w pewnym sensie — ogólnoludzki
zryw sumień, który wyraził się w Karcie Praw Czło
wieka (...). Wymowa Karty Praw Człowieka jest jed
noznaczna. Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie
o człowieku. Pamiętajcie o jego prawach, które są
niezbywalne, bo wynikają z samego człowieczeństwa
każdej osoby ludzkiej. (...) Wszelkie naruszenie i nieposzanowanie praw człowieka stanowi zagrożenie dla
pokoju. (...) Te doświadczenia dziejowe, a zwłaszcza
doświadczenia ostatniej wojny, stanowią dla nas
szczególne wyzwanie, aby podejmować »walkę o po
kój-«, również w naszym własnym domu. Czyż może
my to zrobić inaczej niż sięgając do Karty Praw
Człowieka? Przecież pokój jest zawsze — między na
rodami, w łonie społeczeństwa, w pośrodku narodów
dojrzałym owocem sprawiedliwości społecznej: opus
iustitiae pax. Więc trzeba zaczynać od społeczeństwa.
Od ludzi (...). Słusznie każdy i wszyscy dążą do tego,
aby być nie tylko przedmiotem odgórnego działania
władzy, instytucji życia państwowego — ale: być pod
miotem. A być podmiotem — to znaczy: uczestniczyć
w stanowieniu o »pospolitej rzeczy« wszystkich Po
laków. Tylko wówczas naród żyje autentycznie wła
snym życiem, gdy w całej organizacji życia państwo
wego stwierdza swoją podmiotowość”.
O pokoju można zatem — wedle słów papieża — mó
wić dopiero wtedy, gdy poszanowane są prawa czło
wieka, gdy urzeczywistniona jest podmiotowość spo
łeczeństwa.
W przemówieniu papieskim na Westerplatte słowo
„pokój” nie zostało użyte właściwie ani ra zu 3. Lecz
wygłoszone tam rozważanie jest znamienne dla całego
nauczania Kościoła o pokoju. Istotne jest to, co zo
stało powiedziane, i to, czego nie powiedziano. Waż
na jest przede wszystkim wymowa miejsca. Działo się
to przecież tam, gdzie rozpoczęła się najstraszliwsza
z wojen. Będąc na Westerplatte i właśnie tam spoty
kając się z młodzieżą, Jan Paweł II nie wygłosił —
wbrew oficjalnie formułowanym oczekiwaniom —
przemówienia potępiającego wojnę, nie poparł żad
nych inicjatyw pokojowych czy rozbrojeniowych. Mó
wił natomiast o prymacie „bardziej być” nad „więcej
mieć”, o prawach człowieka, o pracy nad sobą, o od
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wadze trwania pełnego inicjatywy, wreszcie o tym
„momencie Westerplatte”, który każdy spotyka w
swoim życiu i przed którym nie można zdezertero
wać. Papież przeniósł zatem problematykę pokoju do
ludzkiego wnętrza. Mówił dalej, że świat lepszy, bar
dziej ludzki to świat prawdy, sprawiedliwości, wol
ności i miłości. Te właśnie wartości są bowiem fila
rami prawdziwego pokoju (jeszcze dobitniej wyraził
to w przemówieniu pożegnalnym na Okęciu).
Te drobne, ale jakże znaczące, elementy papieskiego
nauczania o pokoju, wypowiedziane w Polsce, są głę
boko zakorzenione w całym nauczaniu społecznym
Kościoła, które od dawna zajmuje się tym tematem.
Odkłamywanie słowa „pokój” przez papieży ma już
swoją tradycję. Już dawno bowiem stwierdzono, że
nie można pozwolić, aby pojęcie pokoju i wszystko,
co się z nim wiąże, stało się pustym wyrazem czy je
dynie hasłem propagandowym. Pokój znajduje się bo
wiem w samym sercu chrześcijaństwa, jest elemen
tarnym słowem Ewangelii. Jest także jedną z podsta
wowych wartości kultury europejskiej, uformowanej
przez chrześcijaństwo (nawiasem mówiąc, wisiały w
1985 roku w Warszawie plakaty usiłujące nas prze
konać, że to dopiero „Październik 1917 dał ludzkości
ideę pokoju”). Nic więc dziwnego, że Kościół stale
mówi o pokoju. Istotne są tu zwłaszcza coroczne pa
pieskie orędzia na Światowy Dzień Pokoju — 1 stycz
nia, obchodzony z inicjatywy Pawła VI od roku 1968.
Aby dopełnić procesu odkłamywania rozpoczętego w
Polsce przez Jana Pawła II, trzeba zobaczyć jego pol
skie homilie w kontekście całego nauczania Kościoła
o pokoju, w którym każdy z wątków wypowiedzia' nych w Polsce znajduje swe rozwinięcie i pogłębienie.
Wciąż powtarzającym się motywem w encyklikach i
orędziach papieskich jest pytanie: „czym jest pokój?”.
Można najpierw odpowiadać negatywnie: pokój praw
dziwy, pokój Chrystusa nie ma nic wspólnego ze
„świętym spokojem”. Nie jest on bezczynnością, bier
nością, obojętnością wobec zła czy brakiem wewnętrz
nego zaniepokojenia. Chrystus — nazwany przez św.
Pawia „naszym pokojem” (Ef. 2:14) — mówi przecież
także: „Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój?
Nie, powiadam wam, lecz rozłam” (Łuk. 12:51). A zna
czy to, że pokój, który On daje, nie jest pokojem za
wszelką cenę; że nie można dla zachowania pokoju
poniżać godności człowieka, nie można zaniechać wy
magań sprawiedliwości, wolności czy prawdy. Wów
czas byłby to pseudopokój, stan mający pozory po
koju, a w gruncie rzeczy stanowiący jego przeciwień
stwo. „Pokój nie jest powszechnym błogostanem, z
którego korzystający byliby zwolnieni od wszelkiej
troski i zabezpieczeni przed wszelkim niepokojem”
(1978).
Bo pokój Chrystusowy nie jest pacyfizmem. „Pokój
nie jest pacyfizmem, nie jest przykrywką dla kon
cepcji tchórzliwego i leniwego życia” (1967). „Ten, kto
naprawdę pragnie pokoju, odrzuci wszelki pacyfizm,
za którym kryłoby się tchórzostwo czy *zwykła chęć
zapewnienia sobie spokoju” (1984). Koniecznym na
stępstwem umiłowania pokoju jest walka przeciwko
złu. Albowiem „nie utrzymywanie pokoju jako takie
jest absolutnym dobrem, lecz Bóg” 4. Pokój nie może
• By być rzetelnym: w słowach powitania papież przekazał
„pocałunek pokoju”, lecz takie zastosowanie tego słowa nie
ma znaczenia dla naszych rozważań.
< D. von Hildebrand: Przem ienienie w Chrystusie, Kra
ków 1981, s. 255.

wiązać się z moralnym relatywizmem, z zapomina
niem o wartościach podstawowych (jak to czynią np.
zachodni pacyfiści w myśl hasła lieber rot, ais tot).
Nauczanie papieskie wykracza poza prostą dychoto
mię pokój-wojna. Wobec pełnych dumy głosów o
tym, że żyjemy w Europie od 1945 roku w stanie po
koju, Paweł VI pyta: „czyż możemy nazwać pokojem
świat podzielony na strefy wpływów wzajemnie
sprzecznych ideologii, które (...) dzielą między sobą
ludy, a -gdy tylko mają po temu sposobność, dopro
wadzają w łonie poszczególnych państw do powstania
frakcji i partii, dla których sensem istnienia staje się
zatruwanie swych członków bezwzględną nienawiścią
i popychanie <ich do nieustannych walk wewnątrz
społeczeństwa?” (1976). „Czy pod koniec XX wieku
ludzkość miałaby się zadowolić pokojem, który jest
wynikiem dyplomatycznych sztuczek i pewnego ure
gulowania antagonistycznych interesów i niczego wię
cej?” (1973).
Jan Paweł II również głosi, że pokój nie jest tylko
brakiem wojny. Zwykły brak konfliktów zbrojnych
nie wystarcza do nazwania sytuacji mianem pokoju.
„Pojęcia »pokój« nie można zawężać do sytuacji bra
ku konfliktu, należy utożsamiać go ze spokojem i peł
nią ładu” (1986). Bo „duch wojny rodzi się i dojrzewa
tam, gdzie są gwałcone niezbywalne prawa człowie
ka” (1984). Najprostsza definicja pokoju papieża Po
laka brzmi: „Pokój sprowadza się w ostateczności do
poszanowania nienaruszalnych praw człowieka” (Redemptor hominis 17). Wszelkie pogwałcenie praw
człowieka jest zatem zagrożeniem pokoju, „jest jakąś
formą wojny przeciwko człowiekowi, nawet w warun
kach pokojowych” — mówił Jan Paweł II na sesji
Zgromadzenia Ogólnego ONZ w październiku 1979 r.
Tak właśnie rozumiaiiy pokój miał na myśli papież,
pisząc w roku 1986, że „Pokój jest wartością, która! nie
zna podziałów na Północ-Południe, Wschód-Zachód.
Jest tylko jeden pokój”. Pokój jest jeden, ale współ
cześnie bywa rozumiany przeróżnie, a niekiedy prze
dziwnie. Jan Paweł II nie ma złudzeń, jakoby jego
słowa o jednym pokoju odzwierciedlały rzeczywistość.
Wie, że jest to raczej życzenie: „Pragnąłbym, aby lu
dzie odpowiedzialni za decyzje polityczne dotyczące
stosunków Północ-Południe, Wschód-Zachód, doszli
do przekonania, że możliwy jest tylko jeden pokój”
(1986). Nauczanie papieskie sprzeciwia się zwłaszcza
zideologizowanym wizjom pokoju, które pozbawione
są wymiaru moralnego lub zniekształcają go. Zarówno
Jan Paweł II, jak i Paweł VI wiele razy przypominali
o niezwykłej głębi zawartej w słowie „pokój”, o wy
maganiach moralnych, jakie ono ze sobą niesie. Głos
o pokoju, rozbrzmiewający z Watykanu, zdaje się być
zupełnie szczególnym wśród wielkiego zamieszania
panującego współcześnie wokół sprawy pokoju. Dzi
siejszy świat wydaje s.ię nieraz całkowicie zagubiony
pośród szumnej frazeologii pokojowej. Niektórym wy
starcza wielokrotne powtarzanie słowa „pokój”, od
mienianie go we wszystkich przypadkach, aby uznać
daną osobę za wybitnego działacza na rzecz pokoju.
Tak było chociażby z Edwardem Gierkiem, któremu
w lipcu 1980 r. (H!) Międzynarodowy Instytut Praw
Człowieka z siedzibą w Strasburgu przyznał medal za
zasługi w krzewieniu pokoju i praw człowieka. O tym,
jak rozbieżne stały się koncepcje pokoju, świadczą
również kontrowersje wokół Pokojowej Nagrody No
bla, które stały się już niemal stałym i normalnym uzu
pełnieniem decyzji norweskiego komitetu. Podczas gdy

jedni wychwalają laureata, drudzy z pasją odmawia
ją mu jakichkolwiek związków ze sprawą pokoju.
Nauczanie Kościoła o pokoju jest niezwykłe przez
swój nacisk na wewnętrzną treść pokoju, a co za tym
idzie — na pierwotność indywidualnego, wewnętrzne
go pokoju ducha względem pokoju społecznego. „Za
nim pokój zapanuje w wydarzeniach i prawach ze
wnętrznych, powinien on zapanować najpierw w
sercach, gdzie zagnieżdża się egoizm, pycha, żądza
władzy i panowania, ideologia wyłączności, pokony
wania innych, buntu pełnego zemsty i krwi” (1968).
Pokój opiera się na nowym duchu, „pokój rodzi się
z serca nowego” (1984). Przemiana struktur musi roz
poczynać się od przemiany postaw, w przeciwnym
razie „nawet najbardziej rewolucyjne ideologie do
prowadzają jedynie do zmiany władzy” 5.
Jan Paweł II nie ogranicza się do ubolewań nad za
grożeniami pokoju. Wytrwale ukazuje źródła tej sy
tuacji. W wymiarze indywidualnym są to elementy
agresji i przemocy tkwiące głęboko we wnętrzu czło
wieka, czemu przeciwdziałać ma przemiana serca —
metanoia. Natomiast w wymiarze społecznym ostate
czne przyczyny sytuacji pełnej konfliktów i niespra
wiedliwości widzi papież w ideologiach, „(...) które za
władnęły naszym stuleciem i wciąż nad nim panują,
przejawiając się w systemach politycznych, gospodar
czych i społecznych, i obejmując kontrolę nad samym
sposobem myślenia poszczególnych ludzi. Ideologie te
cechuje postawa totalitarna, która lekceważy i przy
tłacza godność i transcendentne wartości osoby ludz
kiej oraz jej prawa. Niektóre z tych ideologii prze
istoczyły się wręcz w pewien rodzaj fałszywej, świec
kiej religii, uznając się za nosicieli zbawienia całej
ludzkości” (1985). „Ideologie te w walce widzą energię
napędową historii, w sile — źródło prawa, w wynaj
dywaniu wroga — polityczne abecadło” (1983).
Ideologie t'e łudzą, że bliskie i łatwe do zrealizowania
jest społeczeństwo szczęśliwe, w którym zapanuje po
kój powszechny. Chrześcijanin natomiast wie, że „na
ziemi społeczeństwo ludzkie całkowicie pacyfistyczne
jest złudzeniem, że te zwodnicze nadzieje prowadzą
wprost do pseudopokoju państw totalitarnych” (1982).
Chrześcijanin przyjmuje bowiem „zastrzeżenie escha
tologiczne”, wierząc, że pokój osiągnie swą pełnię do
piero w wieczności, w całkowitym zjednoczeniu z Bo
giem — dawcą pokoju. Natomiast ideologie umiejsca
wiające utopijne społeczeństwo pokoju w historii —
bliższej czy dalszej — stwarzają pokusę totalitaryzmu
przy jego realizacji.
Pierwszym krokiem na drodze przeciwstawiania się
tym ideologiom i budowania pokoju jest wybór opar
ty na wartościach. „Pokoju nie zbuduje się przy po
mocy propagandowych haseł, które dzielą, czy też po
czynań, które niepotrzebnie rozpalają namiętności,
lecz poprzez spokojną ufność, która jest owocem za
angażowania się w prawdziwe wartości na rzecz do
bra całej ludzkości” (1985). Wartości bowiem są pod
stawą, na której budowane jest życie społeczne, a wy
bory dokonywane obecnie będą mieć konsekwencje
w przyszłości.
Wśród tych wartości szczególne miejsce zajmują czte
ry, które od czasów Jana XXIII są nazywane filarami
prawdziwego pokoju. „Dobry papież” już w tytule
■ Paweł VI: List apostolski „Octogeslm a adoeniens”, 45.
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swej encykliki Pacem in terris pisał o „pokoju mię
dzy narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości,
miłości i wolności”. Pod koniec tego dokumentu
stwierdzał zaś: „(...) pokój jest pustym słowem, jeśli
nie wiąże się ściśle z takim układem stosunków społecz
nych, jaki, pełni nadziei, przedstawiliśmy w ogólnym
zarysie w tej naszej encyklice. Układ — jak powie
dzieliśmy — oparty na prawdzie, zbudowany według
nakazów sprawiedliwości, ożywiony i dopełniony mi
łością i urzeczywistniany w klimacie wolności” (Pa
cem in terris 167).
Od roku 1963, kiedy ogłoszono tę encyklikę, wiele już
razy w dokumentach nauczania społecznego Kościoła
mówiono o związkach prawdy, sprawiedliwości, miło
ści i wolności z pokojem. Każdy z tych tematów był
przedmiotem odrębnego rozważania w orędziach na
Dzień Pokoju. Trudno tu streszczać całość tego na
uczania, lecz niektóre sformułowania są wyjątkowo
warte zacytowania.
Szczególną zasługą Jana Pawła II jest rozwinięcie
myśli o prawdzie i wolności jako warunkach pokoju.
„Przemoc tkwi korzeniami w kłamstwie i nie może
się obejść bez kłamstwa” — głosił w roku 1980 — na
tomiast siłą pokoju jest właśnie prawda. Wymagania
prawdy są stanowcze. Papież jasno wymienia to, co
im zaprzecza: „kłamstwo we właściwym tego słowa
znaczeniu, informacje niepełne lub zniekształcone,
propagandę stronniczą, manipulowanie środkami prze
kazu” (1980). „Przywrócić prawdę oznacza przede
wszystkim nazwać po imieniu każdy akt przemocy, w
jakiejkolwiek formie się on przejawia”. A należy to
uczynić nie po to, by piętnować wroga, lecz by „przy
czynić się do zmiany postępowania i myślenia oraz
żeby przywrócić pokojowi jego szanse” (1980). Trzeba
zauważyć, że i te słowa znalazły swe powtórzenie na
Westerplatte, gdzie papież zachęcał, „by nie milczeć,
gdy drugiemu dzieje się krzywda, aby mieć odwagę
wyrażenia słusznego sprzeciwu i podjęcia obrony”.
Wolność nazwana została przez Jana Pawła II korze
niem i owocem pokoju. Brak wolności przy powszech
nej tęsknocie za nią powoduje napięcia grożące po
kojowi. Papież pyta: „Czyż w łonie narodu pokój ma
realne perspektywy, kiedy na płaszczyźnie politycznej
nie jest zagwarantowany swobodny udział w zbioro
wych decyzjach ani też możliwość cieszenia się wol
n o ścią osobistą? Nie ma prawdziwej wolności — fun
damentu pokoju — tam, gdzie cała władza skupiona
jest w rękach jednej klasy społecznej, jednej rasy,
jednej grupy, lub gdy dobro wspólne utożsamiane zo
staje z interesami jednej partii, która identyfikuje się
z państwem” (1981).
Zasadę „dziełem sprawiedliwości jest pokój” sformu
łował już prorok Izajasz (Iz. 32:17). Zasada ta nic nie
straciła na aktualności. Jan Paweł II głosi: „pokój
uważamy za nieodłączny owoc sprawiedliwości i ucz
ciwych stosunków na każdym poziomie życia ludz
kiego na tej ziemi — społecznym, ekonomicznym, kul
turalnym i etycznym” (1986). Dla nauczania papieskieg) charakterystyczne jest, że wymagania sprawiedli
wości dopełnia ono miłością. Pokój bowiem. — jak
podkreślał Paweł VI — wynika z prawdziwego umi
łowania człowieka i z powszechnego braterstwa ludzi
(1971). Jeżeli mowa o miłości, to i o przebaczeniu, a
więc: „pojednanie jest drogą do pokoju” (1975). Zna
komitym przykładem przebaczenia otwierającego dro
gę pokojowi jest list biskupów polskich do biskupów
niemieckich z 1965 roku. „Przebaczamy i prosimy o
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przebaczenie” — czyż nie jest to formuła umożliwia
jąca budowanie prawdziwego pokoju między naroda
mi? Historia tego listu — myślę o niewybrednych ata
kach na jego autorów — jest jeszcze jednym dowo
dem odmienności chrześcijańskiego rozumienia po
koju.
Podstawowym miejscem budowania pokoju (spełnia
jącego omówione wyżej warunki) jest zawsze naród —
podkreśla Jan Paweł II. Pokój w obrębie narodu jest
warunkiem koniecznym do tego, by mógł wzrastać po
kój powszechny. „Społeczność polityczna może sku
tecznie współpracować w tworzeniu pokoju między
narodowego tylko wtedy, gdy ona sama jest społecz
nością pokojową, to znaczy jeśli u siebie podejmuje
poważną troskę o rozwój praw człowieka” (1982). Do
budowania pokoju w narodzie niezbędny jest dialog
pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. „W
przypadku, gdy dialog między rządem a narodem
przestaje niestety istnieć, pokój społeczny jest zagro
żony lub nawet całkiem zanika; powstaje jakby stan
wojny” (1983). Także na płaszczyźnie międzynarodo
wej prawdziwy dialog jest jedyną drogą wprowadza
nia pokoju. Papież stanowczo podkreśla, że prawdzi
wy dialog w sprawie pokoju „wybiega poza ideologie,
ludzie spotykają się na płaszczyźnie rzeczywistego
życia” (1986). Dążenie do dialogu jest szczególnym za
daniem chrześcijan: „chrześcijanie muszą pokonać ba
riery ideologii i systemów po to, aby nawiązać dialog
ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, aby t\vorzyć nowe
więzy stosunków społecznych, nowe formy solidarno
ści” (1986).
Wkładem chrześcijan w budowanie pokoju jest także
modlitwa. Dla wierzących pokój jest bowiem ostatecz
nie darem Bożym. Modlitwa jest zaś tym szczególnym
zaangażowaniem na rzecz pokoju, które w wyjątkowy
sposób jednoczy ludzi — także tych o odmiennych
przekonaniach, jak wskazuje przykład spotkań w
Asyżu i na górze Hiei. Zaangażowanie modlitewne nie
może powodować, rzecz jasna, zaprzestania innej ak
tywności na rzecz pokoju. Jan Paweł II wypowiada
znamienne słowa: „Pokój jest zawsze darem Bożym,
jednakże zależy również od nas. Drogi wiodące ku po
kojowi są kluczem w naszym ręku. Do nas należy
otwarcie nim wszystkich drzwi!” (1987). (Przypomina
to Ignacjańską zasadę „pamiętaj, że wszystko zależy
od Boga; postępuj tak. jakby wszystko zależało od
ciebie”.) Chrześcijańska koncepcja pokoju, mówiąca o
konieczności budowania pokoju „od dołu”, poczynając
od ludzkich serc, otwiera szansę zaangażowania dla
każdego człowieka — człowieka często zagubionego
pośród mnóstwa konferencji, deklaracji, porozumień,
inicjatyw na najwyższym szczeblu, tak odległych od
zwykłego życia. Kościół głosi, że sprawa pokoju nie
jest wyłącznie problemem politycznym, lecz przede
wszystkim moralnym; że każdy może przyczynić się
do tworzenia klimatu pokoju, poczynając od siebie i
swego środowiska. Każdy może też przyczyniać się do
tworzenia pokoju społecznego choćby przez dopomi
nanie się o poszanowanie praw człowieka czy przez
wskazywanie zła i zagrożeń pokoju.
Słowo „pokój” zostało odkłamane, zostało nam przy
wrócone. Teraz potrzebna jest — jak mówił do nas
Jan Paweł II — „odwaga trwania pełnego inicjaty
wy”, trwania z nadzieją, że „Pan da siłę swojemu lu
dowi, Pan da swemu ludowi błogosławieństwo poko
ju” (Ps. 29:11).
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KS. PIET VAN YELDHUIZEN

Z nami lub bez nas
Bóg nie patrzy na to, na co patrzy
człowiek.
Człowiek patrzy na to, co jest przed
oczyma, ale Pan patrzy na serce.
I Sam. 16:7

Drodzy Bracia i Siostry w Panu naszym, Jezu
sie Chrystusie.
Może się wydawać rzeczą ryzykowną, a nawet
trochę bezczelną, żeby na rozpoczęcie Synodu,
który ma być Synodem wyborczym, mówić na
temat tekstu, który opowiada o tym, jak został
wybrany król Dawid. To tak, jakby się chciało
podyktować pewną linię przy wyborach, jakby
się chciało wskazać na takie a nie inne osoby.
Ale gdybyśmy nawet chcieli tak postąpić, to
okazałoby się, że tekst ten niewiele może nam
pomóc w znalezieniu właściwej osoby lub osób.
Bo skoro nawet Samuel, stary sędzia, mąż Bo
ży, patrzy na to, co jest przed oczami, a nie na
serce, nie sądzę, żebyśmy my potrafili inaczej.
Wszak tylko Pan patrzy na serce, my zaś do
strzegamy tylko to, co przed oczami. Jeśli mi
mo to chcemy z naszego tekstu wyciągnąć jakiś
wniosek, jak głosować i wybierać, uczyńmy to,
a okaże się, że poza jedyną wskazówką, tą
mianowicie, że człowiek, nawet jeśli jest Samu
elem, może się mylić szukając właściwej oso
by, innych wskazań nasz tekst do wyborów nie
daje.
Proponuję więc, żebyśmy ten tekst rozważyli
nie w odniesieniu do czekających nas wybo
rów, nie w odniesieniu do kandydujących osób,
lecz w odniesieniu do nas wszystkich tu zgro
madzonych jako Kościół, który stoi przed swo
im Panem i Bogiem. On, nasz Bóg, nie patrzy
na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy
na to, co jest przed oczami, ale Pan patrzy na
serce.
Te słowa są jakby kluczem nie tylko do tej
jednej historii — namaszczenia Dawida na kró
la — ale do zrozumienia całej I Księgi Samu
ela. Tekst ten pojawia się również w środku
tej Księgi, której głównymi postaciami są czte
ry dobrze nam znane osoby: kapłan Heli i król
Saul, sędzia i prorok Samuel oraz Dawid —
pasterz i król. Dwaj odrzuceni i dwaj wybrani.
Czytając i rozważając tę Księgę najczęściej
skupiamy się nad tymi dwoma wybranymi.
Bardzo nam się oni podobają. Myślę jednak,
że nie można zrozumieć przesłania tej Księgi,
jeśli się nie popatrzy uważnie na postacie dwóch

odrzuconych. Oni też są nam bardzo bliscy, bo
tak bardzo ludzcy.
Arcykapłan i król — Księga przedstawia ich
obu jakby byli ludźmi nie do zastąpienia, któ
rych nie da się pominąć w historii. Tymczasem
Bóg pokazuje nam, że Jego historia toczy się
dalej czy to z udziałem arcykapłana i króla,
czy też — jeśli zachodzi potrzeba — bez nich.
Sądzę, że w tym ujawnia się ważna rola tych
dwóch odrzuconych. Kościół chętnie utożsamia
się z Samuelem i Dawidem, ale przecież nie
jednokrotnie rozpoznajemy i w sobie samych,
i w całym Kościele także Heliego i Saula.
Heli to stary arcykapłan, człowiek, który czu
wa nad porządkiem i tradycją. Czyni to z wiel
ką miłością i z troską. Bez wahania i tak jak
należy odmawia modlitwy i udziela błogosła
wieństwa. Martwi się o przyszłość, o pokole
nie swoich synów. Z westchnieniem wspomina
czasy, gdy ludzie byli jednak porządniejsi, li
czy młodego Samuela utrzymywać porządek li
turgii i tradycji. W chwili jednak, gdy prze
mawia Pan i gdy okazuje się, że Bóg jest ży
wy, a nie tylko zapisany w księgach, kapłan
Heli takiego Boga nie rozpoznaje. Nie wie, co
począć z żywym Bogiem. Bóg zaś objawiając
się Samuelowi udowadnia, że Jego historia mo
że iść dalej bez takiego arcykapłana, jak Heli.
Saul to zupełnie inna postać. Jest on pierw
szym królem Izraela, królem z woli ludu, no
watorem. Jest człowiekiem dzielnym, który do
kładnie wie, czego chce. Ma dużą samoświa
domość. Nie chce pozostać w tyle, chce nadą
żyć za innymi królami i dlatego w pewnym
momencie nie może już czekać na Boga, na
Jego Słowo i na Jego sługę. Bierze w swoje
ręce Bożą historię. Również w tym przypadku
Bóg pokazuje, że On, Pan, nie jest od tego kró
la zależny, że Jego historia i bez Saula idzie
dalej.
My, patrząc na to, co jest przed oczami, do
strzegamy w Helim-kapłanie człowieka starej
daty, zwolennika tradycji, stróża historycznego
dorobku, w Saulu zaś — człowieka postępu,
akcji, innowacji. Sądzę, że każdy z nas mniej
więcej by wiedział, po której stronie się opo
wiedzieć, gdyby musiał na któregoś z tych
dwóch głosować. Ale Pan patrzy na serce. Od
rzuca więc i jednego, i drugiego.
Nie chodzi o to, abyśmy na tym Synodzie wy
brali osoby, które byłyby Dawidem czy Sa
muelem, nie zaś Helim lub Saulem. Chodzi o
to, kim my jesteśmy wszyscy razem. Kim my
jesteśmy jako Kościół przed Bogiem? Nasz Ko
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ściół w Polsce ma niewątpliwie ciekawe, a na
wet można powiedzieć — sympatyczne oblicze.
Ale Heli i Saul też mieli ciekawe oblicza. Pan
jednak nie na oblicze patrzy, lecz na serce.
Musimy zatem mieć świadomość, również pod
czas Synodu, jak i po jego zakończeniu, że Bo
ża historia z Kościołem, ze światem, a także z
narodem polskim, i tak się dokona — tyle że
albo z naszym udziałem i za naszym pośred
nictwem, albo bez nas.
Pan patrzy na serce. Należy teraz zapytać, jak
to serce ma wyglądać, co w nim ma być naj
ważniejsze? Cała historia z Księgi Samuela po
kazuje, że kapłan Heli i król Saul, obaj na
swój sposób mocno oddani sprawie Bożej, byli
ludźmi, którzy nie liczyli się z Bogiem żywym,
z takim Bogiem, który może stać się wśród nas
obecny. Nie słuchali już Go, czy to dlatego, że
tak bardzo przywykli do tradycji (Heli), czy
też dlatego, że byli zbyt niecierpliwi i chcieli
jak najszybciej zdążać naprzód (Saul).
Bóg patrzy na serce, na takie serce, które się
w Niego wsłuchuje, i przez nie prowadzi swoją
historię dalej — przez takie wsłuchujące się
serce króla i proroka, przez takie serce prezesa
Konsystorza, przede wszystkim zaś przez takie
serce całej społeczności Kościoła. Właśnie Sa
muel miał takie serce. Był zasłuchany w głos

Boga nie tylko wtedy, gdy Ten wzywał go w
świątyni jako małego chłopca, ale także wów
czas, gdy miał namaścić nowego króla. Nie wy
brał tego, kto mu się najbardziej spodobał, lecz
słuchając Boga czekał chwili, w której kazano
mu namaścić chłopca. Sam był małym chłop
cem, gdy Heli został odrzucony. Teraz zaś ma
namaścić innego chłopca, gdy odrzucony jest
Saul. Ma namaścić pasterza, który stanie się
w przyszłości wielkim królem.
Jesteśmy małym Kościołem, garstką ludzi, ale
Bóg może działać i przez nas. Jeśli będziemy
wsłuchiwać się całym sercem w Jego Słowo,
wpatrywać się w Jego dzieła i żyć z Nim jak
z Bogiem żywym, możemy stać się w Jego rę
kach i pastrzem, i królem, i kapłanem, i pro
rokiem. Pamiętajmy jednak, że Boża historia
może się dokonać równie dobrze i bez nas.
Niech ta świadomość określa każde nasze sło
wo podczas obrad, każdą naszą czynność, wszy
stkie nasze myśli.
Pan, żywy Bóg, patrzy na serce. Przed Nim
nie są ukryte żadne motywy i intencje. Bądź
my razem oddani Jego dziełu, wsłuchani w Je
go Słowo i w ten sposób szukajmy Królestwa
Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko in
ne będzie nam dodane, bo-przecież Ojciec nasz
niebieski wie, czego potrzebujemy. Amen.
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SPRAWOZDANIE
Wszelkie ludzkie zgromadzenia
— i te małe, towarzyskie, i te
duże, mające coś uradzić — ma
ją swój odrębny klimat. Naj
częściej zależy on od tonu po
danego przez pierwszą zabiera
jącą głos osobę. Bardzo silnie
dało się to odczuć na tegorocz
nym Synodzie Kościoła Ewan
gelicko-Reformowanego, który
obradował w Warszawie w
dniach 29 i 30 kwietnia. Ton
podał podczas nabożeństwa
inaugurującego obrady synodal
ne (introit — Ps. 134; lekcja —
I Sam. 16:1—13; Ewangelia —
Mat. 6:24—33) ks. Piet van
Valdhuizen, który w swoim ka
zaniu w sposób tyleż zwięzły
co żarliwy rozwinął myśl wier
sza 7-b z 16 rozdziału I Księgi
Samuela. Zachęcił, abyśmy sło
wa: „Bóg nie patrzy na to, na
co patrzy człowiek. Człowiek
patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na ser
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ce”, rozważyli dziś jako Ko
ściół stojący przed Bogiem i
mający na tym Synodzie doko
nać ważkich wyborów. (Tekst
wygłoszonego kazania drukuje
my na s. 9 — red.).
Sobotnie przedpołudniowe ob
rady rozpoczęły się bezpośred
nio po nabożeństwie pieśnią 381
i modlitwą prowadzoną przez
ks. Marka Izdebskiego. Prezes
Synodu, Witold Bender, po po
witaniu
zebranych
zwrócił
szczególną uwagę na fakt, że
jest to Synod wyborczy, spo
czywa więc na nim wielka od
powiedzialność, ponadto odbywa
się w chwili bardzo ważnej dla
narodu, gdy żyjemy nadzieją
przemian. Porządek obrad pier
wszego dnia przewidywał 22
punkty, drugiego — 7 punktów.
Po powołaniu Komisji Skruta
cyjnej głos zabrał ks. bp Zdzi
sław Tranda przedstawiając syl
wetki dwóch kandydatów na

prezesa Synodu: dotychczaso
wego prezesa — p. Witolda
Bendera oraz prof. Rafała Lesz
czyńskiego. W tajnym głosowa
niu prezesem Synodu wybrano
na trzecią już kadencję p. Wi
tolda Bendera. Do Prezydium
Synodu weszła p. Kinga Stawikowska jako sekretarz (zastęp
ca — p. Andrzej Kowalski) i
ks. Marek Izdebski jako nota
riusz (zastępca — ks. Mirosław
Jelinek).
Następnie przyjęto protokoł po
przedniej sesji. Z uznaniem na
leży odnotować, że delegaci mo
gli w tym roku zapoznać się z
nim przed przybyciem na Sy
nod. Wpłynęło to niewątpliwie
na skrócenie czasu obrad i
mniejsze zmęczenie uczestni
ków. Sprawozdanie ogólne Kon
systorza i sprawozdanie Bisku
pa również udostępnione były
delegatom wcześniej,
wobec
czego prof. Jarosław Świderski

śynód i989
(radca świecki Konsystorza) i
ks. Zdzisław Tranda w swoich
wystąpieniach ograniczyli się
już tylko do krótkiego. uwypu
klenia tych punktów sprawo
zdań, które uznali za szczegól
nie ważne.
I tak, prof. J. Świderski pod
kreślił m.in., że w czasie ka
dencji ustępującego Konsysto
rza porządkowano i przystoso
wywano działania do zmienia
jącej się rzeczywistości krajo
wej, rzutującej na warunki ży
cia współwyznawców. Do rado
snych wydarzeń należała ordy
nacja ks. Marka Izdebskiego
oraz otwarcie i poświęcenie ka
plicy i domu parafialnego w
Bełchatowie. Oprócz spraw w y
punktowanych przez prof. J.
Swiderskiego
sprawozdanie
Konsystorza informowało m.in.
o kontynuowaniu bądź zakoń
czeniu kilku dużych przedsię
wzięć budowlano-remontowych,
o zreformowaniu gospodarki sa
mochodowej w dążeniu do osz
czędności, o ukazaniu się dwóch
ważnych dla Kościoła wydaw
nictw, jakimi są „Katechizm
heidelberski” i „Porównanie
wyznań” (ta ostatnia publikacja
oczekiwana była z niecierpliwo
ścią nie tylko przez członków
naszego Kościoła — przyp. W.
M.) i o realizacji zalecenia ubiegłorocznego Synodu — po
wołania zespołu doradczego
„Jednoty” z udziałem współ
wyznawców również spoza War
szawy. Do ważnych spraw na
leży także utworzenie i stopnio
we realizowanie programu zbli
żenia z Cześkobraterskim Ko
ściołem Ewangelickim oraz do
konanie liczącego się kroku w
zbliżeniu z Kościołem Metodystycznym w Polsce — powoła
no wspólną Komisję ds. Zbli
żenia Obu Wspólnot Wyznanio
wych (jest to realizacja uchwa
ły Synodu z 1988 r.). Podjęto
również zaniechaną akcję utwo
rzenia )ymapy społeczności ewangelicko-reformowanej”, któ
ra dopomogłaby we właściwym
zaspokajaniu potrzeb religij
nych współwyznawców, szcze
gólnie zaś zapewnieniu opieki

duszpasterskiej i kontaktów
międzyludzkich.
Konsystorz
stwierdził, że „mimo obserwo
wanego w całym kraju spadku
zaangażowania w pracach spo
łecznych, w naszych kręgach
występuje wciąż duża aktyw
ność w pracy dla Kościoła”.
Ze sprawozdania prof. J. Świ
derskiego chcę przytoczyć jesz
cze końcowe zdania. Nawiązu
jąc do dwóch zadań Kościoła:
KOMISJA PROBLEMOWA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jan Baum
Karol Hoffman
ks. Mirosław Jelinek
Wiera Jelinek
Andrzej Kowalski
Rafał Leszczyński
ks. Jerzy Stahl
Jarosław Świderski

Do kilku spraw poruszonych w
swoim pisemnym sprawozdaniu
nawiązał z kolei ks. bp Zdzi
sław Tranda. W uzupełnieniu
p. 3.6 powiedział, że w pracy
młodzieżowej nastąpiła wpraw
dzie pewna poprawa, ale sytua
cja nadal nie jest dobra. K ry
tyczny stan Kościoła, o którym
wspominał w p. 1.3, wynika je
go zdaniem właśnie m.in. z te
go, że dwa główne nurty pracy
młodzieżowej — tj. działalność
parafialnych grup młodzieżo
wych w ciągu roku oraz waka
cyjne akcje obozowe — toczą
się zbyt wolno i słabo.

Następnie
Ksiądz
Biskup
wspomniał o dwóch ważnych
projektach ustaw: „O gwaran
cjach wolności sumienia i w y
znania” oraz o ubezpieczeniach
społecznych duchownych i osób
duchowego budowania się wew zakonnych. Co do pierwszej
nątrz społeczności oraz dawania Kościół ma pewne zastrzeżenia,
świadectwa na zewnątrz, prof. co do drugiej zaś — uważa, że
J. Swiderski stwierdził, że to położy ona wreszcie kres dys
drugie zadanie idzie nam lepiej kryminacji, jaką był fa,kt po
niż pierwsze. W tej sytuacji zbawienia duchownych możli
„musimy się jeszcze zdobyć na wości posiadania ubezpieczenia
ogromny ioysiłek — powiedział społecznego. Z naciskiem pod
— by przywrócić właściwe zna-’ kreślił Biskup p. 8 swego spra
czenie słowu MIŁOŚĆ”. I za wozdania dotyczący reagowa
kończył: „Takie właśnie prze nia naszego Kościoła na gwał
słanie chcemy przekazać Kon- cenie praw człowieka. Na apel
systorzowi, który jutro wybie SAKR zwróciliśmy się z prote
rzemy”. Na poły żartobliwie stem do rządu Rumunii zarów
wypomniano później Autorowi, no za pośrednictwem ambasady
że druga część jego sprawozda rumuńskiej w Polsce, jak i
polskie
Ministerstwo
nia miała charakter kaznodziej przez
Spraw Zagranicznych. Od rządu
ski.

Obraduje Synod Kościoła Ewange
licko-Reformowanego
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Rumunii nie otrzymaliśmy od
powiedzi, natomiast Minister
stwo Spraw Zagranicznych od
powiedziało, że wiadomości są
przesadzone, wobec czego pro
testy zbędne. Za sprawę szcze
gólnie ważną uznał Ksiądz Bi
skup starania o nawiązanie sto
sunków z Kościołem reformo
wanym na Litwie. Jest nadzie
ja na osobiste kontakty i współ
pracę, być może nawet o cha
rakterze misyjnym.
Kończąc swoje
wystąpienie
Ksiądz Biskup wyraził uznanie
dla trzyletniej pracy ustępują
cego Konsystorza i serdecznie
podziękował mu za ofiarność,
serce i przywiązanie do Kościo
ła. Pożegnał również gorąco
kończącego swój dwuletni po
byt w Polsce ks. Pieta van Veldhuizena, który niebawem po
wraca do swojej ojczyzny —
Holandii. Biskup opisał pokrót
ce działalność ks. Pieta w na
szym Kościele: prowadzenie na
bożeństw, seminariów dla du
chownych i studentów, kursów
katechetycznych,
wykładów,
przygotowań egzegetycznyęh na
temat tekstów przeznaczonych
do kazań i preparacji do opra
cowywania kazań. Oprócz tego
ks. Piet wygłaszał wykłady i
referaty w Kole Teologów Ewangelickich oraz w parafiach
reformowanych,
laterańskich
i środowiskach katolickich.

„To tylko krótkie wyliczenie
faktów” — powiedział Biskup
— „nie da się natomiast opisać,
jak wiele włożył on w to ser
ca, ile sił ofiarował, ile nocy
poświęcił na przygotowywanie
się do wypełnienia powierzone
go zadania. (...) Okres jego pra
cy wśród nas był bardzo owoc
ny”.

wi. Przed przerwą obiadową de
legaci wysłuchali jeszcze spra
wozdania finansowego i projek
tu preliminarza budżetowego
na rok 1989, sprawozdania Ko
misji Rewizyjnej i Komisji Sy
nodalnej ds. Prawa i Regulami
nów Kościoła oraz uzupełnienia
sprawozdania Komisji Proble
mowej.

Warto jeszcze odnotować inne
sprawy, o których mówiło spra
wozdanie Biskupa, mianowicie:
o sytuacji w poszczególnych
zborach, o pracach Komisji, o
diakonii, nauczaniu kateche
tycznym, wyjazdach zagranicz
nych dzieci i młodzieży, o sto
sunkach z innymi Kościołami,
współpracy z Polską Radą Eku
meniczną, o sprawach duchow
nych i kandydatów na duchow
nych oraz o kontaktach zagra
nicznych. Relacjonując działa
nia podejmowane przez Kościół
na zewnątrz, Biskup wspomniał
również o akcji pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi w Armenii
informując, że zebrane w para
fiach pieniądze Konsystorz prze
kazał za pośrednictwem Pol
skiego Czerwonego Krzyża.

Popołudniową sesję pierwszego
dnia obrad
zainaugurowało
sprawozdanie Synodalnej Ko
misji
Ewangelizacyjnej,
po
czym nastąpiły sprawozdania:
parafii w Bełchatowie, Komi
sji Dokumentacji, Informacji i
Wydawnictw, Komisji Kateche
tycznej oraz Młodzieżowej. Na
stępnie p. Jarosław Stejskał z
Komisji ds. Prawa udzielił w y
jaśnień w sprawie rozdanej uczestnikom Synodu ankiety za
wierającej szczegółowe pytania
w kwestii nowelizacji Prawa
Wewnętrznego Kościoła Ewan
gelicko-Reformowanego. Ankiekieta ma charakter wyłącznie
sondażowy, a nie rozstrzygają
cy

Po tych dwóch krótkich w y
stąpieniach Prezes Synodu zło
żył podziękowanie ustępujące
mu notariuszowi Synodu, ks.
Bogdanowi Trandzie, i sekreta
rzowi — p. Zdenkowi Matyso

Jan Baum, ustępujący prebcs
Konsysto
rza (z lewej);
Włodzimierz
3uzga,
nowo
yybrany na 3-letnią kaden
cję prezes Konstorza (z pra
wej)
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Przed rozpoczęciem dyskusji
plenarnej zatwierdzono prelimi
narz na rok 1989 i udzielono
Konsystorzowi
absolutorium.
Dyskusja toczyła się wokół wie
lu spraw. Najwięcej emocji
wzbudziło stwierdzenie Bisku
pa o krytycznej sytuacji nasze-

SYNOD 1989
go Kościoła, sprawa pracy mło
dzieży, działalność ewangeliza
cyjna i stosunki międzyludzkie
w zborach. Krzyżujące się py
tania, odpowiedzi i propozycje
świadczyły o bardzo żywym za
angażowaniu członków Synodu
w tematykę obrad. Synod po
witał z uznaniem fakt utworze
nia przez Komisję Ewangeliza
cyjną Centralnej Taśmoteki
Duszpasterskiej.
Nauczyciele,
kaznodzieje i pracownicy dia
konii, mając do dyspozycji ka
talogi, będą mogli wybrać i za
mówić potrzebne pozycje.
Po krótkiej przerwie przystą
piono do wyborów prezesa Konsystorza. Prezes Synodu doko
nał krótkiej prezentacji trzech
kandydujących osób: p. Andrze
ja Skierskiego (kandydat Konsy stor za), p. Jarosława Stejskała (kandydat zboru w Zelowie)
oraz p. Włodzimierza Zuzgi
(kandydat zboru w Warszawie)
— jako działaczy kościelnych, a
następnie każdy z nich przed
stawił swoją wizję pracy na
tym stanowisku.
Z sali zadano wszystkim trzem
kandydatom pytanie, czy mają
konkretne projekty działania, w
wyniku którego można by osiągnąć lepsze wyniki pracy z
młodzieżą. A. Skierski uważał,
że należy rozmawiać z młody
mi i znaleźć dla nich odpowied
niego opiekuna odpowiedzialne
go przed Konsystorzem; zda
niem J. Stejskała należy wyko
rzystać własne doświadczenia z
młodych lat oraz przydzielić
młodzieży opiekuna z ramienia
Konsystorza; W. Zuzga nato
miast stwierdził, że młodzież
ma swoje określone problemy,
które próbuje rozwiązywać. Ale
między stawianymi przez nią
pytaniami, a odpowiedzią, jaką
otrzymuje w Kościele — w y
stępuje silna rozbieżność. My
myślimy, jak lepiej głosić Ewangelię, młodzież zaś pyta:
dlaczego w ogóle głosić Ewan
gelię? My zastanawiamy się, ja
ką drogą dojść do zbawienia, a
młodzież pyta: czy ja w ogóle
chcę być zbawiony? Wniosek:
obecne formy nauczania w Ko
ściele i duszpasterstwa nie speł
niają swojej roli w stosunku do
młodzieży.
Wymagają
więc
przemyślenia i zreformowania.

W pierwszej turze głosowania
żaden z kandydatów nie uzys
kał kwalifikowanej większości.
W drugiej turze na prezesa
Konsystorza wybrano p. Wło
dzimierza Zuzgę.
Dwa punkty porządku dzienne
go pierwszego dnia obrad (p. 20
i 22) przeniesiono na dzień na
stępny, a tego wieczoru odbyła
się jeszcze uroczystość podzię
KOMISJA DS. PRAWA
WEWNĘTRZNEGO I REGULAMINÓW

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Witold Brodziński
Adam Hulanicki
Jan Jersak
Roman Lipiński
Zdenek Matys
Jarosław Swiderski
Andrzej Topolski
ks. Bogdan Tranda

kowania p. Janowi Baumowi za
jego ofiarną, 22-letnią pracę w
Konsystorzu, w tym 3 kaden
cje na stanowisku prezesa. Se
sję sobotnią zakończono wspól
ną modlitwą.
W niedzielę obrady zaczęły się
o 8.30 pieśnią nr 63 i modlitwą
prowadzoną przez ks. Bogdana
Trandę. Następnie przystąpiono
do przedstawienia problematyki
prawnej (p. 20 porządku obrad
z poprzedniego dnia). Dyskuto
wano m.in. nad tym, czy Kon-

systorz ma zatwierdzać różne
podejmowane przez poszczegól
ne zbory i ważne dla nich de
cyzje, jak np. wybór prezesa i
członków Kolegiów
Kościel
nych, zastanawiano się, kto (du
chowny czy świecki) powinien
być administratorem parafii,
pytano, co z wokacją dla du
chownych.
Następnie odczytano projekty
wniosków i podjęto decyzję o
prowadzeniu dalszej działalno
ści przez synodalne komisje:
Problemową, Prawa i Regula
minów Kościoła oraz Ewangeli
zacyjną. Na tym poranną część
obrad zakończono i uczestnicy
Synodu udali się do kościoła.
Nabożeństwo z Wieczerzą Pań
ską miało charakter bardzo uroczysty. Prowadzili je wspól
nie: ks. bp Zdzisław Tranda,
ks. Władysław Paschalis, ks.
Jerzy Stahl, ks. Mirosław Jeli
nek i ks. Marek Izdebski (introit — Ps. 95:6.7; lekcja — I
Tym. 2:1.6: Ewangelia — Jn 16:
:23—30). Kazanie (wg II Kor.
5:17) wygłosił Ksiądz Biskup.
Nawiązując do przemian w kra
ju, do rysujących się lepszych
perspektyw politycznych i spo
łecznych, kaznodzieja postawił
pytanie, czy istnieją również
perspektywy na rozwój moral
ny narodu, i czy my, jako mała
społeczność, możemy mieć na to
wpływ. Stwierdził, że możemy

Ks. Piet van
Veldhuizen,
człowiek,
któremu
polski Ko
ściół refor
mowany
zawdzięcza
bardzo wie
le
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wiele zdziałać, jeżeli wcielimy
w życie jednostki, zboru i Ko
ścioła słowa z II Kor. 5:17 —
„Oto wszystko stało się nowe”.
Będzie to możliwe pod warun
kiem, że dokona się w nas prze
miana, o której mówi apostoł
Paweł: „Jeśli ktoś jest w Chry
stusie, nowym jest stworze
niem”.
Obrady wznowiono prezentacją
kandydatów na radców świec
kich i duchownych Konsystorza. Duchownym radcą wybra
no ks. Jerzego Stahla (zastępcą
— ks. Bogdana Trandę), radca
mi świeckimi zostali: p. Dorota
Niewierzeczał z Warszawy i p.
Jarosław Stejskał z Łodzi. Za
stępcami: p. Jan Jersak z Ze
lowa i p. Andrzej Topolski z
Łodzi. Następnie Prezydium Sy
nodu wysunęło dwa wnioski.
Pierwszy — o poparcie dalszej
działalności komisji: Kateche
tycznej, Młodzieżowej oraz Do
kumentacji, Informacji i W y
dawnictw — został przyjęty.
Drugi — aby wybory Prezy
dium Synodu odbywały się już
podczas ostatniej sesji kończą
cego kadencję Synodu oraz by
przygotowanie pierwszej sesji
należało do obowiązków nowo
wybranego prezydium, a wszy
stkie sprawy związane z zakoń
czeniem minionej kadencji za
łatwiało prezydium ustępujące
— został przekazany Komisji
Prawa do rozpatrzenia. Grupa
9 osób (Teresa Bartczak, Jan
Baum, Witold Bender, Irma
Koterowa, Dorota Niewieczerzał, ks. Władysław Paschalis,
ks. Jerzy Stahl, Jarosław Świ
derski, Władysław Scholl) w y
stąpiła z następującym, jedno
myślnie przyjętym wnioskiem:
„Synod zobowiązuje Konsystorz
do poświęcenia szczególnej uwagi sytuacji najmniejszych,
pozbawionych stałej
obsługi
duszpasterskiej zborów naszego
Kościoła i ośrodków diasporalnych. Oczekujemy na następnej
sesji w sprawozdaniu Konsystorza szczegółowej oceny sytua
cji tych zborów i określenia

Moment składania podziękowań p.
Janowi Baumowi za Jego długolet
nią ofiarną pracę w Konsystorzu
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KOMISJA EWANGELIZACYJNA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jakub Aleksandrowicz
Krzysztof Bandola-Skierski
Małgorzata Chmielewska
Eugeniusz Dytrych
ks. Marek Izdebski
Paweł Kuciński
Roman Lipiński
Bożena Matys
Józef Pospiszył
Wojciech Rychwalski
Anna Smetana
Kinga Stawikowska
Jaromir Swiderski
Hanna Tranda
Anna Zieleniewska

konkretnych kroków dla ich
wzmocnienia (dotyczy Katowic,
Pstrążnej, Strzelina, Żychlina
i Żyrardowa)”.
Delegatka zboru warszawskie
go przedstawiła propozycję, by
Kościół zajął się problemem
współwyznawców uzależnionych
od alkoholu. Bez długich przy
gotowali — powiedziała — mo
żemy zrobić coś od razu, na
przykład co niedziela wspólnie
modlić się na nabożeństwach w
intencji uzależnionych i ich ro
dzin. Ksiądz Biskup poparł pro
pozycję i wyraził nadzieję, że
nowej Komisji Ewangelizacyj
nej uda się może podjąć zdecy
dowane kroki w tej sprawie.

SYNOD 1989
Przed przerwą obiadową dyskutowano jeszcze nad wnioskiem
0
nadawanie
honorowego
członkostwa Synodu. Na wnio
sek synodalnej Komisji ds. Pra
wa podjęto następującą uchwa
łę: „Synod postanawia,
że
przyjmie do porządku obrad
wniosek o nadanie godności ho
norowego członka Synodu tyl
ko wówczas, gdy osoba kandy
data przed otwarciem sesji Sy
nodu uzyska jednomyślną aprobatę wszystkich rzeczywi
stych członków Synodu
Po obiedzie rozpoczęła się ostatnia część obrad. Na prze
wodniczącego Komisji Rewizyj
nej wybrano prof. Rafała Lesz
czyńskiego z Łodzi, na człon
ków — p. Romanę Glapę z Po
znania i p. Irmę Koterową z
Warszawy. Podczas gdy Komi
sja Skrutacyjna liczyła głosy,
na sali odbyła się dość burzli
wa dyskusja nad wnioskiem o
obligatoryjnym zapraszaniu za
stępców radców świeckich na
zebrania Konsystorza. Wniosek
oddalono jako niezgodny z Pra
wem W ewnętrznym.
Następnie wybrano na nową
kadencję Komisję Problemową,
Komisję ds. Prawa Wewnętrz
nego i Regulaminów oraz Ko
misję Ewangelizacyjną. W skład
tej ostatniej weszli ludzie z róż
nych zborów, głównie młodzi.
Przyjęto też tekst „Listu otwar
tego Synodu Kościoła Ewange
licko-Reformowanego w Pol
sce”. Postanowiono, że miejsce
1 termin następnego Synodu ustali Konsystorz, biorąc pod uwagę sugestię, by obrady odby
ły się późną wiosną, pod ko
niec kwietnia.
Miłym akcentem końcowym sta
ło się serdeczne podziękowanie
i wręczenie kwiatów wszystkim
ustępującym z urzędów osobom,
życzenia dla nowo wybranych
oraz wyrazy uznania i wdzięcz
ności dla niezwykle sprawnej
ekipy ofiarnie pełniącej w
wielkiej ciasnocie służbę utrzy
mania obradujących przy życiu
— jadłem i napitkiem. Synod
zakończono wspólną modlitwą
A meśnią.

List otwarły Synodu
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce
Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana, Jezusa
Chrystusa, ostoja nasza z pokolenia w pokolenie. On sprawił, że
zebrani na dorocznej sesji Synodu w dniach 29 i 30 kwietnia
1989 roku możemy obradować ożywieni nadzieją na pomyślny
zwrot w życiu naszego narodu i Ojczyzny. Pragniemy, aby za
początkowany rozmowami przy ,,okrągłym stole” pokojowy pro
ces doprowadził do przywrócenia zarówno całemu narodowi, jak
i jednostkom suwerennych praw, do naprawy moralnej oraz do
tego, by praca na nowo nabrała dla nas wartości i godności.
Wdzięczni jesteśmy Bogu, ponieważ wiele razy mogliśmy się
przekonać, że nasze gorące modlitwy w chwilach przełomowych
zostały wysłuchane. Dlatego zwracamy się do Was, Bracia i Sio
stry, nasi rozproszeni współwyznawcy, a także do Was, wszyscy
wierzący w Boga Obywatele naszego kraju, abyście nie ustawali
w modlitwie o to, by sprawiedliwość, wolność i prawda stały się
filarami pokoju w Ojczyźnie.
Niech Bóg sprawi, aby pozytywne przemiany w sferze społecz
nych, politycznych i gospodarczych stosunków pozwoliły nam
nabrać na nowo poczucia obywatelskiej odpowiedzialności i zau
fania do władzy państwowej, powoływanej wyłącznie z woli na
rodu.
Stwórca powierzył człowiekowi troskę o całą ziemię, o świat
zwierząt i roślin, o czystość wód i powietrza, o zasoby natural
ne, nam zaś powierzył tę troskę na tym obszarze ziemi, gdzie
mieszkają Polacy. Niech i ta sprawa nie uchodzi naszej uwadze
tak w modlitwach, jak w? działaniach i decyzjach. Niech w tym
wszystkim będzie z nami Pan Pokoju.

UWAGA! UWAGA!
Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych, że
nowo utworzona Centralna Taśmoteka Duszpasterska dys
ponuje nagraniami kazań, nabożeństw, fragmentów Pisma
św., pieśni itp. Szczegółowo z jej zawartością można zapo
znać się w katalogach, które znajdują się u wszystkich
duszpasterzy, w kancelariach parafialnych, u nauczycieli
Szkoły Niedzielnej i w Diakonii.
Taśmy wypożyczane są bezpłatnie. Zamówienia na nagra
ne kasety magnetofonowe prosimy kierować pod adresem:
Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego
Komisja Ewangelizacyjna
(Kinga Stawikowska)
al. Świerczewskiego 76a
00-145 Warszawa

W. M.
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WŁODZIMIERZ ZUZGA

Teologia procesu
POTRZEBA TEOLOGII
Przedstawiając jakiś nurt teologicz
ny należy usprawiedliwić potrzebę
istnienia teologii. Wśród chrześcijan
są bowiem tacy, którzy negują za
sadność jej istnienia, twierdząc:
skoro mamy Ewangelię, uwierzmy
w to, co ona głosi, postępujmy
zgodnie z jej zasadami, a będziemy
zbawieni. Fundamentaliści biblijni
kwestionują nawet celowość upra
wiania biblistyki, w tym również
tzw. teologii biblijnej. Twierdzą oni,
że przesłanie Dobrej Nowiny jest
zupełnie jasne dla zwykłego czło
wieka, Biblię należy rozumieć do
słownie i nie ma się co doszukiwać
ukrytych znaczeń i powiązań mię
dzy jej fragmentami.
Bardzo łatwo można jednak udo
wodnić, że sprawa nie jest taka
prosta. Biblii nie można zawsze ro
zumieć dosłownie, nawet sami pi
sarze biblijni byli tego świadomi.
Na przykład — opis stworzenia
świata w ciągu sześciu dni wyklu
cza możliwość rozumienia owych
dni jako dobowych cykli astrono
micznych. Dopiero czwartego dnia
Bóg stworzył Słońce, a już pierwsze
trzy dni rozpoczynają się porankiem
i kończą wieczorem! Nawet prze^
ciętny przedstawiciel starożytnych
cywilizacji bliskowschodnich mógł
dostrzec tę niekonsekwencję, a cóż
dopiera kapłan, członek intelektual
nej elity, zapisujący te słowa w
Księdze Genesis. Nie ma potrzeby
mnożenia takich przykładów, warto
natomiast podkreślić, że' sam Jezus
nie tylko cytował Stary Testament,
ale go interpretował i wykładał.
Współcześni bibliści są zgodni co
do tego, że autorzy i redaktorzy
ksiąg Nowego Testamentu również
byli teologami, i to wybitnymi.
Zresztą i fundamentalizm jest teo
logią, tyle że sprzeczną z duchem
Biblii, naukami okresu apostolskie
go i najstarszą tradycją chrześcijań
ską.
Można przyjąć, że ustanowienie ka
nonu pism Nowego Testamentu jest
końcem wszelkiej teologii. Oznacza
łoby to jednak odrzucenie dorobku
późniejszych wieków — chrystologii
Ojców Kościoła, nauki o Trójcy
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Świętej, myśli reformacyjnej, róż
nego rodzaju ruchów duchowego
przebudzenia i odnowy. Rozwój teo
logii na przestrzeni wieków można
różnie oceniać: dostrzegamy w nim
ślepe zaułki, okresy stagnacji i
sprzeniewierzania się podstawowym
zasadom Chrystusowego posłannict
wa. Jest on jednak faktem, podob
nie jak to, że teologia jest do dzi
siaj twórczo uprawiana w najsłyn
niejszych ośrodkach uniwersyteckich
Zachodu. Obok wykładów z teologii,
które mogą niekiedy przyjmować
formę dydaktycznego przekazu usta
lonych dawno temu treści doktry
nalnych, mamy do czynienia z teo
logią jako dyscypliną badawczą, dy
namicznie rozwijającą się w ramach
bardziej szczegółowych działów, ta
kich jak eklezjologia, chrystologia,
hermeneutyka biblijna lub teologia
praktyczna.
Ewangelicy, w przeciwieństwie do
katolików, za jedyne źródło obja
wienia uznają Biblię, ale tradycji,
zwłaszcza zaś tradycji teologicznej,
nie odmawiają określonych warto
ści. Dzięki niej bowiem można in
terpretować Słowo Boże i coraz le
piej je rozumieć w zmieniającym
się kontekście społecznym i kultu
rowym. -Teologia (i nie tylko ona,
również inne nauki, które pozwa
lają lepiej zrozumieć człowieka i
świat) jest w tej perspektywie „na
rzędziem” Kościoła lub — jak gło
szą teologowie — funkcją Kościoła.
Podstawowym działem teologii jest
dogmatyka. Karol Barth twierdził,
że dogmatyka, będąc nauką głoszo,ną przez Kościół, uwzględnia trzy
normatywne składniki: 1) Pismo
święte, 2) tradycję własnego wyzna
nia oraz 3) aktualne uwarunkowa
nia cywilizacyjne, w jakich żyje
Kościół, czyli tzw. kontekst. Pierw
szy składnik jest w zasadzie nie
zmienny i w niewielkim tylko stop
niu zależy od postępów egzegezy. Z
kolei tradycja, zawierająca również
dorobek teologiczny całego chrze
ścijaństwa, ewoluuje w sposób po
wolny, kontrolowany przez Kościół,
chociaż niekiedy zdarzają się prze
miany rewolucyjne, jakimi były Re
formacja dla ewangelicyzmu i II So
bór Watykański dla katolicyzmu.

Najmniejszy wpływ wywiera Ko
ściół na ów trzeci element, czyli na
kontekst, który obecnie wymyka się
całkowicie spod jego kontroli. W na
szym stuleciu mamy do czynienia
nie tylko z rewolucją naukowo-techiniczną, ale i z rewolucyjnymi
przemianami mentalności w kręgu
tzw. kultury chrześcijańskiej. Wiel
ką troską BaTtha było, aby aktual
ny kontekst nigdy nie przysłonił
autorytetu dwóch pierwszych norm,
zwłaszcza zaś Pisma świętego. Z
drugiej strony Barth stale nalegał,
aby dogmatyka (będąc funkcją Ko
ścioła) uwzględniała chrześcijańską
wiarę, która w danej sytuacji kulturowo-historycznej „szuka samozrozumienia”. W każdej epoce Ko
ściół jest rozliczany ze zrozumiałe
go dla ludzi zwiastowania Dobrej
Nowiny. Kościół, będąc ciągle „w
drodze”, jest zarazem odpowiedzial
ny za rozeznanie sytuacji, w jakiej
się aktualnie znajduje. Bodziec do
zwiastowania Ewangelii musi więc
być czerpany ze wszystkich trzech
składników, tj. i z Pisma, i z tra
dycji, i z kontekstu.
Przyczynę kryzysu Kościoła, które
go apogeum wystąpiło na początku
XX wieku, teologowie upatrują w
braku rozeznania przez Kościół ak
tualnego kontekstu. Ale mogły się
na to złożyć jeszcze inne przyczy
ny (wypaczenia), jak np. fakt, że
niektóre nurty współczesnej tzw.
teologii wyzwolenia czerpią inspi
rację głównie z aktualnego kryzy
su ekonomiczno-politycznego w kra
jach rozwijających się, zaniedbując
dwa pierwsze składniki obowiązują
cych dogmatykę norm. Z kolei kon
serwatywne grupy chrześcijan ota
czają się niekiedy „okopami” włas
nej tradycji wyznaniowej, zamyka
jąc oczy zarówno na dynamikę ke
rygmatu, jak i na aktualną sytua
cję człowieka.
WPŁYW FILOZOFII
Chrześcijanie pierwszych, wieków
rozwijali teologię- w konfrontacji z
judaizmem, gnostycyzmem i filozo
fią hellenistyczną. Niektóre pojęcia
starotestamentowe lub greckie zo
stały przejęte przez pierwotny Ko-

ściół i przystosowane do potrzeb
chrześcijaństwa (na przykład „Lo
gos”, „duch”, „dusza”). O oryginal
nej, dojrzałej filozofii chrześcijań
skiej można mówić już od końca
IV wieku (św. Augustyn). Myśl
średniowieczna doprowadziła do roz
woju scholastyki i została zwień
czona systemem św. Tomasza z Ak
winu — tomizm stał się oficjalną
filozofią katolicyzmu na kilka stu
leci. Reformatorzy pozostawali pod
wpływem filozofii św. Augustyna ń
myślicieli średniowiecznych (zwła
szcza Dunsa Szkota i Ockhama).
Często ostentacyjnie deklarowana
rezerwa teologii ewangelickiej wo
bec filozofii nie miała pokrycia w
praktyce. Świadczy o tym choćby
rozwój luterańskiej i reformowanej
scholastyki w XVII wieku. Nawet
Barth, programowo odcinający się
od filozofii, pozostawał pod wpły
wem myśli Kanta. Współczesne nur
ty filozoficzne, zwłaszcza egzystencjalizm, personalizm i filozofia analityczna, są częścią wspomnianego
kontekstu oddziałującego na dogma
tykę wszystkich wyznań chrześci
jańskich.
Filozofia stara się odpowiedzieć na
pytanie, czym jest rzeczywistość
(ontologia) i w jaki sposób człowiek
ją poznaje (epistemologia). Klasycz
na filozofia chrześcijańska twierdzi,
że rzeczywistość istnieje w postaci
materialnych i duchowych bytów.
Byty te (przedmioty) są poznawane
przez człowieka (podmiot poznają
cy). Najwyższym bytem jest Bóg,
który stworzył wszystkie inne by
ty, w tym człowieka. Bóg jest by
tem stojącym poza czasem i prze
strzenią, w przeciwieństwie
do
świata, który jest uwikłany w hi
storię, ma charakter ograniczony i
niekonieczny (tzn. mógłby nie ist
nieć). Ogólną teorię umożliwiającą
opis wszystkiego, co jest realne, na
zywa się niekiedy metafizyką. Kla
syczna metafizyka, sięgająca swymi
korzeniami myśli Platona i Arysto
telesa, wyróżnia dwa rodzaje rze
czywistości. Z jednej strony istnie
je aktualny świat stawania się, cza
su, zmian i relacji, którego każdy
z nas jest w oczywisty sposób czę
ścią. Z drugiej strony istnieje in
ny świat — wiecznych, niezmien
nych, nie powiązanych ze sobą by
tów i idei. Świat ten jest sam w
sobie realny . w pełnym znaczeniu
tego słowa i jako jedyny jest god
ny określeń w rodzaju „święty” czy
„boski”. Dla klasycznych metafizy
ków problemem było pojmowanie
tych światów, a zwłaszcza zacho

dzących między nimi relacji. Prze
ważały tendencje traktujące ów
przyziemny, widzialny obszar rze
czywistości jako mało ważny, wła
ściwie
utrudniający
dostęp
do
„świata ducha”. Taka filozofia sil
nie wpłynęła na światopogląd chrze
ścijański i na samą teologię. Współ
czesny człowiek — jeśli zajmuje się
tymi problemami — jest raczej
skłonny ten świat uważać za miej
sce znaczące, w którym realizują się
istotne wartości. Nic w tym dziw
nego, że właśnie w kręgu oddzia
ływania kultury chrześcijańskiej po
wstała metafizyka materializmu, re
dukująca całą rzeczywistość do od
wiecznej, będącej w ruchu materii.
Myśliciele chrześcijańscy próbują
się uwolnić od klasycznej filozofii
i związanego z nią teizmu. Ucieczka
od metafizyki nie jest jednak mo
żliwa, w samej bowiem Biblii moż
na wskazać zróżnicowane tło me
tafizyczne. Dlatego poszukuje się al
ternatywnych rozwiązań, ściśle zwią
zanych z Pismem świętym, własną
tradycją kościelną i z aktualnym
stanem wiedzy o świecie i człowie
ku.

adiunktem i rozpoczął wykłady z
matematyki. W 1390 r. ożenił się z
Evelyn Wade, z którą miał troje
dzieci: Erica, Northa i Jessie. Naj
starszy syn, Erie, zginął podczas I
wojny światowej. Po 1914 r. White
head był profesorem matematyki w
Imperial College of Science and
Technology w Kensington. W 1924 r.
przeniósł się do Harvard University
{USA), gdzie do 1936 r. wykładał
filozofię. Zmarł 30 grudnia 1947 r.
Wczesne pisma Whiteheada doty
czyły logiki, podstaw matematyki i
jej filozofii. Największy rozgłos
przyniosło mu dzieło Principia Mathematica (1910—1913), którą napisał
wspólnie z Bertrandem Russelem.
Następne książki dotyczyły filozo
fii przyrody, w których Whitehead
uwzględniał rezultaty rewolucji, ja
ka miała miejsce w fizyce XX wie
ku. Za życia Whiteheada powstały
bowiem dwie nowe dyscypliny, któ
re zmieniły fizyczny obraz świata:
teoria
względności oraz fizyka
kwantowa. Doprowadziło to do upadku mechanicyzmu i pozytywiz
mu — dominujących dotąd meta
fizycznych koncepcji świata m ate
rialnego. Uczony zainteresował się
Wśród wielu kierunków współczes głębiej teologią i kosmologią, jako
nej myśli chrześcijańskiej na czoło podstawami nowego obrazu świata.
wysuwają się dwa nurty, zwane Wśród kilkunastu dzieł z tego onowym myśleniem (filozofią spot kresu najważniejszymi są Nauka i
kania) oraż filozofią procesu. Nur świat nowożytny (1925, wydanie pol
tom tym odpowiadają teologie o a- skie 1988) oraz Proces a rzeczywi
nalogicznycti nazwach. Czytelnikom stość (1929, wydanie polskie w przy
naszego pisma pragnę najpierw gotowaniu). W pracach tych uczony
zwięźle zaprezentować drugi nurt, przedstawił własną koncepcję me
którego filozoficzne podstawy sfor-^
tafizyki i sformułował podstawy teo
imułował Alfred North Whitehead.
logii procesu.
Pierwszy kierunek, zapoczątkowany
przez Martina Bubera, Emmanuela METAFIZYKA WHITEHEADA
Levinasa i Franza Rosenzweiga, wy
maga oddzielnego artykułu. Charak Dla metafizyki klasycznej podsta
terystyczne jest to, że obydwa prą wowym pojęciem jest substancja,
dy silnie oddziałują na teologię będąca tworzywem indywidualnych
wszystkich wyznań chrześcijańskich, bytów. Substancja jest niezmienna.
w tym także na polski katolicyzm Zdarzenia zaś polegają na zmienia
(nurt pierwszy zainicjowali prote niu się czasowych i przestrzennych
stanci, a drugi — myśliciele żydow konfiguracji bytów. Typowym przy
scy). Uczeni skupieni wokół Papies kładem poglądu opartego na takim
kiej Akademii Teologicznej w Kra obrazie świata jest atomizm. White
kowie mieszczą się w granicach tych head zakwestionował tego rodzaju
dwóch nurtów współczesnej myśli metafizykę, zarzucając jej przede
wszystkim statyczność. Według nie
chrześcijańskiej.
go realność polega przede wszyst
KIM BYŁ TWÓRCA?
kim na obyciu w procesie”. Ele
mentarnymi składnikami rzeczy
Alfred North Whitehead urodził się wistości nie są jakieś „cegiełki”,
15 lutego 1361 r. w rodzinie angli fragmenty substancji, z których
kańskiego księdza. Dzieciństwo u- składają się wszystkie byty, lecz
płynęło mu na plebanii w niewiel elemenarne zdarzenia. Istotną ce
kiej parafii na południu Anglii. Stu chą tych zdarzeń jest sąmostwarzadiował nauki ścisłe i filozofię w nie się w relacjach wzajemnych,
słynnym Trinity College uniwersy wszystkie bowiem zdarzenia są ze
tetu w Cambridge, gdzie został sobą powiązane.
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Koncepcja Whiteheada jest całko
witym zaprzeczeniem mechanicyzmu.
Świat mieści w sobie zarówno ży
we, aktywne byty, np. ptaki, psy
i ludzie, jak i nieożywione, pasyw
ne obiekty, np. kamienie, krople wo
dy czy cząstki elementarne. Mechanicyzm traktuje te ostatnie jako
fundamentalne, sprowadzając wszy
stko do biernych bytów jednostko
wych. Czysto mechaniczny kontakt
owych „cegiełek” jest przyczyną ru 
chu. Według Whiteheada „bycie sa
mo w sobie”, trwanie, jest nie tyl
ko zafałszowaniem tego, co napraw
dę realne, ale nie ma żadnego zwią
zku z rzeczywistością. Rzeczywistość
jest bowiem twórczym procesem, z
którego wyłania się coś nowego.
Zadziwiający jest fakt, że elemen
tarne zdarzenia, zwane przez White
heada również zaistnieniami, nie
prowadzą do chaosu. Wprost prze
ciwnie, świat jawi się nam jako
względnie stabilny i uporządkowa
ny, o czym świadczą choćby prawa
przyrody. Co więcej, abstrakcyjne
struktury matematyczne świetnie
„nadają się” do opisu przyrody. W
świecie przyrody, a także etyki lub
myśli, można wskazać elementy uniwersalnego ładu i harmonii. Jest
tak dlatego, że — według Whitehea
da — wszystkie zdarzenia (a więc
także ukonstytuowane przez te „ce
giełki” względnie trwałe rzeczy i osoby) są ze sobą powiązane różnego
rodzaju związkami. Świat jest wiel
kim organizmem, którego części
„czują się” wzajemnie, zachowują
pamięć o przeszłości i antycypują
przyszłość. Procesy tworzą nową
rzeczywistość, w której pojawiają
się nowe wartości. Źródłem nowo
ści, celowości i wolności procesów
jest Bóg. On dostarcza ostatecznych
racji dla ładu i harmonii, w Nim
zdarzenia znajdują swój cel.
BÓG A TEOLOGIA PROCESU

/

Każdy proces jest — obiektywnie
biorąc — zadaniem postawionym
przez Boga i zainicjowanym w ce
lu z góry określonym (predestynacja). Subiektywnie rzecz biorąc, ce
lem procesu jest samospełnienie się.
Zdarzenie niejako „stara się” wy
konać owo zadanie na mocy wol
nej decyzji, co prowadzi do aktua
lizacji (tj. pojawienia się w czasie
i przestrzeni) tego, co było tylko
wskazaną przez Boga możliwością.
Bóg jest ponadczasowym, ostatecz
nym odbiorcą wszystkich aktualiza
cji, które zgodnie ze swoją naturą
harmonizuje, a następnie spożytko-
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wuje w dalszym twórczym rozwo
ju koismosu. Bóg nie jest więc wy
jątkiem od zasad przyrody, lecz ra
czej ich szczytową egzemplifikacją.
Powiązany licznymi węzłami ze
światem, Bóg jednocześnie radykal
nie przekracza metafizyczne struk
tury. Kim jest On poza światem —
tego nie wiemy. Dla nas Bóg jest
przede wszystkim miłością, która
współtworzy i ogarnia całe stworze
nie. Co ginie w świecie, jest nie
śmiertelne w Bogu.
Obecność Boga w świecie nie jest
sprzeczna z ludzką wolnością. Pro
ces rozwoju przyrody nieożywionej
jest wynikiem „współdziałania” mię
dzy skończonymi bytami a nieskoń
czonym Bogiem. W tym przypadku
dominuje Boży plan, chociaż istnie
je też margines wolności, przez co
los na przykład elektronu czy ka
mienia nie jest do końca zdetermi
nowany. Zakres wolności zwierząt
jest większy, ale dopiero człowiek
— stworzony na obraz Boga — dys
ponuje wolną wolą. Wobec człowie
ka Stwórca jest przede wszystkim
Bogiem łagodnej perswazji, ukazują
cym ideały rozwoju. Człowiek nie
musi z tej oferty skorzystać. Cho
ciaż jest zaproszony do ciągle trwa
jącego procesu stwarzania, może się
Bogu
przeciwstawić,
realizować
własne zamierzenia, a nawet unice
stwić samego siebie i otaczające go
środowisko. Bóg niejako rezygnuje
ze swojej wszechmocy, jest nie tyle
surowym sędzią, ile „współtowarzy
szem cierpień i twórczych wysił
ków” człowieka. Whitehead sprze
ciwia się obrazowi Boga ukształto
wanemu w obrębie tomizmu — Bo
ga, który jest przede wszystkim by
tem samym w sobie, objawiającym
nadprzyrodzoną wolę z zaświatów.
Bóg Whiteheada jest przede wszyst
kim z człowiekiem ,i „wszystko ro
zumie”.
Objawienie się Syna Bożego w Je
zusie Chrystusie w tej perspekty
wie nie jest radykalną zmianą Bo
żego działania, lecz całkowicie zga
dza się z naturą Stwórcy. W Chry
stusie nastąpiło odsłonięcie tego, co
w bardziej ukryty sposób zawsze
istniało w stosunku Boga do świa
ta. Krucha natura Syna objawiiła
odwieczną prawdę: miłość ,i łagodna
perswazja, całkowite poświęcenie się
dla ludzi, zaufanie do Ojca — to
źródła dobra i prawdziwej mocy.
W kategoriach teologii procesu
grzech jest przede wszystkim tra
giczną w skutkach dewiacją, od
stępstwem spowodowanym wybra
niem przez człowieka własnej dro

gi — szlaku pozbawionego bezinte
resowności i miłości. Odkupienie
jest akceptacją twórczych osiągnięć
człowieka przez Boga, otwarciem
nowych możliwości, realizacją ko
ścielnej wspólnoty. Bóg bowiem adoptuje wytworzone wartości, a od
rzuca wszystko to, co nie harmoni
zuje z Jego naturą, tzn. miłością
aktywną, która jest czynem.
Teza o obecności Boga w przyro
dzie, o możliwości poznawania Bo
ga przez kontemplację Jego dzieł,
jest istotnym rysem systemu White
heada. W tym punkcie twórca teo
logii procesu różni się zdecydowanie
od Bartha, który negował wszelką
tzw. teologię naturalną. Whitehead
uzasadniał swoje stanowisko biblij
nie, powołując siię m.in. na Psalmy
i List św. Pawła do Kolosan. Od
woływał się również do pism św.
Augustyna i św. Anzelma z Can
terbury — myślicieli, którzy wy
warli duży wpływ na reformato
rów, a których dzieła zostały w du
żym stopniu wyparte przez myśl
św. Tomasza z Akwinu. Stanowis
ko Whiteheada (zwane niekiedy panenteizmem) zakłada immanentną
obecność Boga w świecie, przyjmu
jąc jednocześnie, że jest On rów
nież nieskończenie transcendentny
wobec stworzenia, czyli w niewyo
brażalny sposób je przewyższa (do
tyczy to przede wszystkim Jego ogarniającej wszystko, ale też wszy
stko przekraczającej miłości). Po
gląd ten nie ma nic wspólnego z
panteizmem,* który utożsamia Boga
z naturą. Koncepcja Whiteheada
jest również zgodna z dobrze uza
sadnioną biblijnie
chrześcijańską
doktryną o Duchu Świętym.
ZASIĘG I WPŁYWY TEOLOGII
PROCESU
Od końca lat dwudziestych myśl
Whiteheada odgrywała ważną rolę
na uniwersytetach amerykańskich,
zwłaszcza w Divinity School uniwer
sytetu w Chicago. Do dzisiaj teo
logia procesu ma najwięcej zwo
lenników wśród protestantów w
USA. Do Europy nurt ten dotarł do
piero po II wojnie światowej, kiedy
dominujące dotychczas trendy filo
zoficzne (pozytywizm, filozofia ana
lityczna, neotomizm, neoortodoksja
protestancka) znalazły się w od
wrocie. Obecnie teologia procesu
jest uprawiana m.in. na słynnym
katolickim uniwersytecie w Louvain
(Belgia). Przyczynił się do tego II
Dokończenie na str. 40
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Siedemdziesiqt procent
BOLDERN — CO TO JEST?
„Boldern jest dziś szeroko znanym miejscem.
Ale co komu mówi nazwa Bachau? Chyba je
szcze najprędzej ludziom z lewego brzegu Je
ziora Zuryskiego, którzy korzystają z tamtej
szej przystani wodnej lub chodzą tam na spa
cer” — pisała okolicznościowa gazetka „Boldere-Ziitig”, wydana w czerwcu 1987 r. na
czterdziestolecie Ewangelickiego Ośrodka Spo
tkań i Studiów w Boldern-Mannendorf.
„Szeroko znane miejsce” jest — jak widać
choćby z przytoczonego akapitu — mało zna
ne nawet w samej Szwajcarii, a co dopiero w
Polsce. A warto je poznać, mieści się tu bo
wiem ośrodek o znaczeniu międzynarodowym,
pięknie położony na stoku góry z widokiem na
jezioro, bardzo ładny architektonicznie, bardzo
funkcjonalny i prowadzony przez wspaniałych
ludzi. Pomysł wybudowania ośrodka Boldern
narodził się w roku 1944. Trzeba było nie lada
odwagi, by w czasie, gdy w Europie trwała je
szcze II wojna światowa, a neutralna Szwajca
ria udzielała schronienia i pomocy uciekinie
rom z wielu krajów (m.in. internowanym tąm
Polakom), porywać się na budowę domu, ktqry
w przyszłości miał służyć ludziom do budowa
nia pokoju, wzajemnego zrozumienia i solidar
ności w duchu powołania Ewangelii. Pod zabu
dowę przeznaczony został teren w Bachau, na
leżący do gruntów kantonalnego Kościoła Re
formowanego w Zurychu. Architekt Rudolf
Steiger wykonał projekt i przystąpiono do bu
dowy. Dzięki staraniom i wysiłkom grupy lu
dzi: Hansa Jakuba Rinderknechta, kierownika
kursów biblijnych Kościoła kantonu zuryskie
go, księży proboszczów Ernsta Hurtera i Hein
richa Hellsterna, redaktora Szwajcarskiej Ga
zety Budowlanej inż. Wernera Jeghera oraz
duchowego ojca całej grupy — ks. Emila Brunnera, znanego teologa reformowanego, w
1947
ośrodek otworzył swe podwoje dla
młodzieży, teologów i katechetów, którzy od
bywali tu spotkania, medytacje, studia biblijne,
kursy i dyskusje.
W ciągu 40 lat ośrodek Boldern rozbudowywał
się i przebudowywał. Do 1959 r. pozostawał te
renem działań wyłącznie mężczyzn. Kobiety
wkroczyły tu w chwili, gdy dr Elza Kohler i
dr Marga Biihrig zorganizowały zajęcia dla du
żej grupy kobiet z Zurychu. Odtąd w progra
mie spotkań i seminariów ośrodka (od 1973 r.
prowadzonego wspólnie z Akademią św. Pawła
w Zurychu) znalazły się takie tematy, jak pra
ca kobiet, sytuacja kobiety rozwiedzionej, sy
tuacja kobiety po pięćdziesiątce itp. Wiązały
się z nimi problemy społeczne, jak sprawiedli

wość, pokój, zagrożenie ekologiczne. W sprawy
te czynnie angażowały się kobiety.
Podejmowanie różnych i kontrowersyjnych te
matów naszych czasów, stawianie pytań i szu
kanie odpowiedzi, krytyczne spojrzenie na sta
re i nowe wartości, uważne wsłuchiwanie się
w głosy grup mniejszościowych lub „losowych”
— to program Boldern, ośrodka, a jednocześnie
stowarzyszenia, do którego należy ponad 1000
indywidualnych członków i 182 zespołowych
(tj. parafii kościelnych). To tutaj, „we wspól
nym rozważaniu Słowa Bożego przez ludzi róż
nych wyznań, doświadczeń i przekonań” — jak
głosi statut stowarzyszenia — rodzą się wizje
lepszego, odnowionego świata.
Dlatego właśnie Boldern zostało wybrane jako
miejsce konferencji „Dążenie do sprawiedliwo
ści, czynienie pokoju, życie zgodne z dziełem
stworzenia”. Konferencja odbyła się w dniach
7—12 lutego 1989 r. a zorganizowana została
przez
v
EUROPEJSKIE EKUMENICZNE FORUM
CHRZEŚCIJANEK
Forum jest częścią programu Światowej Rady
Kościołów. Stanowiąc ok. 70% członków spo
łeczności chrześcijańskiej, kobiety znajdują się
w sytuacji najtrudniejszej, ponoszą bowiem
największe ciężary życia, spełniają najbardziej
odpowiedzialne zadanie wychowywania dzieci;
są więc też najbardziej zainteresowane utrzy
maniem pokoju i zapewnieniem sprawiedliwo
ści społecznej.
Pierwsze spotkanie grupy kobiet różnych w y
znań i różnych narodowości zorganizowane zo
stało przez Światową Radę Kościołów i Waty
kański Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan w
roku 1965, w celu zastanowienia się nad mo
żliwościami współpracy ekumenicznej chrze
ścijańskich organizacji kobiecych. Jego efektem
był tzw. Międzynarodowy Ekumeniczny Zwią
zek Kobiet, który działał od 1968 do 1972 roku.
Wtedy okazało się, że potrzebne jest europej
skie porozumienie chrześcijanek, analogiczne
do istniejących już w innych częściach świata
(Afryka, Azja, Karaiby, USA). W 1978 r. na
pierwszej konsultacji Europęjek-chrześcijanek,
która odbyła się w Brukseli, przyjęto program
i formy działalności takiego forum.
Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Europejskiego
Ekumenicznego Forum Chrześcijanek odbyło
się w 1982 r. w Gwatt w Szwajcarii pod ha
słem „Pokój i sprawiedliwość”, drugie — w
1986 r. w Jaruenpaa w Finlandii, a jego temat
brzmiał: „Budowanie nadziei dla nowej wizji
świata”.
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Celami Forum są: 1) wymiana doświadczeń,
idei, informacji i materiałów roboczych (służą
temu odpowiednie wydawnictwa), 2) praca nad
wspólnymi tematami religijnymi, politycznymi,
gospodarczymi i społecznymi, 3) podejmowanie
starań o zapewnienie sprawiedliwości i pokoju,
4) poszukiwanie rozwiązań teologicznych od
zwierciedlających punkt widzenia kobiet. Ce
lom tym służą tematyczne seminaria, konsul
tacje i konferencje regionalne odbywane w ra
mach Forum.
Z krajów „naszego obozu” do Ekumenicznego
Forum należą chrześcijanki z Czechosłowacji,
Wągier, NRD i ZSRR. Komisja Pracy Kobiet
PRE zgłosiła akces do Forum dopiero w kwiet
niu 1989 r., natomiast Kościół Ewangelickoreform ow any w Polsce już dwukrotnie dele
gował na międzynarodowe spotkania swoje
przedstawicielki: w 1986 r. do Finlandii Kingę
Stawikowską, a w lutym br. do Boldern — Ka
tarzynę Chrzanowską i Krystynę Lindenberg.
p o k ö j , s p r a w ie d l iw o ś ć , t r o s k a

O STWORZENIE
Do tego sprowadza się problematyka wszyst
kich dotychczasowych spotkań Forum. Brzmi
to bardzo ogólnikowo, dlatego każde z tych po
jęć jest uściślane przez wyodrębnienie szcze
gółowych zagadnień teoretycznych i praktycz
nych. Na konferencji w Boldern referat wstęp
ny, bardzo interesujący, wygłoszony przez po
słankę do Bundestagu — Antje Vollmer, miał
temat właśnie tak ogólnie sformułowany, ale
w kilku grupach roboczych, które nad nim pra
cowały, tematyka była już konkretna: „Spra
wiedliwość — jak ją widzą kobiety”, „Pojed
nanie — przezwyciężanie wrogich wyobrażeń”,
„Sposoby życia bez przemocy” i „Zycie zgodne
z Bożym dziełem stworzenia”.
Program konferencji delegatki otrzymały trzy
miesiące przed terminem spotkania; każda mu
siała przygotować — według dostarczonych tez
— odpowiedni materiał dotyczący własnego
kraju na wybrany temat. Dzięki temu uczest
niczki grup roboczych mogły opracować dalszy
program działania, a przede wśzystkim —1
przedstawić własne doświadczenia i zapoznać
się z doświadczeniami innych, co było bardzo
pożyteczne. Delegatki polskie pracowały w gru
pie „Sprawiedliwość” i „Bez przemocy”. Ich
wkład w pracę tych zespołów znalazł odbicie
w opracowaniach końcowych grup, a także, po
średnio, w „Posłaniu”, przyjętym na zakończe
nie konferencji.
Równa płaca za taką samą pracę, dostęp do
stanowisk kierowniczych, dyskryminacja kobiet-imigrantek w bogatych krajach Europy
Zachodniej, wkład kobiet „nie pracujących” —.
czyli pozostających w domu, prowadzących go
spodarstwo domowe i wychowujących dzieci —
do dochodu narodowego brutto, to sprawy,
które były szczegółowo omawiane i analizowa
ne w grupie „Sprawiedliwość”. Zaskoczeniem
dla kobiet z Zachodu były informacje m.in.sQ
tym, jak trudno jest w Polsce kobiecie zrobić
karierę zawodową, jak mało ma ona czasu dla
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siebie, jak trudno jej — wcale nie ze wzglę
dów prawnych — uzyskać odpowiednią pozycję
społeczną.
Na konferencji o wyraźnym charakterze spo
łeczno-politycznym nie zapomniano o tym, co
wyróżnia działania chrześcijanek od ruchów
czysto feministycznych: o studiach biblijnych,
wspólnych modlitwach i tworzeniu wizji przy
szłości zgodnych z wyobrażeniami chrześcijań
skimi. Wszystko to pozwoliło głębiej i pełniej
traktować omawiane problemy.
Dla nas z kolei bardzo interesujące były infor
macje o sytuacji kobiet-imigrantek w boga
tych krajach Zachodu (m.in. Polek w Szwaj
carii) i o punkcie toidzenia na ten problem
chrześcijanek — obywatelek tych krajów.
SADZIMY DOBRE DRZEWO
Już jpierwsze spotkanie uczestniczek konferen
cji (90 kobiet z 23 krajów) wniosło we wza
jemne stosunki atmosferę serdeczności, otwar
tości a także poczucie wspólnoty w troskach, na
dziejach, sposobie patrzenia na świat, na jego
zagrożenia i możliwości rozwoju. Wieczór zapo
znawczy został zatytułowany „Z biegiem
rzek...”, ponieważ przedstawicielki poszczegól
nych krajów, począwszy od Portugalii, a skoń
czywszy na Związku Radzieckim, mając za tło
ogromną mapę konturową Europy, opowiadały
0 swoich najważniejszych rzekach. Poznawałyś
my się w ten sposób nie tylko z imienia i naz
wiska, ale i z temperamentu, sposobu mówie
nia i argumentowania, poznawałyśmy kraje na
szych sióstr przez krajobrazy, miasta i znaczące
miejscowości leżące nad tymi rzekami; pozna
wałyśmy też — i to w końcu zdominowało w y
powiedzi — zagrożenia ekologiczne: zanieczysz
czenia rzek i mórz, powietrza i ziemi.
Każda z nas przywiozła ze swego kraju, zgod
nie z poleceniem zawartym w nadesłanych
wcześniej materiałach, trochę wody i ziemi.
Posłużyły one do zasadzenia przed oknami ja
dalni Boldern wspólnego, europejskiego drze
wa, drzewa, o którym mówi apostoł Mateusz:
„Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie
dobry...” (te słowa stanowiły także hasło Kra
jowej Ekumenicznej Konferencji Kobiet w Pol
sce w 1987 r.). Tym drzewem była jabłonka.
Zasadziłyśmy ją pięknego, słonecznego i bar
dzo ciepłego dnia (a był to luty), zmówiłyśmy
wspólnie „Ojcze nasz”, każda w swoim języku,
1 — śpiewając — okrążyłyśmy drzewko kilka
krotnie korowodem. Wierzymy, że jabłonka
przyjęła się i wyrośnie na dorodne drzewo, któ
rego owoce będzie w przyszłości jadło wiele
kobiet.
Innym „gestem wspólnotowym” było szycie
„europejskiej sukni”, na którą każda z nas
przywiozła kawałek materiału. Wyszła bardzo
pięknie i w przedostatnim dniu konferencji, w
sobotę 10 lutego, na spotkaniu z kobietami
szwajcarskimi w Akademii św. Pawła, ofiaro
wałyśmy ją uroczej pani pastor dr Mardzie
Buhrig, wielce zasłużonej dla ruchu ekumenicz
nego kobiet.

Spotkanie z kobietami szwajcarskimi podczas
ich konferencji, odbywającej się pod hasłem
„Chcemy tylko sprawiedliwości”, było bardzo
pouczające. Wysłuchałyśmy referatu na temat
problemów kobiet w Szwajcarii, który wygło
siła Monika Stocker, posłanka do szwajcarskie
go parlamentu. Okazuje się, że wiele z tych
problemów my już mamy za sobą — np. udział
kobiet w „męskich” zawodach, działalność za
wodową kobiet zamężnych itp. Dobrze świad
czy o praktycznym realizowaniu zasad miłości
bliźniego przez Szwajcarki ich wyczulenie na
położenie czy wręcz dyskryminację kobiet-imigrantek w ich kraju. Chęć wzajemnego zro
zumienia, otwartość i serdeczny wzajemny sto
sunek zgromadzonych ok. 300 kobiet sprzyja
ły dyskusji, jaka się przy tym referacie~ w y
wiązała. Po niej nastąpiły prace w grupach ro
boczych, których było 11 (m.in. „Feminizm —
militaryzm — rola płci”, „Kobiety z Trzeciego
Świata — artykuł eksportowy?”, „Równość
praw, równość wobec prawa”, „Kobiety czyta
ją Biblię”, „Kobiety a rozwój”, a także „Eu
ropejskie Spotkanie Ekumeniczne w Bazylei —
pokój przez sprawiedliwość”).
Spotkanie w Akademii św. Pawła zakończyła
kolacja. Wspominam o niej dlatego, że była
dość szczególnav Otóż szwajcarskim uczestnicz
kom organizatorki spotkania poleciły przynieść

na wieczorny posiłek coś z domu — dla sie
bie i dla jednego gościa. Panie poprzynosiły
więc dużo różnych smacznych rzeczy: ciasta
własnego wypieku, marynaty własnej roboty,
wędliny i ryby, pieczywo i kompoty, sery fo
czy wiście szwajcarskie!), słodycze i napoje w
termosach. Kto zna sklepy spożywcze na Za
chodzie, ten wie, jaka jest tam rozmaitość ja
dła, a tutaj ta rozmaitość wzbogacona została
o różne specjały domowe. Spożywano je — po
modlitwie wspólnej i wspólnych śpiewach —
siedząc wokół położonych wprost na podłodze
białych obrusików. Było nam bardzo swojsko i
wesoło — naprawdę czułyśmy się siostrami.
Nie zaskoczył nas więc następnego dnia, w nie
dzielę, położony na podłodze sali konferencyj
nej Boldern obrus, na którym ustawiony był
krzyż, wazon z kwiatami, misa z chlebem i
kielich z winem. Nabożeństwo prowadzone
przez pastor Margę Buhrig i Wieczerza Pańska
były integralną częścią spotkania w Boldern.
Były też naszym pożegnaniem.
Ostatnią pracą podczas konferencji było zreda
gowanie „Przesłania”, skierowanego na ręce ks.
Emilio Castro, sekretarza generalnego SRK, w
celu rozpowszechnienia w Kościołach uczestni
czących w Dekadzie Solidarności Kościołów z
Kobietami.
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Przed XXII Zgromadzeniem Ogólnym
Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych
Seul 1989

W dniach 15— 27 sierpnia br. w Seulu odbę
dzie się kolejne Zgromadzenie Ogólne naszego
Aliansu, organizowane co 7 lat (poprzednie
miało miejsce w Ottawie w 1§82 r.; por. ,,Jednota” nr 8—9/1982). Kościół z Polski będzie re
prezentowany przez dwóch delegatów: księdza
Bogdana Trandę i piszącego te słowa. W 1988 r.
Światowy Alians Kościołów Reformowanych
(dalej SAKR) zrzeszał 166 Kościołów ze wszy
stkich kontynentów; łączna liczba członków
tych Kościołów przekracza 70 milionów wier
nych (większość statystyk nie uwzględnia dzie
ci). Spodziewane jest wstąpienie kilku następ
nych Kościołów do Aliansu przed i podczas
spotkania w Korei. Trzeba bowiem wiedzieć,
że pewna liczba Kościołów reformowanych na
dal nie należy do Aliansu, ale z częścią z nich
Komitet Wykonawczy SAKR utrzymuje kon
takty. Do niedawna praktycznie nie było kon
taktów z trzema Kościołami członkowskimi w
ZSRR (Litewskim Kościołem Ewangelicko-Re

formowanym, Kościołem Ewangelicko-Refor
mowanym Łotwy i Transkarpackim Kościo
łem Reformowanym). Wszystko wskazuje na to,
że w tym roku do Seulu przyjadą delegaci tych
społeczności.
Warto dodać, że istnieje jeszcze jedna między
narodowa organizacja: Reformowana Rada Ekumeniczna (dalej RRE), zrzeszająca 43 Ko
ścioły, z których część (20) jest jednocześnie
członkami SAKR. Z inicjatywy naszego Alian
su w maju i czerwcu 1988 r. doszło do spotka
nia reprezentantów obu organizacji w Harare
(Zimbabwe). Główną między nimi kontrower
sją jest dotąd nie rozwiązana sprawa stosunku
do apartheidu, którego teologiczne uzasadnie
nie SAKR uważa za herezję i jaskrawe zaprze
czenie nauce Ewangelii, natomiast RRE neguje
zasadność teologicznych interpretacji stosun
ków społecznych. Kościoły naszego Aliansu
uważają istnienie dwóch organizacji reformo
wanych za stan bolesny, jednak nie widzą żad
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nych możliwości zmiany swego stanowiska wo
bec łamania podstawowych praw ludzkich. Do
dam od siebie, że chociaż RRE reprezentuje
niewielkie na ogół społeczności chrześcijan i
ma bardzo ograniczony zasięg oddziaływania
(największy wśród afrykanerskiej ludności Re
publiki Południowej Afryki), to jednak rozłam
w rodzinie reformowanej jest faktem skanda
licznym i gorszącym.
W latach 1983—1988 Światowy Alians Kościo
łów Reformowanych prowadził intensywną
działalność o zasięgu regionalnym i ogólno
światowym, organizując m.in. 23 konferencje
i konsultacje teologiczne poświęcone misji, gło
szeniu Ewangelii w aktualnej sytuacji społecz
nej i kulturowej, roli kobiet w Kościele, pra
wom człowieka, problemom akulturacji i za
gadnieniom jedności chrześcijan. Centrum im.
Johna Кпоха w Genewie gościło ponad 9 ty
sięcy uczestników różnego rodzaju konferencji,
grup studyjnych i kursów. Reprezentanci władz
Aliansu i Kościołów członkowskich brali udział
w większości imprez ekumenicznych organizo
wanych przez Światową Radę Kościołów. Dwie
ważne rocznice — 300. rocznica odwołania edyktu nantejskiego i 450. rocznica zwycięstwa Re
formacji w Genewie — stały się okazją do uro
czystych obchodów i sesji naukowych. Prowa
dzone są intensywne prace nad wydaniem ka
zań Jana Kalwina.
Wydział Teologiczny SAKR na życzenie Ko
ściołów członkowskich opracował dokumenty
dotyczące następujących problemów:
— ordynacja kobiet w teologii i praktyce Ko
ściołów reformowanych (por. „Jednota” nr 4
i 10/1986);
— zagadnienie częstotliwości sprawowania Sa
kramentu Wieczerzy Pańskiej w Kościołach
członkowskich Aliansu;
— reformowani a teologiczny spór Wschodu z
Zachodem o klauzulę „Filioąue” w Nicejskim
Wyznaniu Wiary (por. „Jednota” nr 10/1988).
Jednym z rezultatów pracy Wydziału Teolo
gicznego jest dokument będący odpowiedzią na
tzw. dokument z Limy, dotyczący rozumienia
Chrztu, Eucharystii i posługiwania w Kościele,
a także postęp w bilateralnych dialogach z anglikanami, baptystami, mennonitami, uczniami
Chrystusa, metodystami, luteranami, katolika
mi oraz prawosławnymi. Opublikowano rapor
ty z tych dialogów. Opracowano również wstęp
ne stanowisko teologii reformowanej wobec ju
daizmu i islamu. Wydział współpracuje z 293
teologicznymi uczelniami reformowanymi na
całym świecie.
Wydział Współpracy i Świadectwa SAKR skon
centrował swą działalność wokół czterech za
sadniczych grup zagadnień. Pierwsza dotyczy
szeroko pojętych praw człowieka. Opracowano
szereg rezolucji i podjęto konkretne kroki prze
ciwko gwałceniu praw politycznych i wolności
religijnej, stosowaniu przemocy oraz różnym
rodzajom nietolerancji. Wydział specjalną uwa
gę poświęca konkretnym, uprzednio zbadanym
i przeanalizowanym wypadkom łamania praw
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człowieka, takim, jakie mają miejsce w Nowej
Kaledonii, Republice Południowej Afryki, Ru
munii i w innych krajach. Uznano, że łamaniu
praw człowieka przeciwdziała m.in. bliska
współpraca z dyskryminowanymi Kościołami
lokalnymi i tą zasadą posługuje się Alians.
Drugim obszarem pracy wydziału jest utrzy
mywanie różnorodnych kontaktów z Kościoła
mi członkowskimi na szczeblu lokalnym i ogól
noświatowym. Dotyczy to zwłaszcza Kościołów
żyjących w diasporze, w krajach Trzeciego
Świata i w krajach socjalistycznych. Pozostałe
dwie grupy problemów to miejsce i rola kobiet
w życiu Kościoła oraz — . przygotowany na
spotkanie w Seulu — projekt utworzenia spe
cjalnego funduszu, zapewniającego ciągłość
prac wydziału.
Alians opublikował wiele materiałów (w tym
5 książek), których lektura ma przygotować
delegatów i Kościoły do dyskusji w Seulu. Bo
gata problematyka obrad będzie wynikała za
równo z analizy działalności organizacji w cią
gu ostatnich siedmiu lat, jak i z perspektywicz
nego programu na lata dziewięćdziesiąte, które
go wstępna wersja został opublikowana przez
Komitet Wykonawczy już w ubiegłym roku.
Program Zgromadzenia Ogólnego został podzie
lony na trzy główne sekcje. Pierwsza — „Ku
wspólnemu świadectwu Kościołów reformowa
nych” — obejmuje takie grupyx zagadnień, jak
wspólne, zrozumiałe dla współczesnego człowie
ka wyznanie wiary, wspólnota kobiet i męż
czyzn w Kościele, Ewangelia a kultura. Wypra
cowane stanowisko Aliansu w tych sprawach
musi uwzględniać najważniejsze nurty współ
czesnej teologii, filozofii i szeroko rozumianej
kultury. Sekcja druga — „Misja i jedność” —
ma podjąć zagadnienie znaczenia teologii we
współczesnych czasach, problematykę misji i
ewangelizacji, kwestię jedności reformowanej
rodziny oraz jej rolę w ruchu ekumenicznym.
Sekcja trzecia podejmuje problematykę zaini
cjowaną przez Światową Radę Kościołów pod
hasłem „Sprawiedliwość, pokój i jedność stwo
rzenia”. Chodzi o stosunek Aliansu do spraw
społecznych, pokoju i ekologii. Przygotowane
są już dokumenty, które będą podstawą dysku
sji w sekcjach, a także liczne materiały uzupeł
niające.
Do tematyki zgromadzenia dostosowano sta-'
rannie przygotowane studia biblijne. Znaczna
część tych tekstów powstała w Kościołach Trze
ciego Świata; należy też podkreślić duży wkład
gospodarczy naszych współwyznawców z Korei,
nie tylko w organizacyjne przygotowanie zgro
madzenia, ale także w jego profil teologiczny.
Znaczenie i ustalenia Seulu 1989 będzie można
analizować dopiero po zakończeniu zgromadze
nia. Aby uzmysłowić Czytelnikom naszego pis
ma wagę problematyki, którą będą się zajmo
wać delegaci, spróbuję dokładniej omówić kwe
stie do dyskusji przygotowane dla drugiej sek
cji. Zagadnienie misji, dominujące w działal
ności SAKR w latach 1875—1939, zostało za
niedbane przez Alians po II wojnie światowej,
chociaż powinno ono stawać się tematem ana
liz każdego pokolenia chrześcijan żyjących w

zmieniających się uwarunkowaniach społecz
nych, kulturowych i egzystencjalnych. Niektó
re dawne pytania musimy sformułować dziś
na nowo, pojawiają się też nowe, dawniej nie
podejmowane kwestie. W jaki sposób patrzymy
dzisiaj na problem ,,misja a jedność”? Jakiej
jedności rodziny reformowanej szukamy, mając
na względzie ewangelizację we współczesnym
świecie? Jaki powinien być nasz wkład do ru
chu ekumenicznego, tak abyśmy mogli brać w
nim udział w zgodzie z własnym wyznaniem
wiary i teologiczną tradycją? Ewangelizację i
misję uzasadnia się zazwyczaj biblijnie przez
powołanie się na polecenie, jakie dał Chrystus
uczniom (Mat. 28:18—20). Można postawić tezę,
że ograniczenie się tylko do tych wersetów po
woduje zawężenie zadań ewangelizacyjnych.
Narasta przekonanie, że współczesną misję na
leży oprzeć na szerszych podstawach biblij
nych, wzbogaconych o inne fragmenty Pisma
i zarazem uwzględnić cały dorobek teologii
biblijnej. Jaka pogłębiona myśl biblijna jest
ważna we współczesnych wysiłkach biblijnych?
Polecenie zmartwychwstałego Pana, dane Ko
ściołowi, jest zawsze aktualne. Jednak w każ
dej sytuacji stawia ono przed nami nowe za
dania. Współczesne chrześcijaństwo też staje
przed takimi nowymi zadaniami, ale zarazem
dysponuje również nowymi możliwościami. Czy
zmienia to nasz obraz świata jako pola misyj
nego? Misyjność reformowana ma długie tra
dycje, jest głęboko zakorzeniona w teologii i
duchowości. Które elementy reformowanej tra
dycji przedstawiają dziś dużą wartość dla mi
sji, a które są przeżytkiem? Czy możliwa jest
twórcza selekcja oraz wzbogacenie naszej tra
dycji w świetle współczesnych doświadczeń?
Czy problematyka społeczna i polityczna ma
jakiś związek z głoszeniem Ewangelii? Co ma
my na myśli, gdy podkreślamy konieczność na

wrócenia się? Jak rozumiemy związek między
nawróceniem się, nowym narodzeniem a
Chrztem? Co powinniśmy mówić o nadchodzą
cym, realizującym się Królestwie Bożym? Czy
jesteśmy odpowiedzialni za sprawiedliwość, po
kój, jedność stworzenia — za świat i ludzi?
Dialog wewnątrz rodziny reformowanej oraz
na polu ekumenii jest często utrudniany przez
odmienność poglądów na te właśnie sprawy. W
jaki sposób twórczo, w duchu chrześcijańskim,
rozwiązywać te konflikty? W jaki sposób dys
kutować nad tymi problemami z wyznawcami
innych religii i ideologii?
Obraz współczesnego chrześcijaństwa reformo
wanego wywołuje mieszane uczucia. Bogata
różnorodność, z której jesteśmy tak dumni, ja
wi się niekiedy jako rozbicie. W wielu pań
stwach działa więcej niż jeden Kościół. Na
przykład w Brazylii jest aż osiem Kościołów
reformowanych (oddzielne struktury tworzą
potomkowie emigrantów niemieckich, szwajcar
skich, węgierskich, holenderskich itd.). Czy bo
gactwo tradycji musi koniecznie prowadzić do
rozbitej struktury? Dlaczego reformowani tak
łatwo ulegają pokusie dzielenia się? Czy kryją
się za tym przyczyny teologiczne? Co rozumie
my przez widzialną wspólnotę? Jakie modele
tej wspólnoty skłonni bylibyśmy zaakceptować?
Jakie miejsce powinien w takim modelu zaj
mować Światowy Alians Kościołów Reformo
wanych?
Zarówno władze Aliansu, jak i organizujący
Zgromadzenie Ogólne Kościół koreański wez
wały Kościoły członkowskie do modlitw za po
myślność obrad. Wierzymy, że Pan będzie z
delegatami, a Duch Święty da im światło i roz
tropność. O to powinniśmy się nieustannie mo
dlić, zwłaszcza w ciągu tych miesięcy, które
dzielą nas jeszcze od spotkania w Seulu.

ROMAN BÄCKER

Czyńcie ziemię sobie poddang...
W Księdze Rodzaju czytamy:
,,(...) i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie, i na
pełniajcie ziemię, i czyńcie ją
sobie poddaną; (...) I spojrzał
Bóg na wszystko, co uczynił, a
było to bardzo dobre” (1:28.31).
A co robi człowiek? Prześledź
my to na jednym przykładzie.
Na początku lipca 1988 r. mie
szkańcy północnej części Toru
nia zaczęli alarmować władze:
stwierdzono wiele dziwnych

przypadków chorobowych u lu
dzi, na obszarze 800 ha lasu
ginęły drzewa, uprawy przydo
mowe wyglądały jak popalone.
Opinia mieszkańców Torunia
była jednoznaczna: winien jest
„Polchem”. Oprócz kwasu siar
kowego produkuje on superfosfat prosty i monopolistycznie
półprodukty do wytwarzania
kineskopów, proszków do pra
nia, materiałów
fotograficz
nych itd.

Kierownictwo „Polchemu” bro
niło się z pewną dozą poczucia
wyższości: przecież szarzy lu
dzie nie znają się na nowocze
snej chemii. Inne zakłady trują
o wiele więcej i nikt na to nie
zwraca uwagi. Taka sąsiednia
ciepłownia ,,Merinotexu” daje
o wiele więcej siarki niż „Pol
chem”. No tak, ale chyba nie w
lipcu!
Zresztą takie tłumaczenia tyl
ko powiększały przepaść mię
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dzy „Polchemem” a miastem.
A była ona już od dawna głę
boka. Pojawiła się wtedy, kie
dy dzieci mieszkające w bu
dynku stojącym przy bramie
wjazdowej do „Polchemu” na
gle wyłysiały. Od tamtej pory
nikt tam nie mieszka, ale pa
mięć pozostała. Przepaść ta się
pogłębiała, podczas gdy dyrek
cja próbowała ją zasypywać
poczynaniami niby-integracyjnymi. Kilkanaście lat temu ogromnym kosztem zasadzono
między zakładami a ciągle zbli
żającym się doń osiedlem mie
szkaniowym młode drzewka.
Miał to być Park Przyjaźni. Do
tej pory sterczą tam zeschnięte
kikuty.
Katastrofa ekologiczna w pół
nocnej dzielnicy Torunia prze
pełniła kielich goryczy. Posy
pały się protesty do Warszawy,
przede wszystkim do Minister
stwa Przemysłu oraz Ochrony
Środowiska. Protestował woje
woda, rady narodowe — wo
jewódzka i miejska, Senat Uni
wersytetu im. Mikołaja Koper
nika. Przy PRON powstał
Miejski Zespół Ekologiczny.
Na przełomie sierpnia i wrze
śnia ub. r. wszystkie niezależne
ugrupowania Torunia (NSZZ
,,Solidarność”, głównie służby
zdrowia i uniwersytetu, WiP,
NZS, KPN, Duszpasterstwo Lu
dzi Pracy, Kręgi Rodzin Ko
ścioła
Domowego, Pomorski
Klub Społeczny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
miesz
kańcy Wrzosów itd.) zgroma
dziły prawie 9 tysięcy podpi
sów pod petycją żądającą bądź
likwidacji „Polchemu”, bądź
też jego gruntownej moderni
zacji.
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6 grudnia odbyło się posiedze Ministerstwo Przemysłu „Kom
nie kolegium kierownictwa Mi pleksowy program...” został do
nisterstwa Przemysłu poświę starczony Pomorskiemu Klubo
cone tej sprawie. Dyrekcję wi Społecznemu. Dzień przed
„Polchemu” zobowiązano do terminem klub przedstawił
uporządkowania terenu przed ministerstwu swoją opinię. Wy
siębiorstwa oraz przedstawienia kazywał w niej wiele niedo
do połowy stycznia 1989 r. pro ciągnięć i braków charaktery
gramu modernizacji zakładów, zujących „Polchemowski” do
w wyniku której największe kument. I tak: 1) nie przedsta
zagrożenia dla środowiska na wiono analizy stanu zakładów,
turalnego powinny zostać zli 2) nie określono celów, które
kwidowane do końca 1991 roku. zamierza się osiągnąć, 3) nie
W tym też czasie zakończone przewidziano redukcji poziomu
zostało dochodzenie prokura emisji związków fluoru (HF i
torskie, które jednoznacznie ob SiF) 50 razy bardziej szkodli
ciążyło winą za katastrofę eko wych od dwutlenku siarki, 4)
logiczną „Polchem”. Akt oskar nie przewidziano też rozwiąza
żenia skierowano przeciwko za nia problemu ścieków. Wobec
niezredukowania podstawowych
stępcy dyrektora' ds. technicz
zanieczyszczeń, równie bezsen
nych, który zawinił m. in. tym,
sownym projektem, jak stwo
że nie dopilnował wysłania in
rzenie Parku Przyjaźni, może
formacji o rozruchu kwasowni
się okazać projekt wybudowa
do Wydziału Ochrony Środowi
nia kosztem prawie miliarda
ska w tamtych fatalnych lipco
złotych kompleksowej strefy
wych dniach.
ochronnej wokół zakładów.
Program modernizacji został
przesłany do ministerstwa w
drugiej połowie stycznia. W
sposób skrótowy omawiał za
mierzone przedsięwzięcia inwestycyjne, wśród których znala
zło się m. in. zamontowanie
prototypowej instalacji redu
kującej
ilość
emitowanych
związków siarki w trakcie roz
ruchu wytwórni kwasu siarko
wego. „Kompleksowy program
modernizacji »Polchemu«” prze
widywał też wiele ulg podat
kowych, umożliwiających za
kładom sfinansowanie inwe
stycji.
Na kilka dni przed terminem
zatwierdzenia i — co było ró
wnoznaczne — przyznaniem
kilkusetmilionowej dotacji przez

Wyraźnie widoczna jest różni
ca między sposobem myślenia
dyrekcji zakładów a niezależ
nych działaczy i części władz.
O ile dla tych pierwszych naj
ważniejsza jest produkcja, o
tyle dla drugich sprawą pierw
szoplanową jest zdrowie i życie
mieszkańców Torunia, ochrona
zabytków oraz środowiska na
turalnego. Powstaje więc dyle
mat — jak rozwiązać tę sprzecz
ność.
Natychmiastowe
zamknięcie
zakładów spowodowałoby ogra
niczenie lub wręcz uniemożli
wienie produkcji wielu towa
rów, a więc dodatkowe ogoło
cenie rynku, pogorszenie eks
portu itd. Wydaje się zatem
konieczne drugie rozwiązanie

— radykalna, przeprowadzona
w ciągu dwóch lat przebudowa
większości instalacji. Kwasownie posiadają co prawda naj
nowsze rozwiązania technologi
czne (podwójna konwersja), ale
wyszły już z okresu technicz
nej sprawności. Podobna kwasownia, wybudowana w Duis
burgu, po 10 latach pracy o
ściśle przestrzeganym reżimie
technologicznym została prze
znaczona na złom. Najmłodsza
kwasownia „Polchemu” pocho
dzi z 1978 roku. Najbardziej
przestarzały jest jednak wy
dział fosforytów, gdzie m. in.
pracują jeszcze młyny Loescha,
stanowiące coś w rodzaju mu
zealnego eksponatu, którego
nigdzie indziej, nawet w kra
jach RWPG, już się nie spo
tyka.
Wszyscy jednak zdają sobie
sprawę, że wybudowanie prak
tycznie od nowa podstawowych
instalacji, a więc tak jakby wy
budowanie
nowego zakładu,
jest w ciągu dwóch lat nie
możliwe. Być może, udałoby
się powiększyć zasoby finanso
we przez odpisy, dotacje, zwol
nienia z podatków itd., ale rzecz
nie tylko w środkach finanso
wych. Proces przygotowania
każdej inwestycji trwa kilka
lat (projekt techniczny, znale
zienie wykonawcy, zamówienie
urządzeń itd.). Przysyłane urządzenia i materiały, głównie
hutnicze, mają coraz niższą ja
kość. Te zużyte okazują się
często lepsźe od nowych. A i
tak jest dobrze, jeśli zamówie
nie zostanie zrealizowane. Zre
sztą wszyscy wiedzą, jaka jest
sprawność gospodarki scentra
lizowanej. Jeżeli nie można za

kładów zamknąć (bo produkcja)
i nie można ich zmodernizować
(bo generalna niewydolność), co
pozostaje? Czy tylko opuszcze

scha, lecz przede wszystkim
dlatego, że tego rodzaju nawóz
bardziej niszczy glebę i okolicz
ne wody, niż żywi rośliny. Po
nie rąk i bierne czekanie na zamknięciu tej wytwórni nale
żałoby zmniejszyć poziom pro
następną katastrofę?
dukcji kwasu siarkowego i
A może by pomyśleć nieco ina stworzyć (zresztą nie tylko te
czej? Przecież samobójstwem mu zakładowi) dogodne warun
jest podtrzymywanie na siłę ki do odnawiania zdekapitali
egzystencji wielkich fabryk — zowanych elementów ciągów
monopolistów. Uzależnia się produkcyjnych, chociażby przez
wtedy od ich istnienia funkcjo globalne obniżenie poziomu po
nowanie całej gospodarki. Nie datków. Jednocześnie przez ca
zależnie od tego, jak drogo, ja ły czas należy kontrolować
kim kosztem i na jakim pozio przestrzeganie przez zakłady
mie jakości by one produkowa norm zanieczyszczenia powie
ły, zawsze będą niezbędne, o- trza, wody i gleby, a za ich
płacalne i pożądane — bo jedy przekroczenie karać. Dopiero
ne. Dlatego nie ma sensu da wtedy, gdy system ochrony
wać pieniędzy na tego typu za środowiska będzie przewidywał
kłady. Konieczne jest coś nowe dotkliwe represje, zakłady bę
go: przyzwolenie, zachęta do dą produkowały tak, by nie za
działalności
konkurencyjnej. truwać wszystkiego wokół. Do
Niech powstają liczne fabryki piero wtedy stworzone zostaną
kwasu siatkowego i jego po warunki do zasypania przepa
chodnych, : oparte, oczywiście, ści pomiędzy Toruniem a „Polna nowoczesnej technologii i chemem”.
ściśle przestrzegające norm oA na razie znane jest stanowi
chrony środowiska. Niech będą
sko Ministerstwa Przemysłu. Z
to np. firmy z udziałem kapi
upoważnienia ministra przemy
tału zagranicznego i prywatne,
słu pan Kazimierz Klęk —
niech konkurują ze sobą, a naj
podsekretarz stanu — dnia 24
gorsze z nich niech bankrutują.
lutego odpowiedział na propo
Wtedy te najlepsze, które po
zycję Pomorskiego Klubu Spo
zostaną, będą mogły, tak jak w
łecznego dotyczącą zmiany po
Duisburgu, być zlokalizowane
lityki wobec monopolistycznych
w środku osiedla mieszkanio
przedsiębiorstw, że „minister
wego. A dyrekcja takiego za stwo nie widzi przeciwwskazań
kładu w obawie przed bankruc angażowania kapitału zagra
twem już sama dopilnuje, żeby
nicznego dla poprawy sytuacji
niczego nie wytruć...
w toruńskim »Polchemie«”!!!
Ale co z „Polchemem”? Naj Jak więc z tego widać, niszcze
bardziej konieczne wydaje się nie ziemi tak długo nie prze
podjęcie już decyzji o zamknię kształci się w „czynienie jej so
ciu wytwórni superfosfatu pro bie poddaną”, jak długo egzy
stego, i to nawet nie z powodu stować będą złe systemy i me
wspomnianych młynów Loe chanizmy rządzenia Daństwem.
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Kościół znów musi słać się sumieniem społeczeństwa
Rozmowa z nowym prezesem Synodu Kościoła Reformowanego na Węgrzech
ks. bp. Elemerem Kocsisem
— Pełnił Ksiądz dotąd funkcję prezesa IX Sy
nodu Budapesztańskiego i urząd biskupa dys
tryktu kościelnego z siedzibą w Debreczynie.
Jakie widzi Ksiądz dla siebie zadania jako1no
wo wybrany biskup naczelny i prezes Synodu
całego Kościoła Reformowanego na Węgrzech?
— Chciałbym, tak jak czyniłem to na poprzed
nich stanowiskach, stosować kolegialny sposób
kierowania Kościołem i rozwijać te możliwości,
jakie stwarza ustrój synodalno-prezbiterialny.
Chciałbym również nadać większą rangę Sy
nodowi, Radzie Synodalnej i Prezydium Syno
du, tak aby moja osobista odpowiedzialność
wsparta została opinią szerszego gremium. Sy
nod jest symbolem jedności Kościoła Reformo
wanego na Węgrzech; jest najwyższym orga
nem prawodawczym. Jednakże zachowana od
czasów Reformacji jedność absolutnie nie ozna
cza uniformizmu. Jedność przynosi plon wtedy,
gdy wyrasta na autonomii poszczególnych zbo
rów, na bogactwie prądów teologicznych i re
ligijnych i na swobodnych kontaktach.

legiów (jest to miejsce przygotowywania kadr
duchownych i kształcenia liderów kościelnych).
Posłannictwem dzisiejszego Kościoła jest gło
szenie Ewangelii w warunkach współczesnego
świata, a co za tym idzie — ratowanie życia
ludzkiego przed pustką, nadanie mu sensu, aże
by jednostka umiała się uwolnić od samobój
czego egoizmu i od idola w postaci dóbr mate
rialnych, by stała się pełnowartościowym człon
kiem zboru. Misją Kościoła jest głoszenie, że
Bóg panuje nad siłami zagrażającymi stworze
niu i ludzkości; Kościół ma służyć pojednaniu
i pokojowi we wszystkich dziedzinach życia, by
narody — miast tworzyć agresywne bloki poli
tyczne — żyły we wspólnocie dla dobra innych.
Dlatego też uważam za niezmiernie istotne po
głębianie stosunków z bratnimi Kościołami za
granicą i współpracę ze światowymi organiza
cjami chrześcijańskimi.

— Co, zdaniem Księdza, jest najpilniejszym
zadaniem Kościoła Reformowanego na Wę
grzech na przełomie stuleci? Jaka jest misja
Kościoła w dzisiejszym świecie?
— Zarówno obecnie, jak i kiedyś najważniej
szym zadaniem jest umacnianie zborów. W mi
nionych dziesięcioleciach zbory osłabły, utra
ciły zarówno wielu członków, jak i wiele moż
liwości finansowych. Pojawiają się jednak ozna
ki odnowy życia zborowego. Zadania stojące
przed nami w ostatniej dekadzie tego tysiąc
lecia mogą być spełnione jedynie przez zbór
silny w wierze, ofiarny i świadomy swego po
słannictwa. Za konieczne uważam zreformowa
nie kształcenia księży, tak aby wzrosła jakość
kaznodziejstwa, duszpasterstwa, katechezy i
diakonii w zborach. Ważne jest również rozwi
janie społecznej działalności misyjnej: wśród
alkoholików, demoralizującej się młodzieży,
wśród Cyganów, rozwój poradnictwa duszpa
sterskiego przez telefon, działalność wśród nie
widomych i inwalidów — wszystko to jest
istotne. W swej działalności mogę oprzeć się na
ważnych inicjatywach moich poprzedników.
Za niezmiernie pilną sprawę uważam również
kontynuację studiów podyplomowych, wycho
wanie pokolenia duchownych głęboko wykształ
conych. Można by tu wykorzystać przyznane
Kościołowi stypendia zagraniczne. Wielką wa
gę przykładam do ewangelizacji, do duchowego
ożywienia działalności misyjnej. Konieczne są
też przeobrażenia naszego starego systemu ko

— Czym Kościół może odpowiedzieć na wy
zwania, jakie stawia czas reformy w społeczeń
stwie węgierskim?
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— Od czasów Reformacji służba Bogu i miłość
bliźniego są z sobą ściśle związane w Kościele
Reformowanym na Węgrzech, dzięki temu był
on określany jako obrońca demokratycznych
praw obywatelskich. Nasi studenci studiowali
w najbardziej rozwiniętych demokratycznych
krajach Europy i stamtąd przywozili nowocze
sne idee. Z uznaniem witamy demokratyczne
przemiany w naszym społeczeństwie i chcemy
je wspierać moralnie. Mamy duże szanse, że
powstanie u nas ustawodawstwo religijne na
poziomie europejskim, zapewniające pełną swo
bodę sumienia i wyznania, indywidualne i zbio
rowe prawa Kościoła, ustawodawstwo dopusz
czające do głosu również krytykę ze strony Ko
ścioła. Kościół musi znów stać się sumieniem
społeczeństwa. Musimy przywrócić etyczne
znaczenie życia rodzinnego, narodzin dzieci,
musimy stać się przykładem purytańskiego spo
sobu życia, przykładem ofiarności i tolerancji,
aby pokazać, że wszelkie sporne kwestie można
rozwiązywać na drodze dialogu zarówno we
własnym kraju, jak i na płaszczyźnie między
narodowej. W chwilach kryzysu Kościół powi
nien stać się elementem stabilizującym, służąc
i dając przykład cierpliwości i jednoczącej mi
łości. Jestem przekonany, że Kościół reformo
wany na Węgrzech, odnowiony w swoim po
słannictwie, ma przed sobą dobrą przyszłość i
jako silny organizm wyjdzie z kryzysu ostat
niego dziesięciolecia XX wieku.
Tłum. Anna Bender
[UKP, luty 19891

JACQUES BERSET

Ewangelicka wiosna w Chinach
/
„Kościoły ewangelickie w Chi
nach spełniają bardzo ważną
rolę w procesie tworzenia w
podstawowych
dziedzinach
chińskiej gospodarki zwartych
grup specjalistów chrześcijań
skich” — stwierdza jezuita,
ojciec Ismael Zuloaga, specjal
ny wysłannik Towarzystwa Je
zusowego, zajmujący się pro
blematyką chińską. Nie tylko
on jest zaskoczony dynamicz
nym rozwojem ewangelicyzmu
w Chinach Ludowych. W
1949 r., kiedy komuniści doszli
do władzy, ewangelików było
700 000, obecnie zaś — prawie
5 000 000; katolików natomiast
(wg ich własnych danych sza
cunkowych) 3 300 000, czyli nie
wiele więcej niż w 1949 r. Trze
ba jednak dodać, że istnieją je
szcze Kościoły „podziemne”,
grupujące katolików i w pew
nym stopniu również ewangeli
ków, które działają potajemnie
obok Kościołów „widzialnych”,
to znaczy oficjalnie uznawa
nych przez władze.
Tego samego zdania, co o. Zulo
aga, jest profesor Paul Xu Baikang, wiceprzewodniczący Sto
warzyszenia Inteligencji Kato
lickiej w Szanghaju, które sku
pia pół tysiąca profesorów, in
żynierów i lekarzy, przeważnie
dawnych studentów katolickie
go uniwersytetu Aurora, upań
stwowionego w 1949 r. Uważa
on, że wśród ewangelików, któ
rzy mają ugruntowane korze
nie, jest obecnie więcej inteli
gencji niż wśród katolików.
»Wyprzedzają nas w wielu dzie
dzinach — mówi. Jeśli chodzi
na przykład o budowę szpitali,
organizowanie opieki społecz
nej, wydawnictwa religijne, po
winniśmy się od nich uczyć”.

LEPIEJ DOSTOSOWANA
LITURGIA

Inni obserwatorzy wyjaśniają
szybki rozwój ewangelicyzmu
tym, że od początku nabożeń
stwa odprawiane były w miej
scowych językach, podczas gdy
msze katolickie celebrowane są
do dziś w przedsoborowej litur
gii: celebrans, obrócony pleca
mi do ludu, odczytuje cichym
głosem modlitwy po łacinie, a
zgromadzeni śpiewają teksty ułożone dawno temu przez za
granicznych misjonarzy.
Ks. Shen Yifan, ewangelicki bi
skup Szanghaju, sądzi, że dzie
je się tak wskutek długiej,
przymusowej izolacji, w jakiej
pozostawali chińscy katolicy.
Ma on nadzieję, że w krótkim
czasie dokona się reforma litur
giczna, w przeciwnym bowiem
razie katolicy „stracą kontakt z
młodzieżą, która nie rozumie
łaciny i nie może w pełni uczestniczyć w mszy”. Jego zda
niem ewangelicy bardziej inte
resują się ewangelizacją, gło
szeniem Ewangelii na zewnątrz,
podczas gdy katolicy pielęgnu
ją wiarę raczej w łonie rodziny,
przekazując ją z pokolenia na
pokolenie.
Katolicy, o wiele bardziej niż
ewangelicy, byli izolowani z po
wodu swej zależności od Waty
kanu, określonego przez rząd
chiński jako „zagraniczna siła
imperialistyczna”. Ewangelicy,
również poddawani prześlado
waniom i oskarżani o przyna
leżność do zagranicznej religii,
mogli jednak łatwiej bronić się
przed zarzutem pozostawania
pod kuratelą „wrogiej organi
zacji zagranicznej”.
Rada Chrześcijan Chińskich od
zyskuje oficjalnie ponad 4000

odnowionych lub odbudowa
nych kościołów i kaplic, zabra
nych lub zniszczonych podczas
rewolucji kulturalnej. Trzeba
jednak dodać, że w Chinach ist
nieje wiele dziesiątków tysięcy
wspólnot modlitewnych, które
zbierają się na nabożeństwach
w prywatnych domach. Te wła
śnie wspólnoty spełniały ważną
rolę podczas rewolucji kultu
ralnej
(1966—1976),
kiedy
wszelkie publiczne nabożeństwa
były zakazane, miejsca kultu
zrabowane, a literatura religij
na palona na stosach.
Rada skupia około 800 pasto
rów, w tym 100 kobiet. Wśród
ordynowanych przez ostatnie 5
lat duchownych jedną trzecią
stanowią kobiety, ale nie są one
uznawane we wszystkich pro
wincjach — mówi ks. Shen
Yifan,
pastor
Community
Church, w czerwcu zeszłego ro
ku wyświęcony na ewangelic
kiego biskupa Szanghaju. Więk
szość duchownych jest już w po
deszłym wieku, bo seminaria
były zamknięte w czasie rewo
lucji kulturalnej. Niektórzy na
dal pełnią służbę, mimo że ma
ją przeszło 80 lat, bo nie ma ich
kto zastąpić. Obecnie jednak
ewangelicy chińscy utrzymują
12 instytutów teologicznych w
całym kraju, gdzie uczy się
przeszło 700 studentów.
WALKA o POSZANOWANIE
SWOBÓD RELIGIJNYCH

Zdaniem biskupa Shen Yifan,
polityka od 10 lat prowadzona
przez Deng Ksiaopinga przyno
si owoce w dziedzinie swobód
religijnych. Sytuacja jest o
wiele lepsza niż 50 lat temu,
kiedy pod naciskiem władz ewangelicy utworzyli „Ruch po
trójnej samorządności” (Kościół
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sam się administruje, sam się
finansuje i sam się rozpowsze
chnia). Po bolesnym ciosie, ja
ki został zadany całemu społe
czeństwu podczas panowania
„bandy czterech”, sytuacja się
uspokoiła, co nie znaczy, że jest
idylliczna. Ciągle dają się od
czuć wpływy skrajnej lewicy,
zarażonej „rewolucją kultural
ną”, wskutek czego funkcjona
riusze aparatu uważają nadal
religię za „opium dla ludu” i
nie robią niczego, żeby ułatwić
wykonywanie praktyk religij
nych.
Na wsi, w tych okolicach, gdzie
wierni znowu zbierają się na
modlitwy, aparat polityczny
stwierdza, że skoro „nie było tu
przedtem żadnych chrześcijan,
to nie ma powodu, aby byli te
raz i organizowali ceremonie
religijne”. Przedstawiciele lo
kalnych władz pytają: „Czy
dawniej wyznawaliście jakąś
religię? Jeśli byliście Wierzący
dawniej, możecie być i teraz.
Jeśli nie, to teraz też nie”. Tak
więc nie zezwala się na przyj
mowanie do Kościoła nowo na
wróconych. Jednocześnie tysią
ce chrześcijan — katolików i
ewangelików — jest corocznie
nagradzanych, jako wzorowi
pracownicy, a wielu przywód
ców politycznych uznaje pozy
tywną rolę chrześcijan w spo
łeczeństwie, ich poświęcenie i
oddanie bliźnim.
Nie wszystkie skonfiskowane
podczas rewolucji kulturalnej
kościoły i obiekty kościelne zo
stały już zwrócone. Wiele z
nich obrócono na fabryki i ma
gazyny, a obecni użytkownicy,
tj. zakłady produkcyjne, odma
wiają ich opuszczenia, mimo
rządowych zaleceń i ustaleń
konstytucji, która gwarantuje
wolność kultu i zapewnia „nor
malne czynności religijne”.
Konstytucja z 1982 roku jest
bardziej liberalna niż ta z 1978
roku, ponieważ znikł z niej za
pis o „propagowaniu ateizmu”.
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Włączbno natomiast paragraf,
który stanowi, że „organizacje
religijne i ich własność nie mo
gą podlegać żadnej kontroli z
zagranicy”. Zdaniem ewangelic
kiego biskupa Szanghaju brak
jest przepisów prawnych doty
czących religii. Projekt takiego
prawa znajduje się w stadium
konsultacji.
TRUDNOŚCI ERY
„POSTKONFESYJNEJ”

„Mamy w chińskim Kościele
Ewangelickim tylko ośmiu bi
skupów, w tym sześciu angli
kańskich, a dwu ostatnio wy
święconych w tzw. Kościele Bo
żym. Nasz Kościół' nie jest już
zarządzany episkopalnie, a bi
skupi nie spełniają funkcji ad
ministracyjnych” — stwierdza
ks. K. H. Ting, biskup Nankinu,
przewodniczący Rady Chrześci
jan Chińskich i „Ruchu potrój
nej samorządności”.
Dopiero niedawno, po raz
pierwszy od roku 1955, w chiń
skim Kościele Ewangelickim
zostali wyświęceni nowi bisku
pi, ale nie są oni związani z
konkretnym wyznaniem i z die
cezją. Przyjmuje się bowiem, że
różne wyznania (anglikańskie,
luterańskie, reformowane, prezbiteriańskie, ewangeliczne, baptystyczne, adwentystyczne itd.)
przestały istnieć 30 lat temu.
Inni biskupi „postkonfesyjni”
zostaną wkrótce wyświęceni w
prowincjach nadmorskich. Ko
ściół „postkonfesyjny” stara się
w swej praktyce odzwierciedlać
bogactwo różnych tradycji pro
testanckich. Bp. Ting wyobra
ża sobie, że struktura przyszłe
go Zjednoczonego Kościoła Ewangelickiego w Chinach bę
dzie czymś pośrednim między
prezbiterianizmem a kongregacjonalizmem, a autorytet bisku
pów będzie dotyczył spraw mo
ralnych, teologicznych i dusz
pasterskich. „Będzie to Kościół
nowej generacji” — precyzuje
biskup.

„Jednakże nie wszyscy chrze
ścijanie znajdują swoje miejsce
w tym procesie, niektórzy (z
grup mniejszościowych) mogą
odczuwać brak poszanowania
dla ich tożsamości i sposobu
wyznawania wiary” — dodaje
bp Ting, sam pochodzący z tra
dycji anglikańskiej. Nie wszy
scy rozumieją, że wyświęcenie
biskupów nie oznacza powrotu
do „konfesjonalizmu” ani tym
bardziej restytucji wyznania
anglikańskiego.
_
_
Trzeba zdawać sobie sprawę, że
ewangelizacja na wsi wywołała
szybki wzrost liczby chrześci
jan, co wymaga przygotowania
kadr do głoszenia Dobrej No
winy. Jeśli wierzący nie są wła
ściwie uformowani, łatwo mogą
ulegać przesądom lub wpływom
samozwańczych pastorów. Zda
rzają się przypadki, że tacy sa
mozwańcy chrzczą sto lub
dwieście osób naraz i pobierają
za to opłatę po 10 juanów od
osoby. To rzuca cień na oblicze
Kościoła.
AMITY PRINTING PRESS,
PRZYKŁAD DYNAMIKI

Aby zrozumieć dynamikę chiń
skiego Kościoła Ewangelickiego,
trzeba odwiedzić położoną w
pobliżu Nankinu ultranowocze
sną drukarnię należącą do Fun
dacji Amity, kierowaną przez
amerykańskiego pastora Petera
Maclnnis. „Amity Printing Co.
Ltd” wydrukowała w 1988 roku
przeszło 800 000 Biblii po chiń
sku
oraz bogatą literaturę
chrześcijańską, zresztą dzięki
pomocy Zjednoczonych Towa
rzystw Biblijnych. Drukarnia
zatrudnia
270 pracowników,
Chińczyków, pracuje 24 godzi
ny na dobę i nie może sprostać
wszystkim zamówieniom. Nie
dawno drukarnia dostarczyła
10 000 Biblii do oficjalnej sieci
księgarni „Sinhua”, która rozsprzedała je w kilka dni. Taki
jest głód wartości duchowych
w Chinach ery pomaoistowskiej.
[„La Vie Protestant”, nr 1 z 6 1 89]
Tłum. St. B.

STANISŁAW BROTNICKI

Dziesiqte: „Nie pozqdaj"
Nie pożądaj żony bliźniego swego i nie pożądaj domu bliźniego swego ani
jego pola, ani sługi, ani służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy,
która należy do twego bliźniego.
V Mojż. 5:21

Różne Kościoły na naszym
kontynencie przygotowują się
do europejskiej konferencji ekumenicznej, która w ma
ju odbędzie się w Bazylei. Jej
temat to: „Sprawiedliwość, po
kój i zachowanie stworzenia”.
Treści zawarte w trzecim czło
nie tego tematu nasunęły mi
pewne refleksje, którymi chciał
bym się teraz podzielić.
Zachowanie stworzenia jest ści
śle uzależnione od tego, jak
gospodarujemy na ziemi przez
Boga stworzonej i oddanej w
ręce człowieka, aby mądrze z
nią postępował. Niestety, stan
tej ziemi wskazuje zupełnie ja
sno, że nie postępujemy z nią
mądrze. Ponad miarę eksploa
tujemy jej zasoby naturalne,
do których przetwarzania zu
żywamy ogromne ilości ener
gii. Rezultatem takiego zachłan
nego gospodarowania jest pustynno-księżycowy
krajobraz
całych połaci ziemi, martwe la
sy, skażenie powietrza, wód i
gleby, a także pojawienie się
różnych nie znanych dotąd cho
rób. Problem został lapidarnie
przedstawiony w refrenie po
pularnej u nas przed laty pio
senki: „Ziemi zagraża czło
wiek”.
Jeżeli chcemy zachować stwo
rzenie, jeżeli chcemy ustrzec
świat przed totalną zagładą,
musimy szukać rozwiązań eko
nomicznych, technologicznych i
także politycznych, a w służbę
tej sprawie zaprząc ogromny
aparat naukowy. Popełniliby
śmy jednak niewybaczalny błąd
pomijając wymiar duchowy ca
łego zagadnienia. Sądzę bo
wiem, że bez rozwiązania pro
blemów, które kryją się w tej
sferze, nie da się wiele osiąg
nąć. Rzeczywista trudność nie
tkwi bowiem w eksploatacji
zasobów naturalnych, w prze
mysłowym ich przetwarzaniu
czy w zapotrzebowaniu na energię, lecz w samym człowie

ku. Dopóki więc człowiek nie
dokona zasadniczych przewar
tościowań, dopóki nie zmieni
sposobu myślenia i postępowa
nia, a więc dopóki nie nastąpi
to. co Biblia nazywa „metanoia”, czyli nawrócenie, dopóty
nie można się będzie spodzie
wać niczego więcej, jak tylko
działań pozornych, udawania,
że ludzie pragną zatrzymać
błędne koło zniszczenia, toczą
ce świat ku zagładzie.
Klucz do rozwiązania tego za
gadnienia znajduje się w Pra
wie Bożym. Jego treść odnosi
się do wszystkich ludzi, a nie
tylko do tych, którzy Biblię uznają za swoją księgę świętą.
Poselstwo biblijne ma charak
ter uniwersalny. W prawdzie du
ża część , ludzkpści nie uzna
je tego faktu lub o nim nie
wie, ale nie zmienia to w ni
czym uniwersalności samego
Prawa Bożego. Dekalog poda
je zasady, które porządkują
ludzkie życie i mają racjonal
ne uzasadnienie, możliwe do
przyjęcia przez każdego czło
wieka, bez względu na wyzna
waną religię, a nawet przez
nie wyznającego żadnej religii.
Kluczem do omawianego przez
nas zagadnienia jest dziesiąte
przykazanie: „Nie pożądaj”.
Szkoda wielka, że katolicy i lu
teranie, którzy stanowią łącz
nie duży odsetek świata chrze
ścijańskiego, dzielą to przyka
zanie na dwa odrębne (jako
dziewiąte: „Nie pożądaj żony
bliźniego swego” i jako dzie
siąte: „...ani żadnej rzeczy, któ
ra należy do bliźniego twego”),
przez co znacznie osłabiają je
go wymowę i spłycają treść.
Wygląda bowiem na to, że ten
przepis Prawa jest mało istot
ny, ponieważ powtarza jedynie
myśli zawarte w przykazaniu
szóstym i siódmym (nie cudzo
łóż, nie kradnij). Marcin Lu
ter, komentując w „Dużym ka
techizmie” dwa ostatnie przyka

zania, tak mówi już w pierw
szym zdaniu: „Te dwa przyka
zania zostały dane, ściśle bio
rąc, wyłącznie Żydom, aczkol
wiek mimo to częściowo i nas
dotyczą”. Trzeba tu sprawiedli
wie dodać, że również autorzy
„Katechizmu heidelberskiego”
nie dostrzegają ogromnego zna
czenia tego przykazania, gdy na
pytanie 113: „Jakie żądanie za
warte jest w dziesiątym przy
kazaniu?” — dają następującą
odpowiedź: „Aby nigdy nie po
stało w nas najmniejsze prag
nienie czy nawet myśl o sprze
ciwie wobec któregokolwiek
przykazania Bożego i abyśmy
zawsze odczuwali wstręt do
grzechu, a radość z tego, co
sprawiedliwe”.
Myślę, że w ostatnim zdaniu
Dekalogu Bóg zawarł myśl o
wiele głębszą, o znaczeniu zu
pełnie podstawowym. „Nie po
żądaj” odnosi się do naszej nie
nasyconej zachłanności, która
sprawia, że chcemy mieć wię
cej i więcej, że nie potrafimy
powiedzieć sobie „dość” i za
trzymać się. Ta skłonność to
warzyszy nam od samego po
czątku istnienia rodu ludzkiego,
o czym świadczy biblijny obraz
Ewy sięgającej po zakazany owoc. Złamanie zakazu Bożego
przez Ewę i przez każdego z
nas jest w rzeczywistości bun
tem przeciw Bogu, którego sta
wiamy w sytuacji Boga nie
sprawiedliwego. Kto patrzy na
cudzą żonę i pragnie jej, ten
wyraża niezadowolenie z tego,
co sam od Boga otrzymał. Kto
zazdrości bliźniemu jego domu,
stanowiska, powodzenia, ten
wyraża (choć o tym nie myśli)
Votum nieufności wobec Boga,
który nie dał mu tego, co on
sam uważa za tak potrzebne i
miłe. Grzech pożądania wrósł
w naszą naturę i stał się moto
rem postępowania, siłą napędo
wą rozwoju ekonomii i techno
logii. Wiele do myślenia po
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winna nam dać duchowa stag oskalpowanej ziemi, wdychać
nacja i wyjałowienie religijne trujące wyziewy fabrycznych
bogatych społeczeństw i boga kominów, pić skażoną wodę ze
tych ludzi, którzy zabezpiecze ścieków, jakimi stały się nasze
ni swym majątkiem i kontem rzeki, bo przeąież nie zatrzy
bankowym nie ~czują potrzeby mamy rozpędzonego koła roz
szukania drogi do Boga ani po woju, nie zastosujemy się do atrzeby zbawienia, albowiem zba pelu „Klubu rzymskiego” o
wili się sami swoją pracą i rozwój zerowy, gdyż musieli
swoim majątkiem. Grzech po byśmy zmienić nasz sposób m y
żądania oddziela nas od Boga, ślenia i postępowania, a więc
zabija wiarę, wywołuje lekce — nawrócić się. Jakże jednak
ważenie wartości duchowych, mamy się nawrócić, skoro nie
prowadzi do praktycznego ma bierzemy poważnie ani apeli
terializmu i ateizmu. Grzech różnych „Klubów rzymskich”,
pożądania oznacza bunt prze naukowych autorytetów, w któ
ciw Bogu. Miejsce Boga praw re jeszcze wierzymy, ani wez
dziwego
zajmują
bożyszcza wania i ostrzeżenia Boga, w
stworzone przez nas samych i którego już nie wierzymy?
na miarę naszych wyobrażeń
o tym, co warte jest naszych Czy nie ma więc nadziei? Bóg
nigdy nie pozostawia bez nadziei
zabiegów.
Grzech pożądania sprawia, że swego ludu, choćby była to tyl
musimy teraz przyglądać się ko niewielka garstka. Przypo

mnijmy sobie, że ocalenie So
domy zależało tylko od dzie
sięciu sprawiedliwych.
To, co dotąd powiedziano,
chciałbym podsumować słowa
mi wziętym z Przypowieści Sa
lomona. Przyjmijmy je jako
naszą nieustanną modlitwę, ma
jąc świadomość, że „wiele mo
że usilna modlitwa sprawiedli
wego” (Jb 5:16): „Proszę Cię o
dwie rzeczy; nie odmów mi,
zanim umrę: Oddal ode mnie
fałsz i słowo kłamliwe; nie na
wiedzaj mnie ubóstwem ani nie
obdarzaj bogactwem, daj mi
spożywać chleb według mojej
potrzeby, abym będąc syty nie
zaparł się Ciebie i nie rzekł:
kimże jest Pan? Albo abym z
nędzy nie zaczął kraść i nie
znieważył imienia mojego Bo
ga” (Przyp. 30:7—9).
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Szanowna Redakcjo,
Jestem dr. nauk humanistycznych,
katoliczką, zamiłowaną czytelniczką
„Jednoty”, którą abonuję. W nr.
1011988, w rubryce „Co wy na to?”,
pojawił się artykuł pt. „Interesują
ce, ale...” Więc właśnie „ja na to”
chciałabym dostarczyć parę nie
śmiałych uwag co do sformułowa
nia „Polak-katolik”. Według mego
skromnego sądu nieszczęśliwe to
skojarzenie ma za sobą pewien pod
kład historyczny. Mianowicie, m u
siały go ukuć „zabory”. Przyczynił
się do tego najprawdopodobniej
„Kulturkampf” wraz ze swoją bez
względną terrorystyczną akcją germanizacyjną w byłym
zaborze
pruskim (właśnie pochodzę z tych
stron). W ochronie zagrożonej ze
wsząd kultury polskiej i w ogóle
polskości niepoślednią rolę grały
kościoły parafialne, które tu stały
się pewnego rodzaju ostoją w tych
ciężkich chwilach. To z kolei wywo
łało reperkusje w postaci prześla
dowań księży i religii (znany epizod
z dziećmi wrzesińskimi). Zaborca
prześladujący polskość i religię był
innego wyznania i wtedy narodzić
się musiał ów termin. Analogiczna
sytuacja panowała w zaborze rosyj
skim. Termin ten więc powstał w
walce o polskość i o przetrwanie i
wtedy, y) ogniu walki, nikt się spe
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cjalnie nie zastanawiał nad właści
wym jego wydźwiękiem, a potem,
już w wolnej Polsce, uogólniono go
i przekształcono w porzekadło, któ
rym dowoli poczęli szermować oj
cowie duchowi pana Giertycha, tj.
endecy. Narodowa Demokracja zaw
sze się zasłaniała religią przy wszy
stkich swoich wybrykach, a w po
wiedzeniu „Polak-katolik” od razu
odnalazła hasło do swej niechlubnej
działalności antysemickiej. A jakż^
temu powiedzeniu przeczy opubli
kowane w nr. 11—12 „Jednoty” prze
piękne oświadczenie Zboru Ewan
gelicko-Reformowanego z roku 1918.
A Wasi kapłani prześladowani przez
hitlerowców w czasie okupacji i
wojny światowej...
Anachroniczne jest wplątywanie w
to wszystko Sobieskiego i podawa
nie jako symbolu owego „Pólaka-katolika”. Odnosi się to do czasów
znacznie dawniejszych, a przede
wszystkiem nigdy nie było mowy,
że „Sobieski bronił katolicyzmu
Sobieski bronił chrześcijaństwa. A
profesor Konopczyński w swej „Hi
storii nowożytnej” (wyd. 1936 r., t.
II, s. 96) podkreśla jego bardzo eku
meniczne podejście (w tym wypad
ku do dyzunitów wprawdzie, ale to
jednak również o czymś świadczy).
Przy okazji pozwolę sobie z jedną
jeszcze sprawą wystąpić, z którą
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noszę się od dawna. Spotkałam się
na łamach „Jednoty” z pięknym i
nad wyraz interesującym cyklem o
firmach ewangelickich w Warsza
wie i ich twórcach, i organizato
rach. I tak sobie ciągle myślę: a
gdyby tak Szanowna Redakcja zro
biła podobny (może na mniejszą
skalę) cykl o zasłużonych ewangeli
kach — ludziach z Akowskiego Pod
ziemia zaangażowanych w działalno
ści wojskowej, społecznej, szkolenio
wej, kurierskiej, wywiadowczej itd.,
a także w Wojsku Polskim na Za
chodzie. Kunert w swoim „Słow
niku biograficznym” (Pax 1987) uwiecznił np. Semadeniego (6, t. I,
s. 140).
W tej chwili, gdy my, historycy AK
(jestem byłym Akowcem) dobywa
my całej naszej energii w odtwarza
niu i wyciąganiu z prochów tego
wszystkiego, co tyle lat było kamu
flowane i niedoceniane, i staramy
się ratować to, czego jeszcze czas
nie zdążył zniszczyć, byłaby to z
Waszej strony piękna akcja, która
by nas jeszcze bardziej zbliżyła.
Proszę mi wybaczyć zbytnią śmia
łość, ale skłoniła mnie do tego
wspaniała atmosfera Waszego pisma,
no i oczywiście mój własny świato
pogląd historyczny.
Z głębokim poważaniem
HALSZKA SZOŁDRSKA
WARSZAWA

☆
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Szanowna Redakcjo,
Zwracamy się z uprzejmą prośbą
0 zamieszczenie następującej infor
macji:
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Me
dyczne wraz z International Chri
stian Medical and Dental Association zaprasza wszystkich pracowni
ków Służby Zdrowia na Międzyna
rodową Konferencję Lekarzy Chrze
ścijan i Studentów Medycyny, któ
ra odbędzie się w dn. 7—10 IX 89 r.
w Hali Ludowej we Wrocławiu. Te
mat konferencji: „Chrześcijańskie
spojrzenie na współczesną medycy
nę”. Spodziewamy się uczestnictwa
ok. 1000 osób z różnych krajów
świata.
W pierwszym dniu konferencji, tj.
7 IX, zostaną wygłoszone referaty
naukowe przez następujące osoby:
prof. R. J. i dr Caroline Berry —
genetyka, prof. A. G. Johnson —
chirurgia, dr F. Chomicz — położ
nictwo i ginekologia, dr S. Horner,
BMA — opieka zdrowotna, prof. D.
Short — kardiologia, prof. D. Vere
— terapia.
W dniach 8—10IX uczestnicy kon
ferencji wezmą udział w wykładach
1 seminariach o charakterze etyczno-chrześcijańskim.
W chwilach
wolnych istnieje możliwość zwie
dzenia Panoramy Racławickiej, uczestnictwa w koncertach muzyki
chrześcijańskiej, zaopatrzenia się w
literaturę o charakterze chrześcijań
skim i medyczno-naukowym w ję
zyku angielskim.
W celu uzyskania zaproszenia na
konferencję prosimy pisać pod adre
sem:
CENTRUM

KOORDYNACYJNE

CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Dużo się ostatnio pisze o dawnych
cmentarzach. Także w „Jednocie”
czytałem artykuł o cmentarzach ewangelickich, które się jeszcze za
chowały. Pragnę więc przesłać tę
notatkę o cmentarzu ewangelickim
w Wilnie, który po II wojnie zo
stał zlikwidowany i zamieniony na
.park młodzieży. Cmentarz ten; w
części ewangelicko-augsburski, a w
części
ewangelicko-reformowany,
wspólny dla obu parafii, założony
został przy ul. Mała Pohulanka w
1806 r. przez Godfryda Hahna. W
1819 r. ukończono budowę kościół
ka na cmentarzu. Kościółek ten, z
jedną wieżyczką frontową i dzwo
nem, miał w posadzce kilka płyt
grobowych z XVI i XVII wieku,
przeniesionych tu z dawnego cmen
tarza. W zewnętrznej ścianie kościo
ła wmurowany był nagrobek Tobia 
sza Bicewicza, podpułkownika 4 puł
ku piechoty, zm. w 1785 r.
Na Małej Pohulance spoczęło, jak
i na innych cmentarzach wileńskich,

niemało ludzi zasłużonych dla nau
ki. Na przykład: Jan Fryderyk Nieszkowski, prof. chirurgii (zm. 1816
r.), Adolf Abicht, nadzwyczaj popu
larny prof. patologii (zm. 1860 r.),
Aleksander Weolk, prof. położnictwa
(zm. 1869 r.), Adam-Ferdynand Ada
mowicz, prof. weterynarii, potem
dyrektor kliniki terapeutycznej (zm.
1881 r.), hr. Wawrzyniec Puttkamer,
mąż Maryli Wereszczakówny, A l
bert Żamett, malarz, pejzażysta, dr
Julian Titius, znany filantrop, Sta
nisław
Bohusz
Siestrzencewicz,
prof. Wydziału Sztuki USB (zm.
1927 r.), ks. Michał Jastrzębski, superintendent generalny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Wil
nie (zm. 1938 r.). Na tym cmenta
rzu leżą też moi krewni: stryjowie i
ciotki, mój brat Jerzy Iżycki-Herman, ułan 23 fpułku ułanów, i inni
krewni i znajomi.
Pomogła mi w tym, co napisałem,
notatka po moim śp. Ojcu, Broni
sławie.
ZBIGNIEW

IZYCKI-HERMAN
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Mirosława Windyga — 1400 zł, Ryszard Boryta — 500 zł, Leonia
Kedaj — 800 zł, Władysław Gałczyński — 200 zł, .Andrzej Pie
cha — 600 zł, Jan Jarek — 200 zł, Adam Hulanicki — 600 zł, Zbi
gniew Buchner — 800 zł, Edyta Marzecka.— 5000,zł, Halina Po
śpiech — 300 zł, Janina Zagrodnik — 1200 zł, ks, Józef Schlender
— 1200 zł, Diakonisa Dorka Inida —j 600 zł, Zenon Has — 1400 zł,
Hipolit Arcichowski — 1400 zł, Joanna i Rudolf Dominikowie —
5800 zł, Anna Stahl — 1400 zł, Tadeusz Świątek — 500 zł, Maria
Mast — 400 zł, Eugenia Kulska — 3800 zł, Adela Grotek — 800 zł,
ks. Edward Orłowski — 800 zł, Irena Hroboni — 800 zł, ks. Ta
deusz Wojak — 500 zł, Siostra Danuta .Gerke — 700 zł, ks. Wła
dysław Kolorz — 400 zł, ks. Franciszek Madeja — 500 zł, Marian
Kopko — 400 zł, ks. Roman Kowerdziej — 500 zł, Jerzy Albrycht
— 600 zł.

STOWA

RZYSZENIA MEDYCZNEGO

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Przypominamy,
że ofiary na wydawnictwo „Jednota” można przekazywać na

58-400 KAMIENNA GÓRA,

konto PKO VIII OM Warszawa, Nr 1586-3854-136 bądź przesyłać

UL. LEGNICKA 2e,

przekazem pieniężnym pod adresem: Administracja miesięcznika

tel. 2542.

„Jednota”, al. Świerczewskiego 76a, Warszawa.
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M YŚLANE N O C Ą
Pierwszy rozdział Księgi Ge
nesis zawsze poruszał moją w y
obraźnię. Któregoś wieczoru
powróciłam do niego po dłuż
szej przerwie i to, co od dawna
wrosło w moją świadomość, zo
baczyłam w innym świetle.
Nie, nie tak: to światło tego roz
działu padło na moją wrażli
wość pod innym kątem. Ogrom
ny ładunek dramatyzmu i pa
tosu ząwarty jest w tych, tak
w końcu niewielu, prostych i
zwyczajnych słowach. I oto ukazało mi się nagle niebywałe
ubóstwo, do jakiego doprowa
dził swoje życie człowiek. O
czym mówi ten rozdział? O
pracy.
Surowiec użyty przez Boga jest
w naszym pojęciu ulotny: Sło
wo. „Na początku było Słowo..”
Za jego pomocą stało się
wszystko: „I rzekł Bóg...” Tak
sobie myślę, że bardzo musiał
się napracować, by wyszło Mu
tak, jak sobie zaplanował, a
przedtem jeszcze, by obmyśleć
cały ten ogromny plan budowy
wszechświata oparty li tylko na
Słowie. A sam pomysł, by z
niczego stworzyć coś? Miło za
tem wyobrazić sobie, jak bar
dzo, mimo zmęczenia, był ze
swojej pracy zadowolony, sko
ro w Biblii tak się o tym mówi:
„I spojrzał Bóg na wszystko, co
uczynił, a było to bardzo dobre”.
Uczynieni na Jego obraz i po
dobieństwo — czy moglibyśmy
nie mieć w sobie pasji twór
czej? Ona to sprawiła, że mi
mo gniewnych słów
Boga:
„...przeklęta niech będzie zie
mia z powodu ciebie! W mozo
le żywić się będziesz z niej po
wszystkie dni życia swego!yy, i
mimo następstw, jakie one
przyniosły — człowiek umiał
czerpać radość ze swego trudu.
Ale coraz gorzej mu to idzie.
Dla większości ludzi w tak
zwanym cywilizowanym świę
cie niewiele zostało prac w y
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zwalających wyobraźnię, uru
chamiających intuicję, sprawia
jących uciechę. Na swoich
dwóch nogach istota zwana m y
ślącą (zważmy, że sama sobie
tę nazwę nadała) poszła w kie
runku wytyczanym z początku
właśnie przez pasję twórczą, a
później w coraz większej mie
rze przez pychę, egoizm, w y
godnictwo, żądzę posiadania, użycia i władzy, które pasję
twórczą zabijają. A im dalej tą
drogą człowiek kroczy, tym
nieszczęśliwszy się czuje.
Nie można zahamować i nie
wolno hamować postępu. Tylko
postęp wyniesie ludzkość na
szczyty i da jej szczęście. Tak
mówią mądrzy i świadomi rze
czy. Nie zaprzeczam, bo cóż
ja... To oni wiedzą i z pewno
ścią mają słuszność. Tyle że
poza abstrakcyjną ludzkością
widzę poszczególnego, rzeczy
wistego człowieka. I ten czło
wiek jest smutny. Wielkie sło
wa i wspaniałe napuszone zda
nia o postępie, rozwoju techni
ki, sięganiu do gwiazd, niewy
obrażalnej i nieskończonej po
tędze rozumu wpadają do uszu
ludzi smutnych. Smutne jest
całe stworzenie. Morze „wiel
kie i szerokie, gdzie roi się od
płazów bez liku, małych i wiel
kich zwierząt” — umiera wraz
z tym, czego było „bez likuyy.
Ziemia, trawa i „rośliny na
użytek człowieka” — umierają
zatrute kwaśnym deszczem. Czy
można dziś zawołać do Boga:
„Zraszasz góry z górnych swych
komnatyy? Ale to temat na in
ne nocne rozmyślania.
Radość trudzenia się zanika,
gdy nie można przystanąć w ci
szy przed ostatecznym kształ
tem tego, co się samemu od po
czątku do końca stworzyło.
Detal zrobiony po raz setny ty 
sięczny nie cieszy. Nie pomoże
świadomość, że bez niego nie
byłoby domu, samochodu czy
szafy. Nie sposób cieszyć się z
przekładania papierków zawie
rających dziś przepis A, który
jutro zostanie anulowany i
zmieniony przez przepis B. Oba

bzdurne. Ale nie wymieniajmy
wszystkiego, co nie cieszy, ani
wszystkich bezsensów, nie za
trzymujmy się nad wszelką bylejakością wypełniającą nasze
życie po brzegi... Popatrzmy na
dzieci. Nie złapane jeszcze w
pułapkę dorosłego życia, jakże
często pozbawiane są możliwo
ści choćby swobodnego zakosz
towania radości twórczej pra
cy. Cóż czynią, zarzucane dzie
siątkami mechanicznych i elek
tronicznych zabawek czy za
sadzane przed telewizorem, któ
ry niszczy twórcze myślenie?
Co czynią? Uciekają. Niszczą.
Niekiedy biją. Często nienawi
dzą. I giną.
Stawiam hipotezę — naiwną,
chrześcijańską, nie naukową! —
że wiele młodych istnień nie
poszłoby drogą występku, gdy
by ktoś na czas pokazał im awaryjne ujście dla ciśnienia,
jakie wytwarza w środku czło
wieka odwieczna, od Boga prze
jęta pasja twórcza. Myślę, że
mnóstwo społecznych bolączek
świata można by uleczyć przez
przywrócenie ludziom prawa do
tego, co sam Bóg włożył do ich
wnętrza, czyniąc człowieka na,
swój obraz i podobieństwo. Czy
nie daje do myślenia, że psy
chiatria uważa twórczą pracę
za odtrutkę na wiele psychicz
nych chorób?
Świat, jaki jest — każdy widzi,
a chrześcijanin może wyraźniej
niż kto inny. Nie ulega też
wątpliwości, że to my winni je
steśmy temu światu ocalenie.
To my znamy tajemnicę. My
wiemy, dlaczego człowiek ma
twórczy umysł. Wiemy, dlacze
go czuje niekiedy nieprzepartą
chęć ulepienia z plasteliny
zwierzątka i dlaczego jest mu
żle, gdy nie może tego zrobić.
Wiemy, ale niewiele to nam i
innym pomaga. Może zbyt ma
ło z tej wiedzy wyciągamy
wniosków i konsekwencji prak
tycznych? Cóż więc począć? —
pytacie. Nie wiem. To ja py
tam: Co począć?
Wanda Mlicka

W A R SZA W S K IE FIRMY
EW ANGELICKIE
TADEUSZ WŁADYSŁAW ŚWIĄTEK

Fabryka Fortepianów
i Pianin „J. Kerntopf i Syn11
Takich fabryk jak ta w początkach XIX wieku po
wstało wiele — małych i większych, bowiem w do
bie, gdy nie znano radia, telewizji, adapterów i ma
gnetofonów, zapotrzebowanie na instrumenty muzycz
ne było zdecydowanie większe niż dzisiaj. Założycie
lem owej firmy, której z czasem użyczył pierwszej
litery imienia i swego nazwiska, był przybyły do
Warszawy z Bydgoszczy w 1830 r. osiemnastoletni
Jan Aleksander Kerntopf (ur. 1812 r.), syn sukienni
ka. Rozpoczynając praktykę w wytwórni fortepianów
Fryderyka Buchholtzaxi Jerzego Mannlinga, przy ul.
Świętokrzyskiej 1352b, dał początek linii' organmistrzów. W listopadzie wymienionego roku, ogarnięty
patriotycznym zapałem, przerwał naukę i zaciągnął
się w szeregi Wojska Polskiego. Kilkakrotnie ranny,
przeszedł kampanię powstańczą 1831 r. Po rozwiązaniu
armii, i długotrwałej chorobie spowodowanej kontu
zjami wyjechał za granicę, by się doskonalić w bu
dowie instrumentów. Wzbogacony o nowe doświad
czenia w 1833 r. powrócił do Warszawy i warsztatu
spółki „Buchholtz i Mannling”, gdzie do 1839 r. był
czeladnikiem. Jego pryncypał, Fryderyk Buchholtz,
pełnił funkcję starszego cechu organmistrzów miasta
Warszawy. W 1840 r. Jan Aleksander Kerntopf uzy
skał patent mistrzowski i niemal natychmiast przy ul.
Elektoralnej założył własną wytwórnię pianin i for
tepianów. Wkrótce ożenił się z panną Magdaleną Sądzyńską (1818—1896) i wprowadził ją do swego miesz
kania przy ul. Dunaj 148 na Starym Mieście. Około
1846 r. od spadkobierców Buchholtza zakupił narzę
dzia i zapasy materiałów niezbędne do budowy in
strumentów. Do 1849 r. konstruował 7-oktawo we for
tepiany z półmetalową ramą i czterema wspornika
mi. Części importował z Belgii i Niemiec. W pięć
lat później, w 1853 r., zbudował pierwszy w kraju
fortepian systemu belgijskiego, charakteryzujący się
tym, że struny biegły na przemian wierzchem i środ
kiem pudła, co neutralizowało nacisk na płytę rezo
nansową. Fortepian ów był już całkowicie wykonany
z części wyprodukowanych w zakładzie Kerntopfa.
To niewątpliwie wielkie osiągnięcie polskiego przemy
słu muzycznego zapoczątkowało długie pasmo sukce
sów interesującej nas firmy.
W tym czasie Jan Kerntopf przeprowadził się z ro
dziną do mieszkania w kamienicy Antoniego Szańkowskiego przy ul. Długiej (nr hip. 548), co odno
towały skrzętnie ówczesne kalendarze, pełniące rolę
ksiąg adresowych. Można z nich również wyczytać,
że przy ul. Wareckiej 1356, w domu należącym do
Dymitra Bonetta, mieszkały Zofia i Albertyna (młod
sza), panny Kerntopf, zapewne siostry Jana.
Ponieważ warsztat dobrze się rozwijał, przeniesiony
został stosunkowo wcześnie, bo już w 1841 r., na pl.
Krasińskich 3 (nr hip. 549a) do pałacu rządowego, w
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którym mieścił się aż do 1886 r. Na zorganizowanej
w Warszawie w 1857 r. Wielkiej Wystawie Przemy
słowej Jan Kerntopf wystawił ozdobny fortepian z
mechaniką systemu francuskiego i podwójną ramą.
Zyskał tym powszechne uznanie znawców, co znalazło
wyraz w odznaczeniu dyplomem. Na ten sukces zło
żyła się praca zaledwie sześciu robotników, pracują
cych przy sześciu warsztatach (stanowiskach). Rocz
nie wytwarzali oni fortepiany i pianina wartości 4
tys. rubli, z których połowa eksportowana była do
Rosji. Rok 1862 utrwalił się w historii zakładu Ker
ntopfa zbudowaniem pierwszego w Królestwie Pol
skim pianina bez użycia elementów importowanych.
Kolejny sukces przyszedł w 1872 r., kiedy to z wy
twórni Jana Kerntopfa wyszedł pierwszy fortepian
koncertowy systemu amerykańskiego (Steimwaya). Od
tąd nastąpiło zerwanie z mechaniką wiedeńską, do
minującą w polskiej produkcji.
Jan i Magdalena Kerntopfowie mieli pięciu synów
i pięć córek, w których wychowaniu pomagała miesz
kająca wraz z nimi niezamężna siostra Jana, Karoli
na Kerntopf, nauczycielka fortepianu, co można wy
wnioskować penetrując informacje zawarte w kalen
darzach warszawskich.
W 1878 r. do spółki z ojcem przystąpił syn, Edward
Konstanty Kerntopf. Urodzony w Warszawie w 1846 r.,
uczył się początkowo pod okiem ojca, a następnie w
Lipsku, Berlinie i Dreźnie. Powróciwszy do Warsza
wy działał najpierw samodzielnie jako znakomity po
noć korektor dźwięku. Do założonej przez ojca firmy
przystąpił z własnym wkładem. Od tej chwili nosiła
ona nazwę ,,J. Kerntopf i Syn”. Będąc -działaczem
cechowym, Jan wprowadził syna do cechu organ
mistrzów, na którego czele w latach 1864—1880 stał
Filip Stahl, właściciel wytwórni fortepianów przy
Nowym Swiecie.
W 1880 r. firma „J. Kerntopf i Syn” przekształciła
się w fabrykę zatrudniającą trzydziestu pracowników.
Produkowała ponad sto instrumentów rocznie, z cze
go 50% na eksport. Rok później do spółki z ojcem
i bratem dołączył Henryk Kerntopf (ur. 1858 r.), któ
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rego droga do rodzinnej firmy była podobna do dro
gi Edwarda. I on zaczynał naukę u swego rodzica,
następnie odbył praktykę w N.iemczech, po czym dwa
lata spędził w słynnej fabryce Erarda w Paryżu. Już
za jego czasów firma ,.Kerntopf” otrzymała na mo
skiewskiej wystawie w 1882 r. srebrny medal.
8 listopada 1883 r. w wieku siedemdziesięciu lat
zmarł niespodziewanie Jan Kerntopf. Spoczął w za
chowanym do dnia dzisiejszego grobowcu na war
szawskim cmentarzu ewangelicko-augsburskim.
Po śmierci ojca firmę prowadzili obaj bracia — Ed
ward ,i Henryk. Od około 1870 r. posiadała ona wy
tworny sklep, zwany wtedy magazynem, przy ul. Mio
dowej 12 (nr hip. 484a), w dawnym pałacu Chodkiewiczów. Właśnie tu miało miejsce spotkanie Edwar
da Kerntopfa z późniejszym wielkim kompozytorem
i pianistą polskim Ignacym Janem Paderewskim
(1860—-1941), który zapisany do warszawskiego Insty
tutu Muzycznego wstąpił któregoś dnia z ojcem do
składu Kerntopfów. Chłopiec, zachwycony wystawio
nymi do sprzedaży egzemplarzami fortepianów i pia
nin o lśniących obudowach i pięknym, niepowtarzal
nym dźwięku, siadł nieśmiało przy otwartej klawia
turze fortepianu i zaczął grać. Jego gra wzbudziła
zainteresowanie właściciela firmy, który po krótkiej
rozmowie zaproponował ojcu Paderewskiego stancję
dla małego Ignasia u siebie, w prywatnym mieszka
niu. Ów epizod zapoczątkował dozgonną przyjaźń fa
brykanta fortepianów z wirtuozem fortepianu. Pade
rewski nie tyilko ćwiczył na fortepianach firmy „Kerntopf”, ale również na nich koncertował. O jego grze tak
m. in. pisał „Tygodnik Ilustrowany” w nr. 120 z 1885 r.
(s. 247): ...Oto koncertant grał na fortepianie fabryki
krajowej Kerntopfów i — o dziwo! — przyznano jed
nogłośnie, że możemy się wygodnie obyć bez instru
mentów Bliithnera, Bechsteina itd., które dotąd miały
u nas monopoł obsługiwania wystąpień koncerto
wych.
W 1889 r. fabryka zdobyła złoty medal — Grand
Prix w Paryżu, co spowodowało ogromne zaintereso
wanie jej wyrobami, dotychczas mało spopularyzowa
nymi na rynkach zachodnich, zdominowanych przez
instrumenty wiedeńskie, niemieckie (Berlin, Lipsk i
Drezno) oraz francuskie. Za eksponowane fortepiany
i pianina na wspomnianej wystawie paryskiej nagro
dzeni zostali również pracownicy o ponad dwudziesto
letnim stażu u Kerntopfa. Dyplom uznania przyznało
także tej firmie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Zy
skała zaszczytne tytuły dostawcy Instytutu Aleksan
dry jsko-Mairyjskiego (ul. Wiejska 8) i warszawskiego
Instytutu Muzycznego, co znalazło swoje odzwiercied
lenie w zapisach reklamowych drukowanych w pra
sie Królestwa Polskiego i Cesarstwa Rosyjskiego.
Bracia Kemtopfowie w 1886 r. przenieśli fabrykę na
ul. Miodową 12. Znajdowała się tam posesja Juliusza
Skiwskiego, gdziie od szesnastu lat mieścił się maga
zyn fabryczny, czyli sklep. Wartość produkcji szaco
wano na 13 tys. rubli rocznie, a zatrudnienie wahało
się od 21 do 30 wysoko kwalifikowanych robotników.
Dzięki finansowej pomocy Edwarda Kerntopfa Igna
cy Paderewski mógł kontynuować studia u Leszetyckiego w Wiedniu. Fabryka prosperowała znakomicie,
więc pomoc okazywana zdobywającemu popularność
pianiście była tym bardziej możliwa, a dla firmy sta
nowiła swoistą reklamę.
Dwa ważne wydarzenia w dziejach zakładu miały
miejsce w 1892 r. Pierwsze to przystąpienie do spółki
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Henryk Kerntopf, jeden z pięciu synów Jana. Wszedł
do firmy w roku 1881. Otworzył filię w Kijowie
młodszego z braci, Józefa Kerntopfa (ur. 1863 r.),
równie dobrze przygotowanego do pracy w ojcowskim
zakładzie. Drugi godny utrwalenia fakt to otwarcie
przez Henryka Kerntopfa filii w Kijowie, na Kreszczatiku 33, jednej z elegantszych ulic tego miasta w
w końcu ubiegłego stulecia. Salon artystyczny Kern
topfa w jego kijowskim mieszkaniu zasłynął wśród
bohemy polskiej i rosyjskiej. Zarówno Edward, jak
i Henryk byli czynnymi członkami Warszawskiego
Towarzystwa Muzycznego, zaś żona Henryka — Maria
(nazwiska panieńskiego ne udało mi się ustalić) —
działała na niwie dobroczynnej, w Kole Kobiet Pol
skich w Kijowie, początkowo jako wiceprezeska tej
pożytecznej organizacji, następnie kierowniczka sek
cji ekonomicznej i członek komisji kuchennej oraz
pośrednictwa pracy (Kalendarz na Pogotowie War
szawskie 1908, s. 308).
Tymczasem fabryka w Warszawie zwiększyła zatrud
nienie do 44 osób, a wartość produkcji w skali rocz
nej kształtowała się w granicach 64 tys. rubli, z cze
go 36 tys. przypadało na fortepiany, a 28 tys. na pia
nina. Boleśnie dotknęła braci nagła śmierć jednej z
sióstr — Aurelii z Kerntopfów I-voto Rebandel, II-voto Przeździeckiej — zmarłej 27 marca 1897 r. w
wieku pięćdziesięciu czterech lat.
W następnym roku firma zdobyła dwa złote medale
w Niżnym Nowogrodzie i Kijowie, a w ślad za tym
otrzymała tytuł dostawcy JCM Kijowskiego Towa
rzystwa Muzycznego.
12 grudnia 1901 r.. w wieku zaledwie pięćdziesięciu
sześciu lat, zmarł Edward Kerntopf i pochowany zo
stał obok ojca na cmentarzu ewangelicko-augsburs
kim. Jego dwaj bracia, Henryk i Józef, wyposażyli
fabrykę w silnik parowy o mocy 5 KM, przy dwu
dziestu ośmiu warsztatach zatrudniali tyluż robotni
ków, zmienili też nazwę zakładu na: Fabryka Forte-

Wnętrze jednego z oddziałów fabryki

przez krótki czas firma nosiła nazwę: Fabryka For
tepianów i Pianin „Kerntopf i Olszewski”.
Ceny fortepianów kształtowały się na poziomie ok.
575 rubli, a pianin od 375 rubli wzwyż. Była możli
wość kupna na raty, od 15 rb miesięcznie, co dziś
budzi zdziwienie. Instrumenty Kerntopfa trafiały do
salonów i sal koncertowych całej niemal Europy.

planów i Pianin „J. Kerntopf i Syn”. Do licznych
już tytułów honorowych doszedł teraz następny —
dostawca Teatrów Rządowych Warszawskich, a to
oznaczało, że instrumenty Kerntopfa weszły w skład
wyposażenia teatrów. W 1899 r. Józef Kerntopf w
dowód uznania otrzymał od Instytutu Aleksandryj
sko-Maryjskiego Wielki Medal Złoty ze Wstęgą Sw.
Stanisława, z prawem noszenia go na szyi. Trzeba też
dodać, że nie poprzestał on na pracy zawodowej, ale
działał w warszawskim zborze ewangelicko-augsbur
skim i był członkiem zarządu Warszawskiego Oddzia
łu Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W latach
1905—1912 pełnił, wybrany na to stanowisko, urząd
podstarszego cechu organmistrzów, a od 1912 r. star
szego cechu, którego siedziba mieściła się przy ul.
Nowy Świat pod nr 38.
W 1902 r. fabryka Kerntopfów zrealizowała trzy ipecjalne zamówienia: dla rezydencji cesarskich w ^Pa_
le i Skierniewicach wykonała dwa stylowe fortepia
ny, a dla dworu Mikołaja II pianino w stylu zako
piańskim. Ale jak to w życiu bywa, rzeczy przyjemne
splatają się zawsze z mniej przyjemnymi. Oto w
1906 r. „Kurier Warszawski” doniósł, że 7 września
w Szafranowie (gub. mińska), przeżywszy pięćdziesiąt
sześć lat. zmarł prowizor farmacji, Roman Kerntopf,
właściciel nieruchomości przy ul. Tamka 43 w War
szawie, brat wytwórców fortepianów. Prochy jego
spoczęły w grobie rodzinnym w Warszawie.
W 1904 r. Józef i Henryk Kerntopfow.ie rozpoczęli
przenoszenie swej fabryki z ul. Miodowej na Powiśle,
do dawnych zabudowań wytwórni fortepianów firmy
„Małecki i Szreder”, położonej przy ul. Przemysło
wej 31/33 (nr hip. 5210/11), pomiędzy posesjami An
toniego Szynkowskiego i małżonków Quand. W no
wym miejscu zainstalowano silnik gazowy o mocy
7 KM napędzający strugarkę, dwie piły taśmowe, piłę
tarczową i wiertarkę. Na początku zatrudniano dwu
dziestu dziewięciu robotników, a w okresie wznosze
nia nowych oddziałów nawet sześćdziesięciu. Do
1909 r. przenoszenie fabryki zakończono. Przy Miodo
wej pozostał jedynie sklep fabryczny, sąsiadujący przez
ścianę z lokalem Laboratorium dla Wyboru Kapsu
łek Żelatynowych E. Filleborna i A. Rylla. Wkrótce
uruchomiono dwie ekspozytury krajowe w Dublinie i
Lodzi.
Do rodzinnej spółki przystąpił teraz Kazimierz Ol
szewski, szwagier Kerntopfów, co spowodowało, że

17 lutego 1914 r. w wieku pięćdziesięciu siedmiu lat
zmarł w Kijowie, prowadzący tamtejszą filię, Henryk
Kerntopf. Pogrzeb jego odbył się w Warszawie na
cmentarzu ewangelicko-augsburskim, przy ul. Mły
narskiej. Spadkobiercą całej firmy został od tej chwi
li Józef Kerntopf, ostatni z braci.
Z powodu wybuchu pierwszej wojny światowej pro
dukcja spadła do 20%, a zredukowany do czterech
robotników personel pracował w krótszym wymiarze
^czasu. Firma znalazła się u progu bankructwa. Po za
kończeniu wojny, już w Polsce niepodległej, Józef
Kerntopf podjął decyzję założenia spółki akcyjnej dla
ratowania firmy. Stanowisko prezesa spółki przyjął
Aleksander Granke (ur. ok. 1868 r.), żonaty z Kerntopfówną. W latach 1896—1903 prowadził on wytwórnię
ze sklepem fortepianów i pianin w Warszawie, przy
Nowym Swiecie 64, w roku następnym przeniesioną
na ul. Marszałkowską 133. Józef Kerntopf nie dożył
ponownego rozkwitu firmy, zmarł 9 lipca 1922 r. Po
jego śmierci w skład zarządu (obok wymienionego
wyżej Grankego) weszli: Józef Arnold — dyrektor
naczelny — i Julia Gising. W tym czasie zainstalo
wano silnik o mocy 12 KM, a trzydziestu robotników
konstruowało rocznie 120 instrumentów. W 1929 r.
kapitał zakładowy spółki wynosił 150 tys. złotych pol
skich w 15 tys. akcji, po 10 zł sztuka. Roczna war
tość produkcji kształtowała się na poziomie 215 986 zł.
Fabryka Fortepianów i Pianin pod firmą „J. Kerntopf
i Syn” Spółka Akcyjna (taką bowiem nazwę firma
przyjęła po reorganizacji) prowadziła dwa sklepy fir
mowe w Warszawie: starszy, przy ul. Miodowej 12,
w dawnym pałacu, przebudowanym na czynszową ka
mienicę należącą wówczas do Heleny Arkuszewskiej,
i nowy, przy ul. Szpitalnej 9. Stroicielem i korekto
rem dźwięku w fabryce przy Przemysłowej był mistrz
Józef Herdan. Warto tu dodać, że przed nim przez
ponad dwadzieścia lat stroicielem fortepianów w wy
twórni Kerntopfa był Henryk Lindner (1875—1918),
ewangelik, któremu właściciele fabryki umożliwili za
łożenie przy ul. Wilczej własnego warsztatu. W prasie
codziennej pojawiać się zaczęły, jak przed wojną, re
klamy zawierające m.in. takie stwierdzenia: Pianina
i fortepiany pierwszorzędnej polskiej fabryki „J.
Kerntopf i Syn Sp. A k c o d z n a c z o n e na Powszech
nej Wystawie Krajowej w Poznaniu najwyższymi na
grodami, poleca na dogodnych warunkach opłaty —
są one wytworem przeszło dziewięćdziesięcioletnej
wytrwałej pracy technicznej i artystycznej. Żaden z
instrumentów nie może współzawodniczyć z instru
mentami Kerntopfa pod względem doskonałości ma
teriałów, trwałości, piękności tonu i lekkości gry. Owa
reklama nie była wcale przesadzona. Istotnie, instru
menty Kerntopfa należały do bardziej znanych i ęe-
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Firma J. Kerntopfa wykorzystywała do celów rekla
mowych nazwisko Ignacego Paderewskiego

nionych. Koncertowali na nich tacy sławni pianiści,
jak chociażby: H. Bauer, B. M. Domaniewski, A. N.
Essipowa, J. Hoffman, A. Kątski, H. Melcer, A. Mi
chałowski, A. Reisenauer, P. Schlótzer, A. Szumowski,
R. Strobl, J. Śliwiński, J. Turczyński, J. Wieniawski,
W. Wiślicki i wspomniany już I. Paderewski, posia
dający w swym dworze w Kęsnej Dolnej (obecnie
odrestaurowanym) fortepian Kerntopfa.
Dzięki zwiększeniu liczby tonów instrumenty Kerntopfa posiadały wzbogaconą melodykę, tym ciekawsza
była ich harmonika. I choć sypały się jak z rogu ob
fitości zamówienia na nie z Rumunii, Turcji, Serbii
czy Kairu — czas prosperity powoli mijał. W artyku
le zatytułowanym Polski przemysł fortepianowy i w i
doki jego rozwoju tak się wypowiadał Edmund Czar
nocki, prezes Zrzeszenia Fabryk Fortepianów i Pianin
RP .(„Swiat” nr 10 z 1925 r., s. 19):
Przemysł fortepianowy w Polsce prawie nie istnieje.
Są wprawdzie czynne w Warszawie dwie fabryki,
mianowicie J. Kerntopfa i Syna oraz K. O. Fidlera,
ale produkują one tylko znikomą ilość instrumentów
i muszą borykać się ze znacznymi trudnościami fi
nansowymi. Na prowincji pracują dwie fabryki, w
Kaliszu: Arnold Fibiger i Bracia Fibiger \(daw. „Apol
lo"), wytwarzają one zaledwie 20% tego, co produko
wały przed wojną. Poza tym mamy jeszcze dwie fa
bryki w Wielkopolsce, lecz ich także w rachubę brać
nie można...
Przed wojną przemysł ten miał nawet okres wielkie
go rozkwitu. Rozwój jego na większą skalę datuje
się mniej więcej od roku 1870 i trwa, wzmagając się
ciągle, aż do roku 1904, to znaczy do chwili za/warcia umowy handlowej rosyjsko-niemieckiej. W samej
Warszawie istniało w tym okresie dwadzieścia fabryk
i fabryczek, które zatrudniały przeszło 800 robotni
ków. Na prowincji głównym ośrodkiem przemysłu
fortepianowego był Kalisz. Jedna tylko fabryka p.f.
Arnolda Fibigera eksportowała do Rosji około 2000
instrumentów rocznie. Stan ten zmienił się radykalnie
z chwilą zawarcia traktatu handlowego rosyjsko-nie
mieckiego w 1904 r., który to traktat naznaczał bar
dzo niskie cło na instrumenty niemieckie. To wywo
łało wprost masowe sprowadzanie niemieckich fabry
katów, a nasz przemysł krajowy wskutek niefortun
nej polityki ekonomicznej rządu rosyjskiego począł
stopniowo podupadać...
W celu ratowania naszego przemysłu muzycznego
podjęto wiele znaczących inicjatyw. Założono m.in.

Takie zabawne ogło
szenie ukazało się w
.Zwiastunie
Ewan
gelicznym” nr 7 z
1899 roku
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Zrzeszenie Przemysłu i Handlu Muzycznego w Pol
sce, którego członkiem zarządu został wybrany prezes
Spółki Akcyjnej „Kerntopf i Syn”, Aleksander Granke, jeden z inicjatorów i zarazem dyrektor Pierwszej
Wystawy Muzycznej w Warszawie.
Czas kończyć dzieje rodziny Kerntopf ów i ich firmy.
16 grudnia 1934 r., w wieku sześćdziesięciu czterech
lat, zmarła w Warszawie żona Józefa, Wanda z Bórgerów Kerntopfowa (ur. 1870), a dnu-ga wojna świa
towa położyła kres tej starej warszawskiej firmie.
Podczas Powstania legły w gruzach jej budynki przy
ul. Przemysłowej na warszawskim Powiślu. W jedy
nym bodaj ocalałym budynku zainstalowała się po
wojnie Spółdzielnia Instrumentarzy
Muzycznych
„Ton”, a założycielem i kierownikiem działu forte
pianów był nie kto inny, jak Aleksander Grankę, by
ły prezes Spółki Akcyjnej „J. Kerntopf i Syn”. Nie
długo przyszło mu pracować w ukochanych rnurach
swej fabryki, zmarł ok. 1952 r.
Po drugiej wojnie światowej zmarli następujący
przedstawiciele rodziny założycieli firmy: Wanda z
Kerntopfów Rydzewska (1893—1960), siostra Józefa;
poprzedził ją mąż — dr fil. Bronisław Rydzewski
(1945), profesor zwyczajny Uniwersytetu Wileńskiego
im. Stefana Batorego; Zofia z Kerntopfów Romaszko
(1886—1974), córka Edwarda, profesor Szkoły Muzycz
nej w Łodzi, Józef Ignacy Kerntopf (1897—1984), syn
Józefa, oraz Maria Krystyna z Ombachów Kerntopf
(1935—1985).
Tyle udało mi się zebrać wiadomości o jeszcze jed
nej doskonale zorganizowanej warszawskiej firmie ewangelickiej, po której pozostały nieliczne już dziś
instrumenty i piękne reklamy w prasie codziennej
oraz pismach ilustrowanych sprzed ponad pół wieku.

U ks. pastora Burschego w Warszawie
jest do sprzedania

fortepian

i8$9

firmy Kerntopfa, który kosztował 560

rultli, na którym mało grywano, za

rubli 3 5 0 .

Bez targu.

WŚRÓD

K SIĄ ŻEK

Urszula Augustyniak i Tadeusz Oracki,
czyli wiosna w historiografii ewangelicyzmu polskiego
Ewangelicy polscy na ogół nie są
zadowoleni ze sposobu, w jaki dzie
jopisarze traktują Ich przeszłość.
Nie dość, że całe okresy historii ewangelików polskich nie są opra
cowane przez badaczy, to jesz
cze wiele zastrzeżeń . można wysu
nąć wobec prac już istniejących: a
to pomijane są istotne z naszego
punktu widzenia zagadnienia teolo
giczne, to znów nazewnictwo jest
sprzeczne z wielowiekową tradycją...
Jestem przekonany, że tylko część
tych narzekań wynika ze swoistej
megalomanii ewangelików, uwarun
kowanej zresztą kulturowo i** socjo
logicznie. Trzeba bowiem również
historyków obarczyć winą za to, że
słabo zorientowany w zagadnieniach
wyznaniowych czytelnik nie kojarzy
staropolskich „lutrów” i „kalwinów”
z ewangelicyzmem i zazwyczaj są
dzi, że współczesne Kościoły ewan
gelickie w naszym kraju to smutna
pozostałość po okresie zaborów. Stąd
już blisko do tezy, że takie termi
ny, jak „ksiądz”, „kościół” i „chrze
ścijaństwo” można wiązać tylko z
katolicyzmem. Nawet wśród wybit
nych naukowców są i tacy, którzy
unikają nazywania
protestantów
polskich tak, jak oni sami siebie
nazywali w przedrozbiorowej Rze
czypospolitej. Na szczęście są też i
inni, do których należą autorzy opracowań, które chcę tu polecić
Czytelnikom naszego pisma.
Pierwsza praca poświęcona jest du
chowym ewangelicko-reformowanym
w dobrach Radziwiłłów w pierwszej
połowie XVII wieku. Jej autorka,
Urszula Augustyniak, jest znana
Czytelnikom „Jednoty” z dwóch
cennych tekstów: opublikowanego
w nr 12/1985 wraz z naukowym ko
mentarzem kazania wygłoszonego w
Kiejdanach przez ks. Pawła Demetrowicza w 1631 r. oraz z arty
kułu o Danielu Naborowskim, za
mieszczonego w numerze 2/1986.
Omawiana tu rozprawa ukazała się
na łamach książki poświęconej Ra
dziwiłłom w XVI—XVIII wieku1.
Przedmiotem T>adań jest miejsce i
rola duchownych naszego wyznania
wśród tzw. klienteli księcia Krzysz
tofa II Radziwiłła. Na podstawie
materiałów źródłowych,
głównie
protokołów prowincjonalnych syno
dów wileńskich (zachowanych w
tzw. Archiwum Radziwiłłowskim
przechowywanym
w
Archiwum

Głównym Akt Dawnych w Warsza
wie), autorka zdołała zrekonstruo
wać stan duchowieństwa Jednoty
Litewskiej w omawianym okresie
oraz opisać charakter mecenatu
księcia wobec zatrudnionych w
swych dobrach księży. Trzeba bo
wiem wiedzieć, że Krzysztof II Ra
dziwiłł pełnił rolę przywódcy ewan
gelików litewskich. W dobrach Ra
dziwiłłów znajdowało się wówczas
ponad 30 zborów, w których praco
wało 80 duchownych i około 30 tzw.
katechistów. Z badań autorki wyni
ka, że książę starannie dobierał
kadrę kościelną i osobiście sterował
karierami osób zdolnych, m.in. fi
nansując ich studia teologiczne. Spo
śród innych patronów ewangelików
polskich książę wyróżniał się gorli
wością, wpływając na dyscyplinę sy
nodów, obsadzając wybitnych księ
ży na eksponowanych stanowiskach,
rozwijając szkolnictwo i opiekując
się księgozbiorami. Dbał również o
byt materialny księży oraz o po
prawne stosunki ewangelików z ka
tolikami i prawosławnymi.
Wśród szczegółowych problemów omawianych w rozprawie na uwagę
zasługuje odważna i bezkompromi
sowa postawa wielu księży wobec
tych członków rodziny książęcej,
którzy dopuścili się wykroczeń wo
bec surowej pobożności i moralno
ści reformowanej. Zachowały się
liczne listy duchownych do księcia
w sprawach natury dyscyplinarnej.
Na przykład ksiądz J. Popowski w
liście z dn. 30 X II1612 r. ganił księ
cia za wystawny chrzest syna, gdy
tymczasem trzeba było „koszt na co
inszego obrócić”. Z kolei ksiądz An
drzej Dobrzański strofował magna
ta za organizowanie oddzielnych na
bożeństw dla swej rodziny i zale
cał mu udział w nabożeństwach ca
łego zboru (list z dn. 4 VII 1626 r.).
Pozycję wielu duchownych umac
niało ich wykształcenie ogólne i teo
logiczne, zdobyte w najlepszych uczelniach.
Książkę o Radziwiłłach gorąco pole
cam wszystkim miłośnikom dziejów
ewangelicyzmu, tym bardziej że obok studium U. Augustyniak zawie
ra ona inne ciekawe opracowania,
w tym artykuł Marcelego Kosmana
o roli Radziwiłłów w litewskim Ko
ściele
ewangelicko-reformowanym
oraz interesujące opracowanie Ja 
nusza Tazbira o braciach polskich

w służbie tej rodziny magnackiej.
Wiosną tego roku dotarł do księ
garni drugi tom Słownika biogra
ficznego Warmii, Prus Książęcych
i Ziemi Malborskiej*, którego auto
rem jest Tadeusz Oracki, docent Uniwersytetu Gdańskiego. Łącznie z
tomem pierwszym (1984) oraz ze
Słownikiem biograficznym Warmii,
Mazur i Powiśla XIX i XX wieku
(1983) omawiana publikacja stanowi
całość dotyczącą wybitnych postaci
w północnej części naszego kraju.
Tadeusz Oracki dostarczył Czytelni
kom tekst obejmujący okres od po
łowy XV wieku do 1945 ir. i uw
zględniający postacie dotychczas ma
ło znane lub wręcz pomijane w pi
śmiennictwie naukowym. Wiele ha
seł Słownika poświęcono ewangeli
kom — duchownym i świeckim.
Charakterystyczną cechą opracowa
nia jest bezstronność, ograniczenie
do minimum oceny działalności po
szczególnych osób na rzecz kon
kretnych faktów. W wielu przypad
kach Autor rezygnuje z podania na
rodowości postaci, które zasłużyły
się zarówno dla kultury polskiej,
jak niemieckiej (niekiedy również
litewskiej). Wszystkie hasła zaopa
trzone są w bibliografię źródłową.
Szczególnie ważne jst wydobycie
przez Słownik z zapomnienia wielu
osób zasłużonych dla kultury, wśród
nich — działaczy mazurskich, ewangelickiich i katolickich duchow
nych, wydawców, pisarzy i społecz
ników. Chociaż w omawianych re
gionach dominowali wśród ewange
lików luteranie, to jednak Słownik
uwzględnia również kilkudziesięciu
wy znawców konf es j i reformowanej.
Omawiana publikacja zarówno za
kresem, jak i poziomem naukowym
przewyższa opracowania niemieckie
na ten temat, włącznie z wydawa
ną od 1935 r. Altpreussische Biographie. Komplet słowników Tadeu
sza Orackdego powinien znaleźć się
na półkach naszych bibliotek para
fialnych i w rękach miłośników hi
storii Mazurów.
W. Z.
1 Radziwiłłowie XVI—XVIII wieku: w
kręgu polityki i kultury. Praca zbiorowa
pod red. Edwarda Potkowskiego; PWN,
Warszawa—Łódź 1989; seria „M iseellanea
H istorico-Archivistica”, tom III, wyd.
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państw o
wych i Archiwum Główne Akt Daw
nych; s. 310, cena 750 zł.
* Tadeusz Oracki: Słownik biograficzny
Warmii, Prus Książęcych t Ziemi MalborskAej od połowy XV do końca XVIII
wieku. Tom 2; Olsztyn 1988; seria „Bib
lioteka Olsztyńska” nr 15, wyd. Ośrodek
Badań Naukowych im. Wojciecha K ę
trzyńskiego w Olsztynie (dawniej in 
stytut Mazurski); s. 256, cena 900 zł.
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stycznym dla większości społeczeń
stwa. Chodzi mianowicie o utożsa
mianie wyznania z narodowością.

Lech Wałęsa do wyborców

W sprawie mniejszości
W. Polsce żyją z nami Ukraińcy i Białorusini, mniejsze grupy Lit
winów, Żydów, Słowaków, Niemców, Czechów, Ormian, Tatarów,
prawosławni i grekokatolicy oraz chrześcijanie wywodzący się
z Reformacji. To nasza niezwykle ważna i piękna spuścizna po
dawnej Rzeczypospolitej wielu narodów. W momencie budzenia
się znów nadziei narodowych powinniśmy odrodzić tradycje toleracji i szacunku w imię wspólnej przeszłości, ale i przyszłości.
Ci ludzie, którzy żyją wśród nas, Polaków, najczęściej z dziada
pradziada, dźwigają takie same ciężary. Mają podobne do naszych
lęki i nadzieje. Z tym tylko, że im dochodzą specyficzne zmar
twienia: o zachowanie w polskim otoczeniu własnej tożsamości
religijnej i narodowej, o swoją kulturę, szkoły i świątynie. O
swoją godność bez „przebierania się” za Polaków, o wychowanie
dla własnej nacji i kościołów swoich dzieci.
Pamiętajmy o tych naszych bliźnich i współobywatelach szcze
gólnie w obecnej kampanii wyborczej. Nawet w najbardziej za
ciętych jej zapasach. Znajdźmy i uszanujmy miejsca tej kampa
nii, w których mogliby oni wziąć godnie należny im udział. To
nasz obowiązek ludzki, moralny, tak dobitnie przypomniany ostatnio światu specjalnym słowem Ojca świętego o praktycznym
poszanowaniu dla mniejszości narodowych. To również nasz obo
wiązek polityczny, czysto polski; mamy miliony rodaków, po
części za naszymi obecnymi granicami, którzy żyją na prawach
mniejszości, i dla których domagamy się przecież poszanowania
ich tożsamości i godziwych warunków publicznego życia.
Było w naszej wspólnej historii wiele konfliktów i wzajemnych
krzywd. Żyją one, niestety, i do dzisiaj. Nie pozwólmy jednak, by
wzięły te uczucia i „racje” górę nad pojednaniem — w tak waż
nej chwili. Nie pozwólmy też nikomu na tym grać!
W Polsce nie ma okręgu bez mniej czy bardziej licznych współ
obywateli innej narodowości czy wiary. Nasi kandydaci powinni
poświęcić im oraz ich sprawom należną uwagę. I to nie tylko w
kandydackich obiecankach, lecz i w waszej późniejszej pracy!
Będzie. jednym z ważniejszych sprawdzianów rzeczywistych
kwalifikacji naszych senatorów i posłów — umiejętne, uczciwe
i ludzkie zapoczątkowanie w Polsce okresu zamykania rachunków
wzajemnych win i krzywd i otwierania okresu nowego, na miarę
wymogów bliskiego III Tysiąclecia po Chrystusie, godziwego
współżycia nad Wisłą obywateli wszelkich narodowości, kultur
i wiar.
{Za „Gazetą Wyborczą” nr 6 z 15 V 1989]

Zamieszczony wyżej list Lecha Wa
łęsy w sprawie mniejszości narodo
wych i wyznaniowych w Polsce wy
maga kilku słów komentarza.

^
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Doceniając fakt, że „Solidarność”
nie pokrywa milczeniem istnienia
takich mniejszości, a przeciwnie —
akcentuje ich obecność i widzi w
nich „niezwykle ważną i piękną
spuściznę po dawnej Rzeczypospoli
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tej wielu narodów” (dodajmy: i wy
znań), dostrzegając także najlepsze
intencje Lecha Wałęsy, autora listu,
który „jeden z ważniejszych spraw
dzianów rzeczywistych kwalifikacji
naszych senatorów i posłów” upa
truje w ich działaniach parlamen
tarnych na rzecz mniejszości — nie
sposób przejść do porządku nad ujawnionym w tym liście sposobem
myślenia, tak zresztą charaktery

Nie jest prawdą, że zakresy te —
tzn. narodowość i wyznanie — po
krywają się ze sobą. Prawdą jest
natomiast, że wśród Polaków są
chrześcijanie różnych wyznań: ka
tolicy (w ogromnej większości), ewangelicy, prawosławni i In., a tak
że wyznawcy innych religii, np. ży
dzi czy mahometanie. Prawdą jest
również i to, że mamy w Polsce
do czynienia zarówno np. z Biało
rusinami czy Ukraińcami wyznania
prawosławnego i grekokatolickiego,
jak też z Białorusinami i Ukraińca
mi wyznania rzymskokatolickiego,
z Niemcami, Czechami czy Słowa
kami, których część stanowią ewan
gelicy, część zaś katolicy i inni.
Ma rację Lech Wałęsa, że chodzi
o to, by ludzie ci, będąc obywatela
mi polskimi różnych narodowości
nie musieli „przebierać się” za Po
laków po to, by mieć te same pra
wa w kraju, który jest ich ojczyzną.
Chodzi jednak także o to, by oby
wateli polskich polskiej narodowo
ści, ale innego niż rzymskokatolic
kie wyznania, „nie przebierać” za
Czechów, Niemców, Litwinów czy
Ukraińców.
Wielkim zadaniem „Solidarności”
powinno być wykorzenianie różnych
stereotypów w działaniu i- w my
śleniu, a wśród nich także tego bo
lesnego dla polskich innowierców
stereotypu „Polak=katolik”.
Tyle komentarza krytycznego. Za
kończmy go pozytywnie, cytując Le
cha Wałęsę:
„Było w naszej wspólnej historii
wiele konfliktów i wzajemnych
krzywd. Żyją one niestety i do dzi
siaj. Nie pozwólmy jednak, by wzię
ły te uczucia i »iracje« górę nad po
jednaniem — w tak ważnej chwili.
Nie pozwólmy też nikomu na tym
grać!”
Tak, nie pozwólmy na tym nikomu
grać ani wygrywać jednych prze
ciwko drugim. To nasza wspólna
sprawa. Polska sprawa.
REDAKCJA

Z OSTATNIEJ CHWILI:
Już po zakończeniu pracy (nad tym numerem „Jedno ty” ukazał
się 20 nr (z 6 VI br.) „Gazety Wyborczej”, a w nim następujący
materiał, który przedrukowujemy w całości za zgodą Redakcji.
WSPÓLNE LĘKI I NADZIEJE
Wśród czterdziestotysięcznej społecz
ności ewangelickiej Śląska Cieszyń
skiego niewielu jest działaczy „So
lidarności”. Dominuje rezerwa wo
bec Związku, który uważany jest
za ultrakatolicki. Najwięcej zastrze
żeń budzi łączenie manifestacji „So
lidarności*’ z uroczystościami reli
gijnymi.
Wiele dyskusji wywołał też list Le
cha Wałęsy w^ sprawie mniejszości
narodowych. Nikt autorom listu nie
odmawia dobrej woli. Znalazły się
w nim jednak sformułowania bu
dzące żal i sprzeciw ewangelików.
Chodzi przede wszystkim o słowa:
„Ci ludzie, którzy żyją wśród nas,
Polaków...” Gdyby list dotyczył tyl
ko mniejszości narodowych, wszyst
ko byłoby w porządku. Ale przecież
ewangelicy są Polakami i trudno
się dziwić, że takie niezręczności in
terpretowane są jako przejaw trwa
nia, także w świadomości członków
„Solidarności”, stereotypu Polak=
=katolik.
Czytamy dalej: „...mają podobne do
naszych lęki i nadzieje”. Nie ma
tymczasem problemów „naszych” i
„ich” — problemy są wspólne. Ewangelicy przyznali, że z całości li
stu da się wyczytać ducha toleran
cji, a także, że są bardzo wrażliwi
na punkcie swej tożsamości wyzna
niowej i narodowej.
Okazją do wyjaśnienia tych proble
mów stało się spotkanie zorganizo
wane w Bielsku-Białej przez Pol
skie Towarzystwo Ewangelickie. Za
proszono kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” do Sej
mu: Grażynę Staniszewską i Janu-

sza Okrzesika oraz przewodniczące
go KO „S” w Bielsku-Białej, Miro
sława Stycznia.
Kandydaci przyznając rację zastrze
żeniom dotyczącym treści listu, mó
wili o przykładach współpracy, któ
rej nie mąciły dotąd różnice wyzna
niowe.
Grażyna Staniszewska przypomniała
wspólną akcję pomocy internowa
nym organizowaną przez oba Ko
ścioły.
Janusz Okrzesik zaapelował o wza
jemną uczciwość i pozbycie się uprzędzeń, a Marcin Tyma, członek
zarówno PTE jak i „Solidarności”,
pytał: „Czy nie pozamienialiśmy za
sad? Ważna jest nie tylko ojczyzna
niebieska, ale i ziemska. Nie stój
my z boku! Bądźmy solą ziemi!”
Prowadząca spotkanie prof. Ewa
Chojecka mówiła o sytuacji mniej
szości wyznaniowych w Polsce: „—
Możemy być najlepsi. Walczmy z
kryzysem wartości, z upadkiem ethosu pracy. Odnowa moralna to
nasz obowiązek. Naczelną cnotą ewangelików winna stać się sprawie
dliwość. Bądźmy najbardziej »egzo
tyczną« mniejszością Europy!”
Na zakończenie spotkania członko
wie Polskiego Towarzystwa Ewan
gelickiego zwrócili się z prośbą o
poparcie ich starań o zmianę naz
wy placu, przy którym znajduje się
ich kościół, z placu Księdza Ście
giennego na Marcina Lutra.
„Solidarność9 obiecała swoje popar
cie. Przypomniano, że Duszpaster
stwo Ludzi Pracy występowało już
w tej sprawie do miejskiej rady
narodowej.
EWA ŁOSIŃSKA

%

P R Z E G L Ą D

E K U M E N I C Z N Y

Z ZAGRANICY
• Znany amerykański statystyk religii, David Barret, przewiduje, że
w roku 2000 liczba chrześcijan na
świecie wyniesie 2,2 miliarda na
6,25 miliardów wszystkich ludzi, co
stanowić będzie 34,8°/q ogólnej licz
by ludności świata. W porównaniu
z rokiem 1900 (34%) oznaczałoby to
minimalny przyrost. O 7% przewi-

dywany jest wzrost liczby muzuł
manów. W roku 2000 ma ich być
1,2 miliarda, co stanowić będzie
19,2% ludności świata. Trzecia naj
większa religia świata — hinduizm
— liczy 860 milionów wyznawców,
których w porównanu z rokiem
1900 jest o 1,4% więcej. Ubywa na
tomiast buddystów. W ciągu nie

spełna stu lat udział ich w ogólnej
liczbie ludności świata obniżył się
o 2,7%. W bieżącym stuleciu naj
bardziej wzrosła liczba ludzi reli
gijnie obojętnych. W roku 1900 sta
nowili oni tylko 1,9% ludności świa
ta, w roku 2000 procent ten wzroś
nie do 17.
• W 1988 r. odnotowano niewielki
spadek liczby wyznawców luteranizmu na świecie. Jak poinformowała
Światowa Federacja
Luterańska,
liczba luteranów spadła do 59 mi
lionów, podczas gdy w 1987 r. było
ich jeszcze 59,7 min. Spadek ten na
stępuje przede wszystkim w Euro
pie i Ameryce Północnej, natomiast
w krajach tzw. Trzeciego Świata
obserwuje się wzrost wyznawców
tego Kościoła. Największym jedno
stkowym Kościołem luterańskim jest
Kościół szwedzki, który liczy 7,7
min wiernych. Na drugim miejscu
znajduje się Kościół Ewangelioko-Luterański w Ameryce (USA i Ka
nada) z 5,3 min członków. Krajem,
w którym żyje największa liczba
luteranów, jest RFN (12,2 min). Do
Światowej Federacji Luterańskiej
należy 105 Kościołów z 55 min wier
nych. Do tej liczby dochodzi 4 min
luteranów, których Kościoły nie są
członkami ŚFL. Ze statystyki za rok
1988 wynika, że Kościół Ewangelic
ko-Augsburski w Polsce ma 91000
członków. Statystyka za rok 1987
podawała tylko 80 000 członków.
0 Superintendent Kościoła Ewan
gelicko-Augsburskiego w Austrii, ks.
Ernst Christian Gerhold, w wywia
dzie dla katolickiego czasopisma
„Kleine Zeitung” powiedział, że sy
tuacja ekumeniczna w tym kraju
pogorszyła się. Na przykład ekume
niczne nabożeństwa Słowa Bożego
— zgodnie z decyzją Konferencji
Episkopatu Austrii — nie mogą być
odprawiane w sobotę wieczorem ani
w niedzielę przed południem. Stro
na rzymskokatolicka nie przyjmuje
zaproszenia ewangelików do ucze
stnictwa we wspólnej Wieczerzy
Pańskiej. Wspólne wytyczne w spra
wie małżeństw mieszanych nie są
przestrzegane przez wielu duchow
nych katolickich.
# Msgr Piętro Giachetti, przedsta
wiciel przewodniczącego Sekretaria
tu ds. Ekumenii i Dialogu przy
Konferencji Episkopatu Włoch, prze
mawiając we Florencji na posiedze
niu Rady Kościołów Ewangelickich
we Włoszech stwierdził, że Kościośoiół katolicki wszedł na zupełnie
nową drogę w dziedzinie współpra-
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cy ekumenicznej. Coraz więcej bis
kupów interesuje się ekumenizmem.
Jego zdaniem, toczące się właś
nie rozmowy międzywyznaniowe na
temat małżeństw mieszanych staną
się probierzem stanu stosunków ekuimenicznych we Włoszech. Msgr
Giachetti nie ukrywał, że duże trud
ności sprawia docieranie z ideą eku
meniczną na płaszczyznę lokalną/
% Kto mieszka w Wielkiej Brytanii
i jest luteraninem, ten z reguły po
chodzi z innego kraju lub ma przy
najmniej przodków, którzy przybyli
z tradycyjnie luterańskich terenów
Europy. W Wielkiej Brytanii żyje
dziś 24 tysiące luteranów, którzy
odprawiają nabożeństwa w 16 róż
nych językach. Trudno więc mówić
o istnieniu w tym kraju Kościoła
luterańskiego w tradycyjnym tego
słowa znaczeniu. Każda grupa ję
zykowa ma własną strukturę orga
nizacyjną. Większość tych struktur
utworzyła w 1948 r. Radę Luterańską Wielkiej Brytanii. Wśród nich
funkcjonuje też Polski Kościół Ewangelicko-Augisbuirski na Obczyź
nie, który ma 2000 wiernych żyją
cych w 27 ośrodkach. Opiekę dusz
pasterską sprawuje nad nimi 5 du
chownych.
0 W związku ze wspólnymi obra
dami Kongregacji Doktryny Wiary
1 Sekretariatu ds. Jedności Chrze
ścijan, których tematem był obecny
stan ekumenicznej działalności Ko
ścioła
rzymskokatolickiego
oraz
przygotowania do nowego wydania
Dyrektorium ekumenicznego, 3 lu
tego br. przed mikrofonami Radia
Watykańskiego wystąpił dch uczest
nik, bp Alfons Nossol — katolicki
ordynariusz opolski, przewodniczą
cy Komisji Episkopatu ds. Ekume
nizmu. Bp Nossol wyraził przeko
nanie, że obecnie najbardziej kon
kretną postacią ekumenizmu jest
dialog i że to on będzie decydował
o dalszym rozwoju ruchu ekume
nicznego. Dzisiaj już nie sposób
wyobrazić sobie autentycznej teolo
gii bez wymiaru ekumenicznego. W
konkluzji ordynariusz opolski stwier
dził: Kościół Chrystusowy powinien
stać się prawdziwym sakramentem
jedności wszystkich ludzi i pokoju
na świecde. Dlatego też nigdy nie
dość szczerej modlitwy i pracy na
rzecz jedności Kościoła.
# W Genewie obradował od 12 do
18 lutego br. Komitet Wykonawczy
Światowej Rady Kościołów. Poru
szono problem praw człowieka w
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Rumunii, z której w ciągu ostat
niego roku tysiące uchodźców udało
się na sąsiednie Węgry. Jak już in
formowaliśmy, sprawę tę rozpatrzy
Komitet Naczelny SRK na posie
dzeniu w Moskwie, w lipcu br. Wy
słuchano ponadto raportu delegacji
ekumenicznej,
która
odwiedziła
główne stolice europejskie, gdzie
rozmawiała z politykami i działa
czami kościelnymi na temat sytua
cji w Republice Południowej Afry
ki. Powołano grupę, która ma doko
nać analizy dotychczasowych struk
tur i programów SRK oraz ewen
tualnie zaproponować zmiany.
# W Paryżu odbyło się na począt
ku lutego br. doroczne posiedzenie
Wspólnej Grupy Roboczej Świato
wej Rady Kościołów i Kościoła ka
tolickiego. Uczestnicy obrad stwier
dzili, że dwa teksty watykańskie —
zrewidowane Dyrektorium ekume
niczne i Ekshortacja apostolska do
tycząca wyników Synodu Biskupów
z 1987 r. w sprawie powołania i
misji świeckich w Kościele — „mo
gą dostarczyć nowych impulsów do

współpracy” między obu partnera*
mi. Pozytywnie oceniono też ostat
ni dokument watykański dotyczący
stosunku Kościoła do rasizmu. W
1990 r. opublikowany zostanie wspól
ny dokument dotyczący „hierarchii
prawd”. W końcowej fazie opraco
wywania znajduje się jeszcze je
den dokument — na temat „forma
cji ekumenicznej”. Dyskutowano
nad pierwszym projektem tekstu
dotyczącego Kościoła lokalnego i
uniwersalnego. Stwierdzono też po
trzebę zajęcia się problemem m ał
żeństw mieszanych. VII Zgromadze
niu Ogólnemu SRK, które obrado
wać będzie w lutym 1991 r. w Au
stralii, Wspólna Grupa Robocza
przedstawi swój kolejny, szósty ra
port. Grupa „Watykan-Genewa” ist
nieje od 1965 roku.
# Wyrok śmierci wydany przez ajatollaha Chomeiniego na Salmana
Rushidiego,
autora
„Szatańskich
wersetów”, spotkał się z ostrą kry
tyką ze strony wiielu wybitnych
teologów chrześcijańskich i przy
wódców kościelnych, którzy zara-

f i Teologia procesu
Dokończenie ze str. 18
Sobór Watykański i rozkwit nowych
kierunków teologicznych w katoli
cyzmie, w tym wzrost zainteresowa
nia dziełami Teilharda de Chardin.
System tego ostatniego również po
wstał w oparciu o wykorzystanie
dorobku nauk przyrodniczych. Teo
logia procesu zyskała wielu zwo
lenników wśród filozofów, naukow
ców i teologów. Trwałe miejsce
zdobyła wśród teoretyków ekologii
oraz tych myślicieli, którzy zajmu
ją się związkami nauki z wiarą.
Dominującą rolę wśród współczes
nych teologów procesu nadal od
grywają Amerykanie: Ch. Hartshorne, S. M. Ogden, J. B. Cobb,
W. N. Pittenger i in. W Polsce naj
wybitniejszym propagatorem tego
nurtu teologicznego jest ks. prof.
Józef Życiński z Krakowa. Na Za
chodzie powstały liczne instytucje
naukowe oraz czasopisma, których

zadaniem jest rozwijanie dorobku
Whiteheada. Najważniejszym czaso
pismem jest kalifornijski periodyk
„Process Studies”, a wśród insty
tucji należy wymienić: Society for
the Study of Process Philosophies,
The European Society for Process
Thought, The Japan Society for
Whiteheadian and Process Thought,
The Center for a Post-Modern World
in Santa Barbara oraz The Center
for Process Studies in Claremont.
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zem domagają się intensywniejsze
go dialogu z wyznawcami islamu.
Dyrektor
Sekretariatu
Komisji
„Wiara i Ustrój” ŚRK, ks. dr Gun
ter Gassmann, oświadczył, że w
przyszłości rada zajmie w dialogu
z przedstawicielami islamu bardziej
krytyczną postawę. Groźba zamor
dowania Rushdiego jest przykła
dem wojowniczości /islamu i podko
paniem nadziei chrześcijan na lepsze
porozumienie z wyznawcami tej religii. Znany teolog katolicki, ks.
Hans Kung, powiedział, że islam
będzie potrzebował wiele czasu, aby
„znaleźć drogę ze średniowiecza do
czasów nowożytnych”.
0 W ramach przygotowań do świa
towej konferencji na rzecz sprawie
dliwości, pokoju i zachowania stwo
rzenia Światowa Rada Kościołów
opublikowała dekląrację, w której
domaga się większego poszanowa
nia dla zwierząt jako stworzeń Bo
żych. Deklaracja zdecydowanie po
tępia okrutne doświadczenia prze
prowadzane na zwierzętach. Zaleca
też Kościołom członkowskim, aby
wiernych skłaniały do właściwego
stosunku do zwierząt'. Związane są
z tym jednak określone decyzje, na
przykład rezygnacja z zakupu tych
kosmetyków, artykułów gospodar
stwa domowego itp., które przed
wprowadzeniem do sprzedaży wypróbowuje się na zwierzętach, po
sługując się często okrutnymi meto
dami.

0 W dniach 7—12 lutego 1989 roku
80 kobiet, reprezentujących różne
regiony Europy i różne chrześcijań
skie tradycje, spotkało się w Boldern k. Zurychu na ekumenicznej
konferencji kobiet. Jej tematem by
ło hasło całej Dekady Solidarności
Kościołów z Kobietami: sprawiedli
wość, utrzymanie pokoju i ochrona
stworzenia.
Pierwszego dnia wieczorem (7II)
nastąpiło nieoficjalne otwarcie kon
ferencji. Przedstawicielki każdej na
rodowości opowiadając o rzekach
płynących w ich kraju, przekazy
wały jakby przy okazji najważniej
sze informacje o stronach, z których
przybyły na konferencję. Podczas
tego wieczornego spotkania dwa
zbiorniki napełniono ziemią i wodą,
przywiezionymi przez każdą z ko
biet ze swego kraju. Posłużyły one
później do zasadzenia drzewka ja
błoni — symbolu tej konferencji.
Następnego dnia rano nastąpiło oficjalne otwarcie konferencji, a po
południu rozpoczęły się prace w
grupach. Codziennie, przez trzy dni,

uczestniczki spotykały się w tema^
tycznych grupach roboczych: 1) Spra
wiedliwość dla kobiet w Europie,
2) Pojednanie, 3) 'Niestosowanie
przemocy, 4) Ochrona stworzenia.
Praca ta została podsumowana w
piątek (10II). Przedstawicielki każ
dej z grup przygotowały ustne ra
porty, w których ukazały wyniki
swojej pracy. Było to wydarzenie
bardzo interesujące, spajające naj
ważniejsze osiągnięcia codziennych
dyskusji. Sprawozdania, mimo że
poruszały sprawy ważne i poważ
ne, nie pozbawione były elementów
humoru, wyrażały pogodę ducha,
swobodę i radość uczestniczek kon
ferencji
Każdy dzień zaczynał się i kończył
modlitwą, która za każdym razem
przygotowywana była przez kobie
ty z innej części Europy. Możliwość
bliższego poznania, a nawet nawią
zania przyjaźni dawały również in
nego rodzaju spotkania, np. wspólne
śpiewy, tańce, oglądanie filmów.
Ostatnim punktem konferencji by
ło spotkanie z kobietami szwajcar
skimi w Akademii św. Pawła w
Zurychu (11 II).
Konferencja stworzyła możliwość
skonfrontowania poglądów i do
świadczeń kobiet z różnych krajów
Europy. Było to spotkanie przygo
towujące Europejskie Zgromadze
nie Ekumeniczne „Pokój przezsprawiedliwość”, : które odbędzie się w
maju br. w Bazylei. W uchwalonej
rezolucji chrześcijanki z Europy
stwierdziły: „Z wszystkimi Euro
pejczykami opowiadamy się za zjed
noczoną Europą, prawdziwie wspól
nym domem, w którym zostanie uznana i zaaprobowana nasza wza
jemna zależność i którego drzwi
będą otwarte przed wszystkimi
mieszkańcami ziemi”.
Obszerne sprawozdanie zamieszcza
my na s. 19 — red.
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Ze statystyki opublikowanej
przez Światowy Związek Towa
rzystw Biblijnych wynika, że różne
fragmenty Pisma świętego są do
stępne w 1907 językach, ale cała
Biblia, tj. Stary i Nowy Testament,
przetłumaczona jest zaledwie na 310
języków. W roku ubiegłym liczba
języków, na które przełożono'teksty
biblijne, wzrosła — w porównaniu
z rokiem 1987 — o 23. Całe Pismo
św. przetłumaczono na 7 kolejnych
języków. Najwięcej przekładów bi
blijnych istnieje w językach afry
kańskich i azjatyckich.
0 W Bostonie 11 lutego br. wpro
wadzono w urząd pierwszą kobietę-ibiskupa. Jak już informowaliśmy,

jest nią 58-letnia Barbara Harris,
która od kilkunastu lat sprawowała
funkcję duchownego w Kościele episkopalnym (anglikańskim) w USA.
Sprawa *wzbudza wiele kontrowersji.
O Biskup naczelny Kościoła Refor
mowanego na Węgrzech, ks. dr Karoly Toth, musiał po półtorarocz
nym urzędowaniu ustąpić z tej
funkcji. Czyniono mu zarzuty, że
piastując stanowisko
prezydenta
Chrześcijańskiej Konferencji Poko
jowej zbyt wiele czasu przebywa
za granicą, że przyjął na siebie
rozliczne funkcje 1 zgromadził w
swoich rękach zbyt wiele władzy.
Synod Generalny Kościoła w taj
nym głosowaniu wybrał na jego
miejsce ks. Elemera Kocsisa, bisku
pa największego i najbogatszego w
tradycje dystryktu kościelnego z sie
dzibą w Debreczynie. W Światowym
Aliansie Kościołów Reformowanych
oceniono wynik wyborów jako oznakę procesu demokratyzacji w
Kościele węgierskim. Ks. K. Toth
w dalszym ciągu pozostaje bisku
pem dystryktu kościelnego z siedzi
bą w Budapeszcie i zastępcą bisku
pa naczelnego. Wynik wyborów uznał za wolę Bożą. Wywiad z ks.
Elemerem Kocsisem zamieszczamy
w tym numerze „Jednoty”.

0 Po raz pierwszy w historii chrze
ścijaństwa na Węgrzech Tydzień
Modlitwy o Jedność Chrześcijan
został zainaugurowany w świątyni
katolickiej z udziałem protestanc
kich przywódców kośaielnych. To
uroczyste nabożeństwo miało miej
sce 15 stycznia br. w bazylice św.
Stefana w Budapeszcie. Kazania
/wygłosili: kardynał Laszlo Paskai
przewodniczący Konferencji Epi
skopatu Węgier, i bp Karoly Toth,
przewodniczący Ekumenicznej Ra
dy Kościołów na Węgrzech. Czyn
nie w nabożeństwie uczestniczyli
także bp Bela Harmati z Kościoła
ewangelicko-luiterańskiego,
superintendent Frigyes Hecker z Kościo
ła metody stycznego i Janos Viczain
— przewodniczący Rady Kościołów
Wolnych na Węgrzech.

0 W miejscowości Kuremae k. Tal
lina (Estońska SRR) utworzona zo
stała 16 lutego br. Rada Kościołów
Estonii z udziałem Estońskiego Ko
ścioła Ewangelicko - Luterańskiego,
Rosyjskiego Kościoła Prawosławne
go (diecezja tallińska) oraz metody
stów, ewangelicznych chrześcijan
baptystów i adwentystów dnia siód
mego. Rada Kościołów Estonii jest
pierwszą tego rodzaju strukturą w
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Związku Radzieckim. Jej utworze
nie poprzedzone zostało wieloletnią
dobrą współpracą międzykościelną
i działalnością ekumeniczną w sa
mym Tallinie i w innych częściach
Republiki Estońskiej — informuje
stosowny komunikat. Na szczególną
uwagę zasługuje przystąpienie do
R.ady Kościoła adwentystów, gdyż
społeczność ta z reguły nie włącza
się w żadne struktury międzykoś
cielne i nie angażuje się w ruchu
ekumenicznym.
% W Związku Radzieckim powoła
ny został do życia ruch o nazwie
„Kościół i przebudowa”. Zainicjo
wała go grupa składająca się z kil
ku duchownych , i wielu znanych
świeckich opozycyjnych działaczy
kościelnych. Przede wszystkim pra
gną oni wywalczyć prawo do swo
bodnego krzewienia wiiary, które
zaliczają do „niezbywalnych praw
ludzkich”. Grupa założycielska uwa
ża, że swobodne krzewienie wiary
jest koniecznym warunkiem huma
nizacji społeczeństwa radzieckiego.
Ruch „Kościół i przebudowa” za
mierza tworzyć grupy katechetycz
ne, kółka modlitewne, a także gru
py studiujące i badające historię
Rosyjskiego Kościoła Prawosław
nego.
0 Luteranie niemieccy w Związku
Radzieckim (ponoć 500 parafii roz
proszonych po całym terytorium
ZSRR)
po
kilkudziesięcioletniej
przerwie mają wreszcie swojego
biskupa, 77-letniego ks. Haralda
Kalninsa. Jego wprowadzenie w urząd odbyło się w listopadzie 1988 r.
w Rydze. Bp Kalnins przebywał
niedawno w Genewie, gdzie złożył
formalny wniosek o przyjęcie jego
Kościoła do Światowej Federacji
Luterańskiej. Udzielił też wywiadu
prasowego, w którym obecną syr
tuację w Związku Radzieckim przy
równał do „wiosennego wiatru”,
wiejącego dla Kościołów chrześci
jańskich. W jego opinii Kościół w
ZSRR jest oddzielony od państwa,
ale problem polega na tym, że „pań
stwo nie oddziela się od Kościoła”.
Kościół luterański w ZSRR stara
się działać suwerennie i unikać kon
fliktów z władzami, ale w kontak
tach na szczeblu lokalnym musi się
często
powoływać na uchwałę
władz najwyższych ZSRR, które na
prowincji są albo nie znane, albo
ignorowane.
# Kościoły na Węgrzech wezwały
chrześcijan w całej Europie do mo
dlitw w intencji mieszkańców Ru
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munii. W opublikowanym apąlu
zwraca się uwagę na ograniczenie
praw chrześcijan w tym kraju, dy
skryminację mniejszości węgierskiej
i niemieckiej oraz na niedostatek,
jaki cierpi cała ludność tego kraju.
Apel podpisało trzech biskupów ewangelickich oraz przedstawiciele
Kościoła rzymskokatolickiego.
• Członkowie Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Węgrzech utworzyli niedawno pod przewodniclwem ks. Gyórgy Kendeha Towa
rzystwo im. Lajosa Ordassa, zmar
łego w 1978 r. biskupa luterańskiego i wybitnego przywódcy kościel
nego, który w okresie stalinowskim
był więziony pod fałszywymi za
rzutami. W 1956 r. powrócił do pra
cy kościelnej, ale wkrótce, bo już
w 1958 r., został zmuszony do opuszczenia zajmowanego stanowi
ska. Następca bp. Ordassa, bp Zol
tan Kaldy, wykonując posłusznie
zalecenia władz państwowych, od
izolował go od wszelkiej działalno
ści kościelnej. Na uwagę zasługuje
fakt, że Towarzystwo im. Lajosa
Ordassa nie jest strukturą kościel
ną, lecz powstało w ramach Patrio
tycznego Frontu Ludowego. Pragnie
ono w sposób rzeczowy rozprawić
się z tzw. teologią diakonii, której
głównym rzecznikiem był zmarły w
1986 r. bp Kaldy, a pielęgnować
dziedzictwo duchowe ks. Ordassa.
% Znany obrońca ubogich i uci
śnionych, katolicki arcybiskup Olindy i Recife w Brazylii, Dom Helder Camara, ukończył 7 lutego br.
80 lat. Podczas II Soboru Watykań
skiego należał on do założycieli i
inspiratorów grupy roboczej zajmu
jącej się „Kościołem ubogich”. W
diecezji, którą kierował, trzy czwar
te mieszkańców żyło w skrajnej
nędzy. Jego działalność w obronie
najuboższych zwalczana była przez
dyktatorskie rządy w Brazylii. Bi
skup wielokrotnie wzywał Kościół
w Ameryce Łacińskiej do walki z
niesprawiedliwością i uciskiem, ale
bez użycia przemocy. Jego poglądy
stały się inspiracją dla teologów
wyzwolenia.
% W dzisiejszym świecie, coraz
bardziej zaludnionym, jednym z naj
istotniejszych problemów stała się
samotność. Jak pisał Edward Sta
chura: „coraz więcej wkoło ludzi, o
człowieka coraz trudniej”. Samot
ność jest problemem nawet mło
dzieży, nawet ludzi w wieku śred
nim, zawodowo, czynnych posiada
jących w pracy kolegów i koleżan

ki, a w domu rodzinę. Cóż mają
powiedzieć staruszkowie, nikomu
niepotrzebni, często nudni i kłopot
liwi? A człowiek leżący w szpitalu,
mający przed sobą nie więcej niż
kilka nocy życia, czy wart jest „za
inwestowania” w jego gasnące życie
sił i czasu ludzi młodych?
Członkinie ekumenicznej grupy diakonijnej w Payerne uważają, że
każdy, aż do ostatniej chwili swego
życia, powinien móc czuć się god
nym miłości i uwagi drugiej osoby.
Kobiety pracujące w tej grupie po
stawiły przed sobą ten skromny cel:
zapewnić umierającemu minimum
komfortu — obecność przy nim
życzliwej osoby. Nic więcej. Ser
deczna rozmowa, uścisk dłoni, uśmiech, wspólna modlitwa... Ale
chory lub jego rodzina muszą wy
razić ną. to zgodę, bo nikt tu nie
chce niczego narzucać, nie ma mo
wy o nawracaniu „na siłę”, narzu
caniu własnych poglądów konfesyj
nych, umoralnianiu itp. O tym, że
kobiety przebywające z ciężko cho
rymi są wierzące i silnie związane
ze swoimi parafiami, świadczy to,
co robią. Dla nich zaś samych jedy
ną wskazówką w trudnych sytua
cjach jest wiara, własna intuicja,
wrażliwość na drugiego człowieka.
Innych recept nie posiadają. Grupa
nie stara się stworzyć sztywnego
planu działania, nie stosuje się do
wskazówek zawartych w wybit
nych podręcznikach terapeutyki, opiera się jedynie na Jezusie Chry
stusie, o którym w czasie rozmowy
z chorym trzeba umieć mówić, ale
niekiedy — umieć milczeć. Najważ
niejszy jest umierający, a nie kwe
stia jego wiary. Obecność Jezusa
Chrystusa przejawia się często w
milczącej modlitwie przy łóżku umierającego, w serdecznym geście
wobec chorego, w wymienianych z
nim słowach. Tak pracują diakonisę
z Payerne.
Na początku było ich dwanaście.
Teraz grupa rozrosła się. W przy
szłości planowane jest stworzenie
analogicznej grupy z udziałem męż
czyzn. Wobec wciąż napływających
próśb, myśli się również o tym, aby
spieszyć z pociechą nie tylko (jak
to było do tej pory) pacjentom miej
scowego szpitala, ale również oso
bom pozostającym w domach.
M. B.
# W Stuttgarcie (RFN) po raz pier
wszy spotkali się przedstawiciele
trzech gremiów: Komitetu Lozań

skiego ds. Ewangelizacji Świata,
Światowej Wspólnoty Ewangeliikalnej i Światowej Rady Kościołów.
Dwie pierwsze organizacje ostro
krytykowały SRK za jej podejście
w ostatnich latach do problemu ewangelizacji i i nnych przejawów
życia kościelnego. Zarzucano SRK,
że zbyt wiele uwagi poświęca spra
wom społecznym, ekonomicznym i
politycznym, a za słabo wzywa do
ewangelizacji. Uczestnicy spotkania
wyrazili pragnienie kontynuowania
rozpoczętego dialogu.
9 Światowa Federacja Luterańska,
zrzeszająca 105 Kościołów z 55 min
wiernych, odbędzie swoje
VIII
Zgromadzenie Ogólpe w brazylijskim
mieście Kurytyba. Ekumeniczną .wy
mowę mieć będzie fakt, że obrady
toczyć się będą w Papieskim Uni
wersytecie Katolickim. VIII Zgro
madzenie Ogólne obradować będzie
od 30 I do 8 II 1990 r. Za głórwny te
mat obrano słowa: „Słyszałem
krzyk mego ludu”.

9 Dnia 1 marca br. weszła w ży
cie reforma Kurii Rzymskiej. Kuria
składa się teraz z Sekretariatu Sta
nu i ośmiu kongregacji. Oprócz te
go działają trzy trybunały, 12 rad
i k-ilka biur. Dotychczasowy Sekre
tariat ds. Jedności Chrześcijan prze
kształcony został w Radę ds. Jed
ności Chrześcijan. Podobnie postą
piono z sekretariatami ds. Niewie
rzących i Niechrześcijan. Reformę
Kurii Rzymskiej zarządził papież
Jan Paweł II w czerwcu 1988 r.
pismem ,,Pastor bonus”.
9 Biskup anglikański Birmingham.
Mark Santer, wiceprzewodniczący
Międzynarodowej
Anglikańsko-Rzymskokatolickiej Komisji ds. Dia
logu, przemawiając oodczas synodu
generalnego Kościoła Anglii zarzu
cił . rzymskiej Kongregacji Doktryny
WiaTy brak zrozumienia istoty dia
logu ekumenicznego. Zdaniem bp.
Santera, formułowanie definitywne
go stanowiska na temat „tajemnic
wiary”, stanowiska nie dopuszczają
cego nowej interpretacji, jest nie
do przyjęcia. Kongregacja Doktry
ny Wiary z kolei skrytykowała naj
nowszy dokument Komisji ds. Dia
logu, zarzucając mu, że zredagowa
ny został językiem symbolicznym,
który dopuszcza różne interpretacje.
W opin:. op. Santera, Kongregacja
„me zrozumiała ani charakteru me
tody ekumenicznej, ani charakteru
ekumenicznego stanowiska w kwe
stiach wiary”. Zwrócił on uwagę, że
w ostatnich stuleciach papieże lub

sobory wypowiadali się wielokrot
nie w sprawach wiary i mimo że
były to wypowiedzi ostateczne, da
wały jednak szerokie możliwości in
terpretacji.
• Diecezje siedmiu patriarchatów
na Bliskim Wschodzie uznających
zwierzchnictwo papieża stały się
pełnoprawnymi członkami Rady Ko
ściołów na Bliskim Wschodzie, któ
ra zrzeszała dotąd Kościoły prawo
sławne, wschodnie (koptyjski, syryj
ski, armeński) i protestanckie (an
glikański, luterański, reformowany).
Katolicy są już pełnoprawnymi
członkami dwóch innych .regional
nych organizacji ekumenicznych:
Karaibskiej Konferencji Kościołów
i Konferencji Kościołów Rejonu Pa
cyfiku.

9 Nowa radziecka ustawa religijna,
której projekt przesłano niedawno
przywódcom różnych Kościołów i
wspólnot religijnych w ZSRR, prze
widuje, że wszystkie Kościoły i
wspólnoty religijne uzyskają osobo
wość prawną, której dotychczas bypozbawione. Umożliwi im to na bywanie i zbywanie własności. Ko
ścioły będą mogły — wg projeKtu
— prowadzić działalność społeczno-charytatywną oraz nauczać dzieci i
młodzież religii, z tym że nauka
może się odbywać tylko w pomiesz
czeniach kościelnych.
ф Z 500 rozproszonych parafii.
<600 000 członków) na terenie Azji
Środkowej (ZSRR) powstał Niemiec
ki Kościół Ewangelicko-Luterańska
w Związku Radzieckim. Zostanie or
już wkrótce przyjęty do Światowej
Federacji Luterańskiej. Prezydent
Federacji, bp Johannes Hanselmainn,
ma nadzieję,
wkrótce będzie się
mógł udać ero ZSRR, aby odwiedzić
Kościoły luterańskie ńa Łotwie, Li
twie, w Estonii i środkowej Azji.

9 Biskup naczelny Kościoła Ewan
gelicko-Luterańskiego na Węgrzech,
di Gyula Nagy, oświadczył, że nad
szedł czas na moralne zadośćuczy
nienie duchowym, którzy w ostat
nich dziesięcic^eciach zostali skrzyw
dzeni. Dotyczy to przede wszystkim
byłego zwierzchnika Kościoła, bp
Lajc^a Ordassa, który — odsunięty
od władzy w Kościele w 1957 r. —
zmarł w odosobnieniu 10 lat temu.
Anulowano już decyzję sądu ko
ścielnego z 1962 r. pozbawiającą urzędu kościelnego ks. Tibora Schulka, który publicznie zwrócił uwagę
na trudną sytuację Węgrów w Sied
miogrodzie. Rp Nagy wymienił też

l nazwiska kilku innych duchow
nych, których w przeszłości prze
niesiono karnie z Budapesztu do
odległych parafii.

#Wyehodząca w Madrycie gazeta
„El Pa'is” poinformowała, że do la
ta br. mają być przyjęte ustawy w
sprawie konstytucyjnego równou
prawnienia w Hiszpanii innych spo
łeczności religijnych z Kościołem
katolickim. Obecnie trwają inten
sywne prace nad projektami ustaw
prowadzone przez przedstawicieli
władz państwowych oraz reprezen
tantów Kościołów ewangelickich i
społeczności żydowskiej.

9 Sąd najwyższy we Włoszech orzekł, że uczniowie, którzy z przy
czyn religijnych lub światopoglądo
wych nie chcą uczestniczyć w lek
cjach religii katolickiej, „nie są zo
bowiązani do udziału w nauczaniu
alternatywnym”. Dzięki tej decyzji
spełniony został, postulat wysuwany
przez Związek Kościołów Ewange
lickich we
Włoszech,
Związek
Wspólnot Izraelickich i przez śro
dowiska liberalno-lewicowe,
aby
zerwać z dotychczasową praktyką
nauczania religii dyskryminującą
mniejszości wyznaniowe. W komen
tarzach gazet włoskich można było
czytać o „historycznej decyzji”, na
tomiast Konferencja Biskupów Ka
tolickich wyraziła „głębokie zasko
czenie” decyzją sądu najwyższego
9 W Nowym Jorku spotkali się
przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Ameryce i
trzech Kościołów tradycji ewange
licko-reformowanej (Kościół Refor
mowany w Ameryce, Kościół Prezbiteriański w USA, Zjednoczony Ko
ściół Chrystusowy). Wyrażono na
dzieję, że do roku 1991 będzie mo
żliwe osiągnięcie daleko
idącej
wspólnoty kościelnej, która obejmu
je również wspólnotę ołtarza i am
bony. Taka wspólnota między Ko
ściołami luterańskimi i reformowa
nymi w Europie zawarta została w
1973 r.

9 W Delray Beach na Florydzie.
(USA) odbyło się kolejne spotkanie
teologów katolickich i luterańskich
ze Stanów Zjednoczonych poświęco
ne roli Marii i innych świętych
życiu Kościoła w świetle jedynego
pośrednictwa Jezusa Chrystusa. Za
kłada się, że wspólny dokument na
ten temat zostanie opracowany we
wrześniu br. Arcybiskup katolicki
Denver, Francis Stafford, współprze
wodniczący grupy ds. dialogu kato
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licko-luternńskiego, oświadczył: „Ka
tolicy muszą uświadomić sobie, jak
wielką wagę luteranie przywiązują
do kwestii jedynego pośrednictwa
Jezusa, luteranie zaś (...) muszą uświadomić sobie, że nasza (katolic
ka) teologia i praktyka wzywania
świętych nie narusza jedynego po
średnictwa Jezusa, lecz raczej je uwydatnia”.

zydent Konferencji Kościołów Eu
ropejskich. Był członkiem Kościoła
Wyznającego w III Rzeszy, znajdu
jącego się w opozycji do reżimu hit
lerowskiego. Za publiczne potępienie
eutanazji został uwięziony w obozie
koncentracyjnym w Dachau, gdzie
przebywał od 1942 do 1945 r. Żył
37 lat.

9 Na najstarszym
9 Liczba kobiet-pastorów w USA
w latach 1977—1986 podwoiła się
(obecnie jest ich 20 730). W 1986 r.
kobiety stanowiły juz 8°.'o ogółu du
chowieństwa protestanckiego
(w
1977 r. — 5%, ale liczba Kościołów
dopuszczających kobiety do urzędu
duchawnego wzrosła tylko nieznacz
nie. Wśród 16 00U duchownych w
Kość iele Ewang el icko-Lu ter ańskim
w Ameryce jest 917 kobiet. Pierw
sza z nich została ordynowana w
roku 1970.

uniwersytecie
szkockim w St. Andrews obchodzo
no niedawno 450. rocznicę założenia,
ewangelickiego wydziału teologicz
nego. Podczas uroczystości akade
mickich teolog reformowany z Ba
zylei, ks. prof. Jan Milić Lochman.
wygłosił wykład na temat posłan
nictwa wydziałów teologicznych. Z
okazji tego jubileuszu ks. prof.
Lochman, anglikański arcybiskup
Canterbury ks. Robert Ruńcie oraz
moderator Kościoła Prezbiteriańskiego Szkocji ks. James Whyte otrzy
mali honorowe doktoraty uczelni.

9 W Minneapolis (Minnesota, USA)
zmarł niedawno w wieku 87 lac ks
Frederik A. Schiotz, prezydent Świa
towej Federacji Luterańskiej w la
tach 1963—1970. W tym samym cza
sie funkcję jednego z wiceprezyden
tów sprawował biskup polski ks.
Andrzej Wantuła. W latach 1967-^
—1971 ks. Schiotz był prezydentem
Amerykańskiego Kościoła Luterańskiego, z połączenia którego z dwo
ma innymi Kościołami luterańskimi
powstał w 1988 r. Kościół Ewangelicko-Luterański w Ameryce. Zmar
ły prezydent należał do ludzi o otwarte; postawie ekumenicznej. U'
silnie też dążył do integracji wszy
stkich luteranów w USA.
# W RFN zmarł ks. Ernst Wilm, w
latach 19s9—1969 prezes Kościoła
Ewangelickiego Westfalii, współza
łożyciel a ostatnio honorowy pre
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9 Podczas audiencji dla członków
Komisji SRK „Wiara i Ustrój” (30
marca br.) papież Jan Paweł II skie
rował do przedstawicieli SRK sło»va zachęty do kontynuowania wy
siłków na rzecz jedności Kościołów
Kościół rzymskokatolicki — powie
dział — stara się wnosić swój włas
ny wkład do jedności, której nie da
się jednak osiągnąć bez zgodności
w pojmowaniu wiary apostolskiej i
natury Kościoła.

9 W połowie kwietnia b*\ przeby

znaczy w tym roku ponad 10 min
dolarów na pomoc dla potrzebują
cych w Namibii. Komisja Pomocy
Międzykościelnej, Służby Uchodź
com i Światu oświadczyła 13 kwiet
nia br. w Genewie, że pieniądze te
tostaną spożytkowane przede wszy
stkim na powrót 60 000 uchodźców
do ojczyzny.

wała w Rzymie delegacja Krajowe?
Rady Kościołów z USA, największej
organizacji ekumenicznej w tym
kraju. Delegacji towarzyszyli dwaj
biskupi Kościoła Rzymskokatolickie
go w USA, który nie jest członkiem
Rady. Delegacja zapoznała się z
działalnością różnych kongregacji
watykańskich i została przyjęta
przez papieża. Jan Paweł II opo
wiedział się za pogłębieniem stosun
ków między katolikami a innymi
chrześcijanami w USA. U progu
trzeciego tysiąclecia — powiedział —
„musimy pójść wspóln;e drogą po
jednania, zgodnie z wolą Chrystu
sa”.

9 Michaił Gorbaczow podziękował

9 Najdalej za 30 lat co czwarty

Światowej Radzie Kościołów i Kon
ferencji Kościołów Europejskich za
okazaną pomoc ofiarom trzęsienia
ziemi w Armenii. W swoim liście
napisał, że spontaniczna pomoc
chrześcijan z całego świata jest wy
razem „najwyższych uczuć ludzkich”.
Pomoc Kościołów pokazała,
że
chrześcijanie są gotowi przyjść t
pomocą ludziom w potrzebie, nie
zważając na różnice ideologiczne. W
zakończeniu dał on wyraz „osobi
stemu uczuciu solidarności” z pracą
SRK i KKE dla „szczęścia ludzko
ści”.

człowiek będzie muzułmaninem. Do
takich wniosków doszli amerykań
scy uczeni z uniwersytetu w San
Diego (Kalifornia). Niektórzy bada
cze uważają, że dane amerykańskie
są raczej zaniżone. Encyklopedia is
lamska podaje, że już obecnie żyje
na świecie 1,2 miliarda muzułma
nów.

9 Po raz pierwszy od utworzenia
Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratyczr.ej (1948 r.) wybudowano
tam kościół chrześcijański. Znajduje
się on w centrum Phenianu i jest
własnością Koreańskiej Federacji
Chrześcijan. Przed rewolucją komu
nistyczną Phenian był najbardziej
chrześcijańskim miastem Azji. Wśród
400 000 jego mieszkańców ponad
50 000 było chrześcijanami. W całej
Korei Płn. istniało 1500 parafii. Po
roku 1948 zamknięto wszystkie ko
ścioły i większość z nich zniszczo
no. Obserwatorzy wyrażają nadzie
ję, że wybudowanie nowego kościo
ła oznaczać będzie początek bardziej
tolerancyjnej polityki religijnej.

graniczenia, jakim poddana jest
służba niektórych Kościołów, nie
stanowią żadnej przeszkody w ich
misyjnej działalności.

9 Światowa Rada Kościołów prze

9 „Kościół misyjny w Europie
Wschodniej” — to tytuł raportu z
konsultacji Światowej Rady Kościo
łów z przedstawicielami Kościołów
ewangelickich i prawosławnych z ośmiu krajów Europy Wschodniej
(Wykno k. Nidzicy, rok 1987). A oto
osobliwe wnioski, do których doszli
autorzy raportu
opublikowanego
niedawno w Genewie: Kościoły mo
gą głosić Ewangelię także ludziom,
dla których jest ona czymś nowym
i dotąd nieznanym, natomiast o

9 Synod Kościoła £wangelicko-Luterańskiego Łotwy, który w poło
wie kwietnia br. obradował w Ry
dze, wybrał nowego arcybiskupa w
osobie dotychczasowego kanclerza
Konsystorza — ks. Karylisa Gailitisa. 53-letni abp Gailitis obejmie urząd po wybranym zaledwie trzy
lata temu na to stanowisko abp.
Eriksie Mestersie. Abp Mesters
kandydował także, lecz przegrał za
ledwie pięcioma głosami. Synod wy
brał także nowy Konsystorz, w
skład którego weszli przede wszy
stkim członkowie grupy kościelnej
„Odrodzenie i odnowa”. Synod wy
stąpił z żądaniem „samostanowienia
i niezależności Łotwy”, wprowadze
nia zastępczej służby wojskowej i

zwrotu skonfiskowanych kościołów,
ponadto zażądał anulowania paktu
Ribbentrop—Molotow z 1939 r.
Wprowadzenie w urząd nowego ar
cybiskupa przewidziane jest w sier
pniu. Żywi się nadzieję, że uroczy
stość ta odbędzie się już w katedrze
ryskiej, odebranej Kościołowi na po
czątku lat sześćdziesiątych.
Duże zainteresowanie Synodu wy
wołało przemówienie pełnomocnika
władz ds. religijnych na Łotwie, Alfredsa Kublinskisa, który wezwał do
popierania polityki reform Gorba
czowa i zapewnił, że państwo prag
nie usunąć krzywdy pochodzące z
epoki stalinizmu i zapewnić Kościo
łowi należną mu pozycję. Ma on otrzymać dostęp do środków maso
wego przekazu i wydawać publika
cje religijne. Zwrot budynków ko
ścielnych już się rozpoczął. Kublinskis nazwał religię „koniecznością
społeczną". Państwo musi przepro
sić za wiele krzywd wyrządzonych
w przeszłości. Nie będzie się ono
już mieszać do spraw kościelnych.
Państwo prosi Kościół o dialog.
# Kilka miesięcy temu, dzięki per
traktacjom między Światową Fede
racją Luterańską a przedstawiciela
mi władz radzieckich, wyszedł na
wolność radziecki dysydent Władi
mir Rusak. 14 kwietnia br. opuścił
on Moskwę i wraz z żoną udał się
do USA, gdzie pragnie się osiedlić.
Rusak jest archidiakonem Rosyjs
kiego Kościoła Prawosławnego. Na
pisał w ujęciu krytycznym historię
Rosyjskiego Kościoła Prawosławne
go, poczynając od rewolucji 1917 r.
We wrześniu 1986 r., „z powodu an
tyradzieckiej agitacji i propagandy”
skazano go z 70 paragrafu kodeksu
karnego na siedem lat obozu pracy
i pięć lat zesłania. Karę odbywał w
więzieniu k. Permu.
# W 1988 r. zarejestrowano w
Związku Radzieckim 1610 nowych
parafii — prawosławnych, katolic
kich i ewangelickich. Zwrócono set
ki odebranych kościołów, wydano
też 143 zezwolenia na budowę no
wych obiektów sakralnych. Kościo
łowi prawosławnemu zwrócono czte
ry klasztory. W 16 uczelniach teo
logicznych studiuje obecnie 2884 stu
dentów. Wkrótce zostaną otwarte
dwa nowe seminaria duchowne w
Tbilisi i na Białorusi. Utworzono ko
mitet ochrony tekstów i pomników
kultury żydowskiej.
# Prezydium Synodu Generalnego
Kościoła Reformowanego na Wę

grzech zaleciło Sekcji Historii Ko
ścioła przy tzw. Kolegium Doktor
skim opracowanie na nowo węgier
skiej historii Kościoła, zwłaszcza zaś
historii Kościoła Reformowanego po
roku 1945. Podjęto też uchwałę w
sprawie zrehabilitowania i zadość
uczynienia moralnego dyskrymino
wanym w ostatnim czterdziestoleciu
(1 9 4 8 —1988) duchownym reformowa
nym, zarówno tym, którzy jeszcze
żyją, ;'ak 1 tym, którzy już zmarli.
ф Ks. nadradca kościelny dr Hanfried Krüger, jeden z najwybitniej
szych działaczy ekumenicznych w
RFN, ukończył 12 kwietnia br. 75
lat. Ani jedno ważne wydarzenie
ekumeniczne w RFN nie odbywało
się bez jego udziału. Ks. Krüger był
jednym z inicjatorów utworzenia w
1974 r. Komisji Kontaktów Polskiej
Rady Ekumenicznej i Rady Kościo
ła Ewangelickiego w RFN, w której
pracach uczestniczył aktywnie do
końca lat siedemdziesiątych, tj. do
chwili przejścia na emeryturę. Ks.
H. Krüger jest autorem wielu pu
blikacji, które zamieszczał m.in. na
łamach
poczytnego
kwartalnika
„Oekumenische Rundschau”. Jego
„Katechizm ekumeniczny” doczekał
się ośmiu wydań w RFN. W Polsce
ukazał się dwukrotnie: w 1978 r.
jako numer podwójny „Jednoty”
огад w 1987 r. jako osobna książka
wydana w serii „Biblioteka ekume
niczna” przez Instytut Prasy i Wy
dawnictw „Novum”. Od 1981 r. ks.
H. Krüger wykłada teologię ekume
niczną na uniwersytecie w Mogun
cji.

Z KRAJU
9 30 marca i 3 kwietnia br. obra
dowały w Warszawie najwyższe gre
mia Polskiej Rady Ekumenicznej —
zarząd i prezydium. Przedmiotem
obrad, którym przewodniczył prezes
Rady, ks. superintendent Adam
Kuczma, były sprawy związane z
finalizacją prac nad projektem ustawy o gwarancjach wolności su
mienia i wyznania w PRL, przygo
towanym przez zespół redakcyjny
złożony z przedstawicieli PRE i
władz państwowych. Prezydium wy
słuchało też informacji o erygowa
niu nowej diecezji prawosławnej lubelsko-chełmskiej, o posiedzeniu
Konferencji Centralnej Kościoła Me
tody stycznego środkowej i połud
niowej Europy i wyborze nowego
biskupa Heinricha Bolletera,' które
mu również podlega jurysdykcyjnie

doroczna Konferencja Kościoła Metodystycznego w Polsce. W obradach'
uczestniczyła delegacja kierownictwa
Chrześcijańskiej Konferencji Poko
jowej, która przybyła do Polski na
posiedzenie Komitetu Roboczego tej
organizacji.
# Dnia 5 kwietnia br. w Urzędzie
Rady Ministrów, w obecności zastępcy-.przewodniczącego Rady Pań
stwa, Kazimierza Barcikowskiego i
kierownika Urzędu ds. Wyznań, min.
Władysława Loranca, oraz zwierz
chników Kościołów zrzeszonych w
Polskiej Radzie Ekumenicznej, na
stąpiło parafowanie projektu usta
wy o gwarancjach wolności sumie
nia i wyznania. Określono w nim w
sposób równoprawny wobec wszyst
kich obywateli, bez względu na ich
religię i przekonania w sprawach
religii — prawa i obowiązki wyni
kające z konstytucyjnych zasad wol
ności sumienia i wyznania, przewi
dziano też oddzielenie państwa od
Kościołów i związków wyznanio
wych oraz równouprawnienie wszy
stkich wyznań. Projekt formułuje też
jednolite zasady stosunku państwa
do wszystkich Kościołów i związ
ków wyznaniowych, przyjmując jed
nocześnie, że sytuacja prawna i ma
jątkowa poszczególnych Kościołów i
związków wyznaniowych określona
zostanie szczegółowo w odrębnych
aktach normatywnych. Parafowany
projekt ustawy wymaga zatwierdze
nia przez Sejm.
# Zwierzchnik Polskiego Autokefa
licznego Kościoła Prawosławnego,
metropolita warszawski i całej Pol
ski, arcybiskup Bazyli ukończył 15
marca br. 75 lat. Z tej okazji prze
słał na ręce jubilata okolicznościowy
list przewodniczący Rady Państwa,
Wojciech Jaruzelski. Życzenia zło
żyli również przedstawiciele Episko
patu oraz reprezentanci Kościołów
zrzeszonych w Polskiej Radzie Eku
menicznej.
# Liczba diecezji prawosławnych
w Polsce wzrosła z 5 do 6, gdyż z
dotychczasowej diecezji warszawsko-bielskiej wydzielono w marcu br.
nową diecezję obejmującą obszar
Lubelszczyzny i Chełmszczyzny. Jej
ordynariuszem został konsekrowany
niedawno biskup Abel.
# W Białymstoku zarejestrowano
Bractwo Prawosławne — ogólnopol
skie stowarzyszenie, którego celem
jest pielęgnowanie tożsamości wy
znaniowej prawosławnych w Polsce
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i utrzymywanie między nimi łącz
ności.
;# W Warszawie odbyły się w mar
cu i na początku kwietnia br. dwa
spotkania dawnych członków pol
skiej YMCA (Chrześcijańskie Sto
warzyszenie Młodych Mężczyzn). Po
stanowili oni podjąć starania o
wznowienie działalności tej organi
zacji w naszym kraju. YMCA dzia
łała w Polsce w okresie międzywo
jennym i w pierwszych latach po
II wojnie. W drugim spotkaniu uczestniczył
sekretarz
europejski
YMCA, E. Slopianka z RFN.
|#, W Wyknie na Mazurach, pod ha
słem: „Odpowiedzialność chrześcijan
za Europę, nasz wspólny dom”, ob
radował w dniach 3—7 kwietnia br.
Komitet Roboczy Chrześcijańskiej
Konferencji Pokojowej pod prze
wodnictwem prezydenta tej organi
zacji, węgierskiego biskupa refor
mowanego — ks. Karoly Totha. Do
konał on przeglądu sytuacji między
narodowej, zwracając uwagę na po
stępujący proces demokratyzacji w
świecie, którego wyrazem jest m.in.
domaganie się uznania mniejszości
etnicznych, narodowych i religijnych.
Zwrócił też uwagę na dwa zjawi
ska: demilitaryzację stosunków mię
dzy państwami i odideologizowanie
tych stosunków. Mówiąc o „wspól
nym europejskim domu” bp Toth
podkreślił potrzebę tworzenia atmo
sfery wzajemnej tolerancji.
Po zakończeniu obrad odbyła się w
Klubie im. Pietrzaka (Pax) konfe
rencja prasowa. Obecny na niej re
daktor naczelny „Jednoty”, ks. Bog
dan Tranda, postawił pytanie o wia
rygodność Chrześcijańskiej Konfe
rencji Pokojowej, ale otrzymał od
powiedź wymijającą; Cźłonkami Ko
mitetu Roboczego ChKP są dwaj
Polacy: ks. prof. Witold Benedyktowicz — honorowy prezes PRE, i
Wiktor M. Leyk — wiceprezes Unii
Chrześcijańsko-Społecznej.
# Dwa razy w roku zbiera się na
wiosennych i jesiennych sesjach
Komisja Mieszana Polskiej Rady
Ekumenicznej i Komisji Episkopatu
ds. Ekumenizmu, aby omówić bie
żące problemy ekumeniczne, zarów
no te, które pozytywnie zaznaczają
postęp w ruchu ekumenicznym w
Polsce, jak też i te, które wskutek
braku wzajemnego zrozumienia czy
też porozumienia zaprzeczają tej
idei. I jednych, i drugich nie brak
w ostatnich latach na polskim ho
ryzoncie.
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Pierwsze
tegoroczne posiedzenie
miało miejsce 19 kwietnia w Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej. Przy
byli na nie obaj współprzewodniczą
cy: bp Edward Ozorowski, katolicki
biskup pomocniczy z archidiecezji
w Białymstoku, i bp Jeremiasz, pra
wosławny zwierzchnik diecezji wro
cławsko-szczecińskiej;
sekretarze:
ks. Lucjan Balter SAC i ks. sup.
Adam Kleszczyński {met.)
oraz
członkowie: bp Wiktor Wysoczański
(poi.-kat.), ks. sen. Józef Pośpiech
(augsb.) oraz O. Stanisław Celestyn
Napiórkowski OFM Conv. i O. Ste
fan Moysa SJ.
Sporą część czasu zajęła próba pod
sumowania styczniowego Tygodnia
Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Okazało się — nie po raz pierwszy
zresztą — że obok zupełnie dobrze
zorganizowanych i przebiegających
uroczystości tego Tygodnia (np. w
Warszawie, diecezji warmińskiej, ar
chidiecezji białostockiej, w Krako
wie czy diecezji katowickiej) są
liczne miejscowości, do których do
tąd idea modlitw styczniowych jak
by nie dotarła. Co gorsze, niekiedy
nawet w takich ośrodkach miej
skich, które miały już doświadcze
nia w tym względzie — następuje
regres. Np. we Wrocławiu „nie da
ło się” zorganizować ani jednego
wspólnego nabożeństwa z udziałem
wiernych i duchowieństwa Kościoła
Rzymskokatolickiego i Kościołów
zrzeszonych w PRE. W tym kon
tekście członkowie Komisji wspomi
nali dawne, niezupełnie jeszcze eku
meniczne czasy, gdy udział w ta
kich nabożeństwach już brał kardy
nał Bolesław Kominek, później zaś
jego następca kardynał Gulbinowicz
i biskupi pomocniczy. Niejednokrot
nie przemawiali oni w świątyniach
innych wyznań i zapraszali do sie
bie kaznodziejów niekatolickich.
Strona rzymskokatolicka poinformo
wała o dwóch ważnych z ekume
nicznego punktu widzenia wydarze
niach: minionym — j-akim były opolskie obrady Komisji katolicko-lute»rańskiej, gremium o zasięgu
światowym, oraz przyszłym — czyli
II - Synodzie Plenarnym. Specjalnej
przygotowawczej Komisji Ekume
nicznej przewodniczy ks. Jan Ser
giusz Gajek z KUL.
Omówiono również wstępne przygo
towania różnych Kościołów do ob^
chodów 50. rocznicy tragicznych dla
narodu wydarzeń września 1939 r.
Po raz któryś z rzędu przypomnia
no; że Podkomisja ds. Dialogu Teo
logicznego, tak owocnie niegdyś pra
cująca, od lat nie jest w stanie się

zebrać. Zaistniałą sytuację wyjaś
niano, zresztą zdecydowanie nie
przekonująco, sprawami lokalowymi,
kadrowymi, rozpadem jednego z Ko
ściołów członkowskich PRE, niepew
nością co do tego, kto jest współ
przewodniczącym ze strony rzym
skokatolickiej itp. Może są to ar
gumenty istotne, ale nie na tyle, by
miały udaremnić tak dobrze zapo
wiadający się dialog teologiczny w
Polsce. Okazało się raz jeszcze, że
nawet sprawy priorytetowe rozbija
ją się o zwykłe (ale przecież do po
konania) trudności zwane zwykle
„obiektywnymi”, które to określenie
zdaje się już z góry rozgrzeszać ogólną niemożność.
Kolejną, od lat nie załatwioną,
sprawą są podpisane przez odpo
wiednie komisje — katolickie i in
nych Kościołów chrześcijańskich —
dokumenty o możliwości wzajem
nego uznania sakramentu Chrztu
przez kilka Kościołów w Polsce.
Dokumenty te są wynikiem obu
stronnych przebadań teologicznych i
praktycznych, nie uzyskują jednak
pełnego znaczenia bez wypowiedzi
w tej kwestii zwierzchnictw kościel
nych.
Następne posiedzenie wyznaczono na
22 listopada w siedzibie Polskiej
Rady Ekumenicznej w Warszawie.
Ks. Adam Kleszczyński
# Z inicjatywy Ekumenicznej Ra
dy Młodzieży w Europie oraz Ko
misji Młodzieży PRE od 18 do 24
kwietnia br. obradowali w Ewan
gelickim Ośrodku w Wapienicy k.
Bielska przedstawiciele kościelnych
ośrodków młodzieżowych z Europy
Wschodniej. Tematem obrad były
zagadnienia związane z odpowie
dzialnością młodzieży za zwiastowa
nie Ewangelii w dzisiejszym świecie
oraz jej wkład w urzeczywistnianie
posłannictwa Ewangelii. Wiele miej
sca poświęcono na omawianie prak
tycznej współpracy — wymianie
młodzieży i organizowaniu obozów,
a także wymianie różnorodnych do
świadczeń. W obradach uczestniczy
li przedstawiciele kościelnych grup
młodzieżowych
z Czechosłowacji,
NRD, Związku Radzieckiego i Pol
ski.
# Wszystko wskazuje na to, że osławiony złocisty wieżowiec w War
szawie, którego budowę rozpoczęto
w latach sześćdziesiątych, zostanie
ukończony w 1990 r. przez firmę ju
gosłowiańską. Przypomnijmy, że zlo
kalizowano go na miejscu, gdzie

stała wielka synagoga na Tłomackiem, zniszczona przez Niemców
podczas wojny. Jak poinformowała
prasa codzienna, Stanisław Kluszewski, dyrektor Przedsiębiorstwa Usług
Consultingowych „Wadeco”, które
jest inwestorem obiektu, miał oświadczyć, że 180 m kwadratowych
niższych partii wysokościowca będzie
przekazane gminie żydowskiej na
miejsce kultu. Wejście do tej czę
ści będzie usytuowane od strony ulicy Tłomackie.
• Dnia 27 kwietnia br. zmarł na
gle śp. ks. Aleksander Kircun sen.
— wieloletni prezbiter zboru bapty
stów w Warszawie (1943—1980), pre
zes Naczelnej Rady Polskiego Ko
ścioła Chrześcijan Baptystów (1947—
—1967), a od 1968 r. jej honorowy
prezes. Odszedł od nas człowiek go
rącej wiary, oddany i szczery ekumenista. Będąc zwierzchnikiem Ko
ścioła wchodził z urzędu w skład
Prezydium Polskiej Rady Ekume
nicznej (przez pewien okres był na
wet jej wiceprezesem), w latach
sześćdziesiątych i na początku lat
siedemdziesiątych przewodniczył Ko
misji Wychowania Chrześcijańskiego
PRE. Ale nie ta oficjalna i zinsty
tucjonalizowana działalność była de
cydująca w jego ekumenicznej for
macji. Ekumenizm śp. Księdza Alek
sandra Kircuna miał swe korzenie
w miłości, jaką obdarzał ludzi, i w
szacunku, z jakim odnosił się do
każdego człowieka, bez względu na
jego przynależność konfesyjną. Jego
ekumenizm był prostą konsekwen
cją miłości do Jezusa Chrystusa. Ci
chy i skromny, nie odmawiał nigdy,
kiedy proszono go o głoszenie Sło
wa Bożego w świątyni innego wy
znania. Uczestniczył we wszystkich
niemal nabożeństwach i uroczysto
ściach ekumenicznych, jakie odby
wały się w stolicy. Jego postać by
ła dobrze znana także ekumenistom
katolickim. Nawet Jego śmierć ma
w sobie coś z symbolu: przyszła w
chwili, gdy podążał na nabożeństwo
ekumeniczne do kościoła św. Mar
cina.
Uroczystości żałobne odbyły, się 5
maja w kaplicy baptystów w War
szawie, skąd Jego zwłoki przewie
ziono na cmentarz ewangelicko-re
formowany przy ul. Żytniej i tu po
chowano. Żył lat 84. (Więcej o śp.
ks. Aleksandrze Kircunie pisaliśmy
w nr. 3 z 1986 r., a Jego ostatnią
zarejestrowaną wypowiedź zamieści
liśmy w tegorocznym nr. 1—2, w
rozmowie redakcyjnej pt. „Ekumenia na górze i na dole”).

Z PRASY
„Neonaziści w NRD?“
Konrad Weiss, dokumentalista z
NRD, autor filmu o Januszu Korcza
ku i Dawidzie Rabinowiczu, publi
cysta
ewangelickiego
tygodnika
„Die Kirche” napisał specjalnie dla
„Polityki”, (nr 15/1667 z 15IV br.)
artykuł zatytułowany „Neonaziści w
NRD?”. Informacje i wnioski zawar
te w tym tekście (uzupełnionym
przez redakcję „Polityki” przedru
kiem wywiadu opublikowanego na
łamach młodzieżowej gazety „Jungę
Welt” z pisarzem NRD-owskim Ste
fanem Hermlinem) są tak wielkiej
wagi, że należy z nimi zapoznać jak
najszersze środowiska w Polsce. Stąd
decyzja o zaprezentowaniu poruszo
nych przez autora problemów także
Czytelnikom „Jednoty”.
W pierwszej części swego artykułu
Konrad Weiss podaje przykłady
działania na terenie różnych miast
w NRD (Berlin, Oranienburg, Halle,
Drezno, Cottbus, Weissenfels) grup
wyrostków i młodych ludzi zorga
nizowanych w skrajnie prawico
wych grupach wyznających ideolo
gię nazistowską. Skinheadzi i znacz
nie od nich (zdaniem autora) groź
nie jsti tzw. Fasehos rekrutują się
głównie z roczników 1962—1970.
Starsi są nieliczni. Wśród nowych
faszystów są dzieci robotników, in
teligentów, w niektórych przypad
kach nawet działaczy politycznych.
Ocenia się, że w szkołach zawodo
wych w każdej klasie jest po dwóch,
trzech członków tych ugrupowań,
podczas gdy jeszcze na początku lat
osiemdziesiątych na całym teryto
rium NRD było ich zaledwie kilku.
„Wygląda na to, że mniej więcej
od 1983 roku nowa prawica zdołała
się zorganizować” — pisze K. Weiss.
„Najpierw takie grupy dały o sobie
znać na stadionach piłkarskich; tu
sytuacja rozwinęła się podobnie jak
i w innych krajach. O ile najpierw
kończyło się na pozornie niepoli
tycznych rozróbach i bijatykach
pod wpływem alkoholu, to teraz
można usłyszeć od tych »fanów pił
karskich« hasła nacjonalistyczne i
antysemickie. Jak dotąd punktem
szczytowym był mecz piłkarski w
kwietniu 1988 r. w Lipsku, po któ
rym policja ludowa potraktowała
skinheadów pociskami gumowymi”.
Akty terroru i przemocy, napady

na ludzi w kościołach, pociągach j
restauracjach, dewastowanie żydow
skich cmentarzy, bestialskie ataki
na bezbronnych przechodniów, na
cudzoziemców, szczególnie zaś na
kolorowych, obrzucanie rasistowski
mi wyzwiskami, antysemickie hasła
flagi ze swastyką, znaczki, em ble
maty nazistowskie, lektura „Mein
Kampf”... Fasehos „na zewnątrz są
niepozorni, sprawiają wrażenie przy
stosowanych, są dobrymi robotnika
mi. W ukryciu jednak, w zamknię
tych kółkach pracują nad swym
staro-nowym światopoglądem*’.
„Komórki skrajnie prawicowe z re
guły liczą dziesięć do czternastu osób, socjologowie uważają, że jest to
idealny rozmiar grupy. Takie gru
py są w stanie odciąć się całkowi
cie od świata zewnętrznego. Jeśli
grupa stanie się liczniejsza, ulega
podziałowi. Przywódcy z reguły wy
różniają się nieprzeciętną inteligen
cją, silną osobowością.
Ponieważ wszystkie grupy te ope
rują w konspiracji, trudno jest
wniknąć w ich struktury i mecha
nizmy. Pośrednio jednak logistyka
skinheadów i Fasehos wskazuje na
istnienie elity przywódczej. I tak na
przykład w połowie lat osiemdzie
siątych podjęto próbę przemycenia
młodych faszystów do grup sportu
obronnego GST (Towarzystwo na
rzecz sportu i techniki) oraz do grup
porządkowych FDJ. Podobno opra
cowano drobiazgowy plan, który
jednak został odkryty. Dziś byli
skinheadzi znajdują się wśród rocz
ników poborowych Narodowej Ar
mii Ludowej.
Nowa taktyka to niepozorny wygląd
i rezygnacja z wojowniczego szta
fażu. Nawet najbardziej zagorzali
skinheadzi zapuścili włosy, a swoje
stroje zawiesili na kołku, i to w
całym kraju — czy to tylko przypa
dek? I stronią od alkoholu”.
Co w ogóle wiadomo o skinheadach
,i Fasehos w NRD?
„Dla obu grup wspólne jest to., że
swą tożsamość opierają o zasadę
przemocy. To nie demokracja czy
rezygnacja z przemocy, to nie idea
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ły rewolucji francuskiej, socjalizmu
czy chrześcijaństwa są przez nich
uważane za te wartości, na których
opiera się społeczeństwo. Ale właś
nie prawo silniejszego, »nadczłowieka«. Jeszcze wyraźniej niż skinhea
dzi odwołują się do idei narodowosocjalistycznych — Faschos”.
„Faschos chcą przywrócenia Rzeszy
Niemieckiej w granicach z 1938 r.
Konsekwentnie odmawiają wyjaz
dów z NRD na stałe; swe pole dzia
łania widzą tu, w likwidacji społe
czeństwa socjalistycznego i w wal
ce o zjednoćzone Wielkie Niemcy”.
„...Nowa prawica gwałtownie zwra
ca się przeciwko dość upowszech
nionej ideologii tumiwisizmu, prze
ciwko tym, którzy chcą wyjechać
z NRD lub zamknąć się w swym
małym świecie; przeciwko zrzędliwości i filozofii rezygnacji niektó
rych grup alternatywnych”.
„...Prawicowcy są dumni, że czegoś
chcą, że mają cel w życiu, ideały.
Nie znoszą wszelkiej formy anarchii,
nie opuszczają rąk. Na ich program
polityczny składa się zaprawa fi
zyczna i zdrowy tryb życia, z re
guły są wysportowani. »Jesteśmy eli
tą młodzieży niemieckiej«”.
„Inne wartości, których wzorce hi
storyczne również nietrudno odkryć,
to kult jednostki i duch koleżeń
stwa. Każdy członek grupy musi się
poddać rytualnej próbie, w której
trzeba dowieść gotowości stosowa
nia przemocy i odrzucenia zahamo
wań moralnych. Zwykłą »próbą od
wagi« są tu tchórzliwe ataki na cał
kowicie postronne osoby. Nieprzy
padkowo kultywowane są również
wartości żołnierskie, dyscyplina, po
słuszeństwo, wytrwałość, spolegliwość, szczególnie przywoływany jest
duch koleżeństwa Wehrmachtu. I
wreszcie do prawidłowego kultu
jednostki należy traktowanie skaza
nych za bijatyki jako bohaterów”.
Podobno mają kontakty z prawicą
na Węgrzech, w Czechosłowacji, w
republikach nadbałtyckich i na Ukrainie. Można też spodziewać się.
że mają kontakty z neofaszystami
w Niemczech Zachodnich, w co au

tor zresztą wątpi. Pewien jest na
tomiast, że „główni macherzy i kie
rownicze głowy nowej prawicy w
NRD albo tu »przezimowały«, albo
tu się wychowały”.
Przez wielu ludzi w NRD to nowe-stare zagrożenie jest lekceważone
łub pomniejszane. Kiedy zapadło
kilka wyroków na skinheadów i
Faschos, „fakty przedstawił ono w
prasie codziennej i lokalnej, niekie
dy też podano informacje ukazujące
tło i oceny. Jednakże ton tych pu
blikacji był taki, że te faszystow
skie awantury trzeba bagatelizować,
jako zjawisko odosobnione, .indywi
dualną perwersję, która w formie
i treści importowana jest z Zacho
du. Nie zadano i nie ma się zada
wać pytań o środowisko społeczne,
w którym te grupy powstają i dzia
łają”.
Ostatnia część artykułu Konrada
Weissa, zatytułowana „Faszyści z
odzysku”, jest próbą odpowiedzi na
pytanie, jak to możliwe, że w NRD,
„kraju, w którym sprawcy i sympa
tycy narodowego socjalizmu byli
konsekwentniej karani i izolowani
niż w drugim państwie niemieckim,
ziarno nazizmu mogło znaleźć żyzną
glebę?” Zacytujmy wnioski autora w
całości.
„Wielu z tych, którzy w 1933 r.
krzyczeli na cześć Hitlera, którzy
pozostawieni w spokoju, byli wpląfor.; ,v wojnę i zbrodnie Hitlera, nie
dokonało po klęsce Trzeciej Rzeszy
w 1945 r. żadnego zwrotu. Niektó
rzy, częstokroć najgłośniej krzyczą
cy »mea culpa«, zmienili wprawdzie
flagi, mundury i legitymacje par
tyjne, ale we wnętrzu pozostali ta
cy jak dawniej. Dla większości jed
nak, dla wszystkich mitlauferów i
milczków świadomość, że przez 12
lat byli uwodzeni i wykorzystywa
ni przez zbrodniarzy, była tak
straszna i nieznośna, że po prostu
ją zdławili w sobie. Nadludzki roz
miar winy i wstydu utrudnił praw
dziwą rozprawę z przeszłością. Ani
społeczeństwo, ani oba Kościoły nie
zdały sobie z tego sprawy. Nie stwo
rzyły ludziom obciążonym winą
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Trzeciej Rzeszy prawdziwej możli
wości publicznego wyznania, dysku
sji na temat tego, co robili i czego
zaniechali. Zbrodniarze zostali uka
rani, ale miliony mitlauferów i
wszyscy, którzy zawinili milczącym
przyzwoleniem, zostało skazanych
na dalsze milczenie. Odmówiono im
łaski pokuty. Niemcy zbyt szybko
przeszli do porządku nowego ładu.
W radzieckiej strefie okupacyjnej,
a potem we właśnie utworzonej
NRD wstyd i pokuta zostały dodat
kowo utrudnione tym, że władze okupacyjne i wielu antyfaszystów,
wśród nich zwłaszcza komuniści, ro
ścili sobie pretensje do niemal nad
ludzkiej czystości i szlachetności.
Jednakże głoszone ideały humani
styczne były w sprzeczności z ter
rorem stalinowskim lat powojen
nych i to, zwłaszcza w oczach czu
jących swą winę prozelitów, dyskre
dytowało antyfaszystowskie państwo
i antyfaszystowskie ideały. Wszelkie
błędy i braki tego państwa i tego
społeczeństwa wykorzystano jako
argument na rzecz ponownie od
krytej własnej wyższości moralnej
prowadząc do nowego zwrotu ku
faszyzmowi. Rodząca się świado
mość winy zmieniła się w nowy,
ukryty głęboko w duszy, fanatyzm.
Ci faszyści z odzysku żyli przez 40
lat jako na zewnątrz przystosowani
obywatele, politycznie indyferentni
lub udający socjalistów. Sądzę, że
to oni cierpliwie czekali na swą
chwilę i teraz przekazali brunatną
sztafetę swoim wnukom. To oni,
niepozorni i trudni do uchwycenia,
trzymają nici w rękach. To oni, a
nie garstka byłych esesmanów i
bonzów partyjnych, którzy tu i ów
dzie mogą jeszcze się ukrywać pod
zmienionymi nazwiskami i sfałszo
wanymi papierami.
Ale to wszystko nie wyjaśnia, dla
czego radykalna prawica ma takie
wpływy wśród młodzieży. To można
zrozumieć tylko przez współczes
ność. Ale jest to temat na odrębny
artykuł”.
Oprać. B. St.
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