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je się w Grupie Roden lub w trakcie spotkań
krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa
Badań Reformacji. Są referaty, które przybliżą
treści, przydadzą wiedzy i wniosą informację.

Prezentujemy Państwu zupełnie odmienny sposób kolportowania naszego czasopisma
parafialnego, dodatkowo, w zmienionej szacie
graficznej.
Zamysł nowego latyoutu powstał już w ubiegłym roku, jednak redakcja nie była pewna, co
do tego, w którą stronę gazeta powinna zmierzać. Po długich dyskusjach zdecydowaliśmy
się na unowocześnienie szaty graficznej Byliśmy wówczas pewni, że nikt z nas nie potrafi
zrobić tego w odpowiedni sposób. Z pomocą
przyszła nam profesjonalna graficzka pani Lidia Pilch, której dziełem jest obecna koncepcja
graficzna gazety. Nam się niezwykle podoba.
Wnosi świeżość i powiew młodości, a przecież
twarze wielu nowych, młodych parafian widzimy w każdą niedzielę w trakcie nabożeństw.
Jest wielu młodych ludzi, rodzin z dziećmi, co
cieszy szczególnie. Członkowie naszej redakcji,
co do jednego zagłosowali na „tak” za tą włośnie propozycją layoutu, i ja mam teraz przyjemność zarekomendować ją Państwu w imieniu wszystkich redaktorów.
Co do samej gazety - zyskuje uporządkowanie tematyczne. To istotny walor. Ale, zyskuje
również spis treści, co z pewnością ułatwi orientowanie się w miejscach gdzie znaleźć można
konkretnego autora lub materiał, którego treść
zainteresowała nas szczególnie. W obecnym
numerze mogę Państwu zarekomendować nowość- cykliczne „sprawozdania” z tego, co dzie-

Kolejnym, ważnym materiałem, do lektury
którego szczególnie chcę Państwa zaprosić jest
kapitalnie ciekawy wykład na temat stosunku
ks. dra Marcina Lutra do kwestii żydowskiej.
Temat rzadko poruszany, acz niezwykle ciekawy. Podjęliśmy go w trakcie rekolekcji przygotowujących nas do Czasu Paschalnego. Nie
wszyscy z nas byli obecni, ale każdy może teraz
wygodnie przeczytać tekst wykładu.
Gazeta będzie kolportowana przede wszystkim w Internecie - na stronie naszej parafii
w zakładce, która zostaje jej przypisana. Każdorazowo jednak, można wykupić cegiełkę-datek na potrzeby Diakonii parafialnej i wziąć
ze stolika przy drzwiach jeden, z dwudziestu
pięciu wyłożonych tam egzemplarzy. Ten, tradycyjny kolportaż trwać będzie zawsze, przez
kolejne dwie niedziele – po 25 sztuk.

mal. Lidia Pilch
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Dr Marcin Rzepka – slawista i orientalista.
Pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Zajmuje się historią misji protestanckich
na Bliskim Wschodzie. Jest autorem monografii: Translacja i konwersja. Językowe
i kulturowe aspekty przekładu Ewangelii na
język perski (Kraków 2012), Konfesyjność
przekładu. Kulturowa historia kurdyjskich
tłumaczeń Biblii (Kraków 2013).

Ludvig Olson Fossum
(1879-1920): misjonarz
w Kurdystanie
John Lygre w nieopublikowanym eseju
z roku 1968 roku poświęconym postaci misjonarza luterańskiego Ludviga Fossuma wyraził
opinię, że był on jednym z najbardziej niezwykłych i utalentowanych misjonarzy w historii
misji protestanckich (L.O. Fossum, Missionary
to the Kurds, Luther Theological Seminary). Esej
przechowywany dziś w archiwum seminarium
luterańskiego w St. Paul w amerykańskim
stanie Minnesota ma dość osobisty charakter. Lyrge przyznaje bowiem, że Fossum był
jego dziadkiem. Nie poznał go osobiście, lecz
z opowieści matki Esther Fossum Lygre, która wcześnie osierocona również poznawała go
za pośrednictwem listów oraz opowieści. Tekst
ten, w istocie, można potraktować jako sposób
przywracania pamięci o wyjątkowej postaci
i równie wyjątkowym dziele, którego Fossum
dokonał. Dziełem tym jest przekład Ewangelii
na język kurdyjski.
Ludvig Fossum urodził się w 1879 roku
w Wallingford w stanie Iowa w rodzinie norweskich luteranów. W połowie XIX wieku
stosunkowo liczne społeczności luterańskie
z terenów dzisiejszych Niemiec, Szwecji oraz
Norwegii osiedlały się w stanach Illinois i Minnesota. Faktycznie jednak nie tyko jednak
Europejczycy emigrowali za ocean. W tym
czasie nasiliła się również migracja chrześcijan z terenów Bliskiego Wschodu. Asyryjczycy,

chrześcijanie należący do tradycji wschodnio
syryjskiej, zamieszkujący tereny dzisiejszego
północno-zachodniego Iranu, mieli licznych
reprezentantów w Chicago. Społeczność ta
znalazła się w centrum zainteresowań amerykańskich misjonarzy już na początku XIX
wieku, a zakładane przez misjonarzy szkoły
przyczyniły się nie tylko do upowszechnienia
edukacji wśród nich chrześcijan, lecz również
do większej aktywności społecznej, religijnej
i politycznej. W czasie, gdy młody jeszcze Fossum uczęszczał do norweskiego seminarium
w St. Paul, grupa Asyryjczyków zwróciła się
do szwedzkich i norweskich luteranów mieszkających w USA z prośbą o pomoc. Faktycznie
w Persji rozpoczęła nieco wcześniej działalność
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niemiecka misja luterańska z Hermannsburg.
Po ukończeniu seminarium, Fossum rozpoczął
pracę wśród Asyryjczyków, udał się na misje
do Persji w 1906 roku, w rejon jeziora Urmia.
Przez pewien czas przebywał tu również profesor seminarium St. Paul – Mons Wee.
Pracując wśród Asyryjczyków i ucząc się
ich języka Fossum zwrócił uwagę na inną grupę etniczną, która dotychczas nie cieszyła się
większym zainteresowaniem misjonarzy, do-

datkowo zaś była bardzo negatywnie prezentowana w pismach misjonarzy – Kurdów. Niewątpliwie pierwsze kontakty z Kurdami jeszcze
w okolicach Urmii rozbudziły pragnienia nauki języka kurdyjskiego. Fossum, gdy w roku
1909 powrócił do USA, poczynił starania, by
pracę wśród ludności kurdyjskiej w Iranie
uczynić priorytetem działań misyjnych. Rok
później idea pracy wśród muzułmanów przyjęła konkretną postać. Synody luterańskie
w USA - szwedzki i norweski powołały wspólną Luterańską Misję Orientalną. Dodatkowo
na konferencji misyjnej w Edynburgu w 1910
roku przyznano luteranom z USA wyłączność
na pracę misyjną prowadzoną w Iranie wśród
Kurdów.
W 1911 roku Ludvig Fossum i Emanuel Edman wraz z żonami oraz Augusta Gudhardt
rozpoczęli pracę w kurdyjskiej miejscowości
Mahabad (miejscowość w 1946 roku stała się
ośrodkiem Republiki Mahabadzkiej, na poły
niezależnej kurdyjskiej republiki, która istniała
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niespełna rok), prowadząc coniedzielne nabożeństwa, szkołę, oraz szpital. Ten pierwszy okres
działalności zakończyła pierwsza wojna światowa, która spowodowała niemal całkowity odpływ misjonarzy z Iranu. Fossum powrócił do
USA, gdzie związał się z Amerykańskim Czerwonym Krzyżem koncentrując się na udzielaniu pomocy chrześcijanom zamieszkującym tereny Turcji osmańskiej. W 1919 roku powrócił
jednak do Mahabadu wraz z siostrą Almą oraz
Hanną Schonhood, by tu ponownie organizować misję. Jego intensywną pracę przerwała
niespodziewanie śmierć. Zmarł w Erywaniu
w 1920 roku. Nie oznaczało to jednak końca
misji, a wkład Fossuma w jej rozwój okazał się
trwały.
Lygre wspomina, że Ludvig Fossum zwykł
był wygłaszać kazania w siedmiu językach:
szwedzkim, norweskim, duńskim, niemieckim, kurdyjskim, syriackim, angielskim. Znał
też grecki, hebrajski, francuski oraz turecki.
Jednak to właśnie z prac dotyczących języka
kurdyjskiego jest on znany najlepiej. W 1919
roku ukazała się w USA gramatyka języka kurdyjskiego (dialektu używanego w Mahabadzie)
jego autorstwa. Wydrukowano również jego
przekłady na język kurdyjski, w tym Mały Katechizm Marcina Lutra oraz Ewangelie. Fossum
redagował również pismo „The Kurdistan Missionary”, które stanowi dziś doskonały materiał
do badań historii ówczesnego Iranu w mikroskali, ograniczonej do obszaru zamieszkiwanego przez Kurdów. Zaś życie misjonarza ujęte
w skali makro ukazuje przemiany zachodzące
w protestanckimi ruchu misyjnym na początku XX wieku oraz gwałtowne transformacje,
jakim ulegał Bliski i Środkowy Wschód w tym
czasie.
Rację ma zatem John Lyrge mówiąc o wyjątkowym dziele Ludviga Fossuma. Jego tekst,
będący wszak formą upamiętnienia, przyjmuje jednak bardziej familiarną formę. Dziadek,
powiada Lyrge „miał 5 stóp i 9 cali wzrostu, ale
wydawał się wyższy, co z pewnością wynikało
ze sposobu w jaki się czesał.”

Dr Jerzy Sojka – W latach 2003-2008 odbył jednolite studia magisterskie na kierunku teologia w zakresie teologii
ewangelickiej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie ukończone z wynikiem bardzo dobrym. Tytuł magistra uzyskał na podstawie pracy: „Usprawiedliwienie w teologii Marcina Lutra w latach 1512-1520”.
W latach 2008-2012 odbył studia III stopnia w zakresie
nauk teologicznych – teologii ewangelickiej, prawosławnej i starokatolickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
W roku akademickim 2010/2011 przebywał na rocznym
stypendium doktoranckim na wydziale teologicznym
Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn.
W 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk teologicznych
w zakresie teologii systematycznej na podstawie rozprawy: „Wieczerza Pańska jako nota ecclesieae w publikacjach
Światowej Federacji

Marcin Luter a Żydzi
Problem stosunku Marcina Lutra do Żydów
stanowi jedno z najtrudniejszych zagadnień
w myśli Reformatora z jakim muszą zmierzyć
się jego spadkobiercy. Na całość zagadnienia
składa się nie tylko kwestia samych antyżydowskich wypowiedzi Reformatora, ale także tego,
jak przez lata funkcjonowania ewangelickiego
odłamu chrześcijaństwa były one wykorzystywane.
Tutaj, by symbolicznie przybliżyć problem,
warto przywołać jedną postać. Chodzi o Reinholda Lewina, który w 1911 na wydziale
filozoficznym Uniwersytetu Wrocławskiego
przedstawił pracę doktorską „Stosunek Lutra
do Żydów”. Pracę tę rok wcześniej wyróżniono
doroczną nagrodą Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Opracowanie to jest uznawany przez współczesnych
badaczy zagadnienia za pierwszą próbę naukowego opisania i wyjaśnienia fenomenu stosunku Reformatora do Żydów. Sam jej autor także
był Żydem. Po studiach we Wrocławiu został
rabinem najpierw Lipsku, a potem w Królewcu i od 1938 roku we Wrocławiu, skąd został
w 1942 albo 1943 roku z całą rodziną wywieziony do nazistowskiego obozu zagłady.

Historia tego pierwszego badacza antyżydowskich pism Reformatora ukazuje konteksty
w jakich współcześni teologowie ewangeliccy
mierzą się z problemem stosunku Reformatora do Żydów. Jednocześnie kwestia odniesienia
się do tego problemu jest stałym punktem nie
tylko licznych opracowań dotykających wyłącznie problematyki stosunku M. Lutra do Żydów,
ale też opracowań biograficznych, biograficzno-teologicznych, czy też ściśle teologicznych
poświęconych osobie i myśli Reformatora.
Poniżej zostaną przedstawione dwa teksty
najczęściej przywoływane w kontekście jego
wypowiedzi odnośnie Żydów, a mianowicie
pochodzące z 1523 r. pismo „O tym, że Jezus
Chrystus jest rodowitym Żydem” oraz napisany w 1543 tekst „O Żydach i ich kłamstwach”.
Te teksty w żadnym razie nie wyczerpują zakresu wypowiedzi M. Lutra na temat Żydów.
W tym miejscu można jedynie skonstatować,
że większa część z niewzmiankowanych niżej
tekstów odnosi się do Żydów negatywnie. Ślady takiej postawy można znaleźć na przykład
we wczesnym „Wykładzie Reformatora” na temat „Księgi Psalmów” z lat 1513-15, w którym
stają się oni wzorcowymi bezbożnikami. Pewne
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złagodzenie postawy M. Lutra wywołało jego
studium Listu do Rzymian z lat 1515/16. Ta
zmiana tonu doprowadziła go do napisania
„O tym, że Jezus Chrystus jest rodowitym Żydem” z roku 1523. Tekst ten wyróżnia się pozytywnie na tle wypowiedzi Reformatora, gdyż
co prawda nadal widzi on tylko jedną drogę dla
Żydów, to jest nawrócenie na chrześcijaństwo,
skupiony jest jednak na tym, by chrześcijaństwo jawiło się im jako otwarte i misyjnie przyjazne. Zmiana tego tonu nastąpiła w roku 1526
i miała najprawdopodobniej związek z faktem,
że w bezpośredniej dyspucie z rabinami M. Luter miał okazję się przekonać, że jego nadzieje
co do misji wśród Żydów nie spełnią się. Nienawistne wypowiedzi wobec Żydów znalazły swoją kulminację w latach 40. XVI w. W piśmie
„O Żydach i ich kłamstwach”.
O tym, że Jezus Chrystus jest rodowitym Żydem
Pismo to było odpowiedzią Reformatora na
zarzuty, jakoby negował on realną obecność
ciała i krwi Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej
i narodziny Jezusa z Marii Dziewicy, a nauczał
o tylko żydowskim pochodzeniu Jezusa i negował Jego Boże Synostwo. Dlatego, jak pisał:
„Chcę za pomocą tego pisma przedstawić powody, które skłoniły mnie do wiary, że Chrystus był Żydem, który się narodził z dziewicy,
abym w ten sposób być może również pobudził
wielu Żydów do wiary w Chrystusa”. Cel pisma
był zatem dwojaki. Z jednej strony M. Luter
chciał obronić się przed zarzutami, z drugiej
traktuje je jako misyjne wyjście do Żydów, by
ich pozyskać dla chrześcijaństwa.
Stosunkowo niewielkie pismo Daß Jesus
Christus… dzieli się na dwie części. W pierwszej z nich, opierając się przede wszystkim na
tekstach Starego Testamentu, M. Luter stara
się dowieść, że Jezus był zarówno ponadnaturalnie zrodzonym z Marii Dziewicy, a jednocześnie potomkiem Abrahama, a co za tym
idzie w pełni człowiekiem, choć bez grzechu.
W części tej Reformator ma na uwadze nie tylko swoich przeciwników, ale także Żydów, któ6
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rych pragnie przekonać do głoszonych w niej
poglądów na temat osoby Jezusa. Na koniec
stwierdza, że chce w niej „chętnie także służyć
Żydom, czy chcemy ich przyprowadzić do właściwej wiary, którą mieli ich ojcowie, chcemy dalej z nimi postępować i tym, którzy chcą dalej
z nimi postępować, przedłożyć sposób i słowa,
które wobec nich powinni stosować”. Druga
część skupia się na starotestamentowych tekstach, których wykładnia budzi kontrowersje
między Żydami a chrześcijanami. M. Luter korzysta w niej z ukształtowanej w starożytnym
Kościele argumentacji. Wittenberczyk stara się
w niej, zgodnie z zapowiedzią, wykazać, że Mesjasz zgodnie z właściwie wykładanym tekstem
Pisma Świętego już przyszedł, a oczekiwania
Żydów są bezcelowe. Zaś los wypędzonych z Jerozolimy Żydów potwierdza to z perspektywy
historycznej.
Reformator zyskał tym pismem oddźwięk
w środowisku żydowskim. Jednak najprawdopodobniej nie ze względu na to, że wyżej scharakteryzowane polemiki i tezy znalazły jakiś
szczególny posłuch, ale dlatego, iż w piśmie
zawarł krytyczne uwagi odnośnie stosunku
chrześcijan do Żydów. Stwierdza: „Gdyż nasze
błazny: papież, biskupi, sofiści i mnisi, te prostackie ośle głowy tak dotychczas postępowali
z Żydami, że kto byłby dobrym chrześcijaninem, mógłby zechcieć zostać Żydem. a kto byłby Żydem i widziałby, że takie fajtłapy i tępoty
rządzą wiarą chrześcijańską, wówczas prędzej
stanie się wieprzem niż chrześcijaninem. Gdyż
postępowali z Żydami tak, jakby były to psy
a nie ludzie, nie potrafili uczynić nic, jak tylko
łajać ich i odbierać im dobra; gdy ich ochrzczono, nie pokazano im swoim życiem chrześcijańskiej nauki”. W miejsce takich działań proponuje, by podstępować inaczej: „gdy postępuje
się z Żydami przyjaźnie i poucza się je czysto
według Pisma Świętego, wielu z nich stanie
się prawdziwymi chrześcijanami i ponownie
przestąpi do wiary swoich ojców, proroków
i patriarchów. Reformator ma zatem nadzieję,
że świadectwa Starego Testamentu są tak jed-

noznaczne, że przekonają Żydów do chrześcijaństwa, ukazując im, że dystansując się wobec
niego porzucają wiarę ojców, co skazuje ich, tak
jak innych bezbożnych, na bycie poddanymi
diabłu przez grzech i śmierć. Pomóc miałyby
temu świadectwa nawróconych Żydów, którzy
przyjęli chrześcijaństwo nie tylko zewnętrznie,
ale w pełni. Wzywa, by stosunek chrześcijan
do Żydów nie był cechowany pogardą i dumą,
ale by czerpał wzór z apostołów, którzy będąc
Żydami odnosili się do pogan po bratersku, by
ich pozyskać. Tak powinni się teraz odnosić do
Żydów chrześcijanie pochodzący z pogan.

Wyżej wskazane wątki, poruszone już
w pierwszej części pisma, powracają na zakończenie części drugiej. M. Luter wzywa tam

ponownie chrześcijan, by nie traktowali Żydów jak psy, by nie rozpowszechniali kłamstw
jakoby Żydzi pili chrześcijańską krew, a także
„innych błazeństw”, pod którymi kryły się najprawdopodobniej inne popularne antyżydowskie oskarżenia o zabijania chrześcijańskich
dzieci, zatruwanie studni itd. Odnosi się także do społecznego miejsca Żydów wzywając,
by chrześcijanie nie zakazywali im „pracować
wśród nas, krzątać się i mieć udział w innych
społecznościach ludzkich”. Brak takich zakazów sprawi też, że Żydzi nie będą się musieli
utrzymywać z lichwy. Całość rozważań w omawianym piśmie M. Luter podsumowuje: „Jeśli
chce się im pomóc, należy praktykować wobec
nich nie prawo papieża, ale miłości, i przyjaźnie ich przyjmować, pozwolić wspólnie ze sobą
handlować i pracować, aby mieli powód i przestrzeń do życia u i wśród nas, aby słyszeli i widzieli naszą naukę i życie. Jeżeli niektórzy są
tak uparci, cóż z tego? Czyż wszyscy nie jesteśmy dobrymi chrześcijanami. Tu chcę to tym
razem pozostawić, aż zobaczę, co zdziałałem”.
O Żydach i ich kłamstwach
Rok 1543 to rok opublikowania trzech najostrzejszych antyżydowskich pism M. Lutra.
Wśród nich znalazł się także jeden z jego najlepiej znanych antyżydowskich tekstów – obszerny traktat Vom Juden und Ihre Lügen [„O Żydach i ich kłamstwach”]. Powstał on na prośbę
grafa Wolfa Schlicka zu Falkenau, który miał
przesłać M. Lutrowi niezachowane pismo,
w którym opisana była rozmowa Żyda z chrześcijaninem. Jeden z badaczy antyżydowskich
pism M. Lutra T. Kaufmann zwraca natomiast
uwagę na spór Reformatora chrześcijańskim
hebraistą z Bazylei Sebastianem Münsterem
o sposób wykład Biblii hebrajskiej, w którym
pojawiły się liczne wątki podjęte w Vom Juden
und Ihre Lügen Dla treści tego pisma nie pozostaje także bez znaczenia fakt, że w okresie
jego przygotowywania M. Luter czytał traktat żydowskiego konwertyty Antona Margharity poświęcony prezentacji porzuconej przez
7
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niego religii i tradycji zatytułowany Der gantz
Jüdisch glaub [„Cała żydowska wiara”] napisany
w latach 1530-31.
Cel obszernej wypowiedzi Wittenberczyka
zawartej w traktacie Vom Juden und Ihre Lügen
można podsumować następująco jego słowami: „Tak oto chcemy wzmacniać naszą wiarę
wzmacniać, wobec niejednej wielkiej głupoty
Żydów w ich wierze i postępowaniu z wykładem Pisma, ponieważ tak jadowicie szydzą
z naszej wiary, a jeśli jaki Żyd się poprawi, tak,
że się zawstydzi, to tym lepiej. Nie rozmawiamy
teraz z Żydami, ale o Żydach i o ich postępowaniu, aby nasi Niemcy także mogli to wiedzieć”.
Celem nie jest zatem polemika z Żydami, ale
ostrzeżenie chrześcijan przed ich zarzucanymi
Żydom bluźnierstwami. M. Luter pisze nie do
Żydów, ale o Żydach. Oceniając ich przywołuje motyw znany już z wykładu Ps 109 z 1526
roku, który łączy się ze sporem o wykład Pisma Świętego: „Dlatego strzeż się, miły chrześcijaninie, Żydów, których widzisz tu, jak przez
gniew Boży oddani zostali diabłu, który pozbawił ich nie tylko właściwego rozumienia Pisma,
ale także wspólnego ludziom rozsądku, wstydu
i rozumu, i bawi się tylko kosztem Pisma Świętego, tak że odtąd w żadnej innej sprawie nie
można im ufać ani wierzyć […] Dlatego jeśli zobaczysz Żyda, z czystym sumieniem możesz się
przeżegnać i swobodnie i pewnie powiedzieć:
oto idzie diabeł wcielony”. W Vom Juden und
Ihre Lügen M. Luter odnosi też do Żydów tekst
z V Mż 28, 28: „Porazi cię Pan obłędem i ślepotą, i przytępieniem umysłu”.
Całość traktatu ponownie dzieli się na dwie
części. Pierwsza z nich zajmuje się kłamstwami
Żydów przeciw nauce albo wierze. W jej ramach odnosi się do dwóch grup zagadnień. W
pierwszej z nich znalazło się to, co dotyczy „fałszywej sławy i dumny Żydów”, a więc: pochodzenie od najczcigodniejszych ludzi na ziemi,
obrzezka, Zakon oraz ziemia, kraj i świątynia.
Druga grupa dotyczy rozumienia Mesjasza
i zawiera omówienie klasycznych kontrowersyjnych fragmentów Starego Testamentu, przez
8
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chrześcijan odnoszonych do osoby Chrystusa.
Część druga traktatu zajmuje się „kłamstwami przeciw osobom”. Można wyróżnić
w niej trzy fragmenty. Pierwszy polemizuje
z atakami na osobę Jezusa, jego matki Marii
oraz wszystkich chrześcijan. Wyróżnia on 7 rodzajów takich ataków. Po pierwsze, uznawanie
Jezusa, tak jak to zostało już opisane w Nowym
Testamencie, za czarownika i nasienie diabelskie, który dokonywał swoje cuda mocą wykładu tetragramu JHWH (Schem Hamphoras). Po
drugie, zamiana imienia Jeszua (Zbawca, Pomocnik) na nieistniejące w hebrajskim słowo
Jesu, w którym zaszyfrowane jest sformułowanie „nieważny i pusty”. Po trzecie, przekręcają
powitanie Seid Gott willkommen [„Szczęść Boże”]
na Sched will kommen [Przychodzi diabeł]. Po
czwarte, nazywają Jezusa dzieckiem nierządnicy, a Marię uznają za nierządnicę, która cudzołożyła z kowalem. Po piąte głoszą, że Maria
poczęła Jezusa w czasie swego oczyszczenia, co
jest złamaniem zakazu z III Mż 20,18. Po szóste, przekręcają imię Marii na Haria, co Luter
objaśnia jako „kupa gówna”. Po siódme uważają, że chrześcijanie czczą taką nikczemną, martwą osobę jako Mesjasza.
Jako reakcję na wymienione nadużycia Żydów M. Luter przedstawia listę postulatów do
władz świeckich, w jaki sposób powinny one
sprawować „ostre miłosierdzie”: „Po pierwsze,
podpalić ich synagogę czy szkołę, a to, co nie
chce spłonąć, zasypać ziemią, aby żaden człowiek nie zobaczył kamienia ani żużlu na wieki
[...]. Po drugie, rozbić i zburzyć tak samo ich
domy. Bo oni uprawiają w nich to samo, co
w swoich szkołach. Za to trzeba ich umieścić
w jakimś przytułku lub stodole, jak cyganów
[...]. Po trzecie, należy odebrać im modlitewniki i Talmud, bo w nich uczy się bałwochwalstwa, przekleństw i bluźnierstw. Po czwarte, ich
rabinom pod karą śmierci zakazać nauczania.
Bo ten urząd zupełnie słusznie utracili [...] Po
piąte, znieść całkowicie straż na ulicach dla
Żydów, bo oni są niepotrzebni w kraju, bo nie
są władcami ani urzędnikami, ani handlarza-

mi, ani kimś podobnym [...]. Po szóste, zabronić im lichwy i zabrać im całą gotówkę i klejnoty w srebrze i złocie, i odłożyć na bok na
przechowanie [...]. Po siódme, młodym Żydom
i Żydówkom dać do rąk cep, siekierę, motykę,
łopatę, kądziel, wrzeciono i kazać im zarabiać
na chleb w pocie czoła [ ... ]. Bo słusznie gniew
Boży nad nimi jest wielki, przez łagodne miłosierdzie stają się coraz gorsi, a przez surowość
staną się trochę lepsi. Dlatego precz z nimi na
zawsze…”. Na koniec tej części wzywa do wyraźnego oddzielenia się od Żydów, bo „Tak beznadziejna, na wskroś zła, na wskroś diabelska
rzecz jest z tymi Żydami związana, że przez te
1400 lat naszą plagą, naszą zarazą i wszelkim
nieszczęściem byli i nadal są”. Dla potwierdzenia słuszności tych postulatów przywołuje słowa Jezusa o plemieniu żmijowym i dzieciach
diabła, a także „historie” o zatruwaniu studni,
porwaniach i rytualnych mordach dzieci. Te
wymierzone w Żydów zarzuty są dla Lutra wiarygodne, gdyż w pełni odpowiadają słowom
Chrystusa o nich.
Kolejny fragment części drugiej zajmuje
się pogłębieniem wyżej wymienionych zarzutów przeciw osobom. Pojawia się w nim motyw
utożsamienia obrazy Jezusa z obrazą Boga.
Całość ponownie kończą postulaty sprawowania „ostrego miłosierdzia”, tym razem obejmujące palenie synagog, konfiskatę książek
(w tym Biblii), zakaz publicznych nabożeństw
i zakaz wymieniania imienia Bożego przez
Żydów w obecności chrześcijan. Na koniec
M. Luter dodaje także postulat wypędzenia
Żydów z kraju, gdyż z pewnością w obliczu
zakazu publicznych nabożeństw będą je odprawiać potajemnie i ponownie wskazuje na
oskarżenia Żydów o mordy itp. jako podstawę
dla skierowanych wobec prześladowań.
Trzeci i ostatni fragment części drugiej
poświęcony jest jedności Ojca i Syna. Całość
ponownie podsumowuje wezwanie do „ostrego miłosierdzia”, tym razem jednak Luter
stwierdza otwarcie, że z Żydami należy się obchodzić „bez jakiegokolwiek miłosierdzia, jak

uczynił Mojżesz na pustyni i pobił trzy tysiące,
aby cała gromada nie musiała zostać zatracona”. Jeśli takie środki nie pomogą, należy Żydów wygnać. o ile pierwszy z zestawu postulatów odnośnie postępowania władz świeckich
poprzedza stwierdzenie, że jedynym co może
ustrzec Żydów od takiego potraktowania jest
konwersja na chrześcijaństwo, to już w przypadku samych wszystkich trzech katalogów
zabrakło takiego odniesienia. Skupione są one
na usunięciu wszelkiego rodzaju żydowskich
bluźnierstw z kraju.
Próba podsumowania
Przedstawiona wyżej spuścizna Lutrowych
wypowiedzi na temat Żydów to trudne dziedzictwo. Ta trudność oceny zjawiska antyżydowskich wypowiedzi M. Lutra polega po pierwsze
na fakcie, że w jego myśleniu o Żydach mieszają się najróżniejsze wątki. Istotnym niewątpliwie jest spór natury teologicznej o pryncypia
wykładu wspólnych pism świętych chrześcijan
i Żydów i wynikające z tego konsekwencje dla
oceny treści specyficznie chrześcijańskich. W
tym sporze M. Luter nie dopuszczał możliwości współistnienia perspektywy chrześcijańskiej i żydowskiej. Domagał się jednoznacznie
uznania przez Żydów chrześcijańskiego odczytania Biblii hebrajskiej z perspektywy nowotestamentalnej. Na to nakłada się kwestia „pragmatyki” stosunku chrześcijan do Żydów. Przy
czym naczelną zasadą owej „pragmatyki” jest
dla M. Lutra nastawienie misyjne. To ono dyktowało łagodne i wręcz sprzyjające integracji
Żydów w ówczesnych społeczeństwach postulaty wyrażone w piśmie z 1523 i wypowiedziach
z lat je poprzedzających. Także „pragmatyka”
postępowania z Żydami wymieszała się z ostrymi polemikami natury religijno-teologicznej
w brutalnych żądaniach wypędzenia Żydów
i starcia ich dziedzictwa jakie znalazły swoje miejsce w pismach z roku 1543. W tle tej
zmiany widać proces rozczarowania M. Lutra
odnośnie nadziei, że łagodność doprowadzi do
nawrócenia Żydów na chrześcijaństwo, który
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sprzyjał utwierdzeniu go w opiniach jakie wyrażał w swoich wczesnych pismach, dotyczących
zatwardziałości Żydów, skazanych na wieczny
Boży gniew i karę. W tym splątaniu różnych
motywów i tematów pojawia się jeszcze osobowość Reformatora, jego osobiste doświadczenia, zgorzknienie i gwałtowność późnych lat,
odwołania do przepojonej antyjudaistycznymi
stereotypami pism epoki, czy ogólny antyżydowski klimat XVI-wiecznej Rzeszy niemieckiej, a także tony, które wiązały negatywną
ocenę Żydów z samym faktem ich żydowskości,
a nie jedynie odwołujące się do ich przekonań
religijnych.
Problem recepcji
Oczywiście żaden ze wspomnianych elementów nie może służyć jako usprawiedliwienie dla jego brutalnych antyżydowskich tyrad
i polemik. Dodatkowym problemem w ich ocenie jest skomplikowana historia oddziaływania
luterskich pism sprzyjających Żydom, przynajmniej w perspektywie umożliwienia chrześcijańskiej misji wobec nich, i tych najgwałtowniejszy wystąpień antyżydowskich. Nie miejsce
tutaj na szczegółowe analizy historii recepcji
poszczególnych „żydowskich” pism M. Lutra
i tego, czy przeważał w niej w danym okresie
rok 1523 czy 1543. Wystarczy powiedzieć jedynie, że radykalna odmienność pragmatycznego nastawienia do Żydów, jaką reprezentowały pisma z 1523 i 1543 roku powodowała,
że przywoływano zwykle tylko pierwsze albo
tylko drugie. Pierwsze w intencji tolerancji wobec Żydów, bądź ugruntowania wysiłków misyjnych wobec nich. Drugie by uzasadnić ich
prześladowania.
Skomplikowanie losów odczytania „żydowskich” pism M. Lutra niech zobrazują dwa
przykłady z okresu najbardziej kontrowersyjnego, to jest czasów III Rzeszy. Późne pisma
antyżydowskie M. Lutra, które na przestrzeni
XIX wieku drukowane były w całości tylko
w całościowych wydaniach pism Reformatora
(wydanie erlangenskie i weimarskie) zaczę10
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ły pojawiać się w różnego rodzaju skrótach
i kompilacjach w latach 30. XX wieku na rynku niemieckim. Przy czym zwykle dokonywano wyboru pod kątem legitymizacji antysemickich postulatów nazistowskich, które po 1933
roku stały się polityką państwa niemieckiego.
Jednocześnie żadne z renomowanych wydań
popularnych nie zawierało traktatu Vom Juden
und Ihre Lügen. Z tej zasady wyłamała się seria uzupełniająca tzw. wydanie monachijskie.
Paradoks polegał na tym, że to wydanie było
dziełem środowiska związanego z Kościołem
wyznającym. Jednak fakt, że obok traktatu
Vom Juden und Ihre Lügen znalazło się także
w tym samym tomie pismo Daß Jesus Christus
ein geborner Jude sei wskazuje, że nie był to
kompromis z obowiązującą linia, a próba ukazania trudności z interpretacją stanowiska M.
Lutra wobec Żydów. Przemawia za tym także
fakt, że to wydanie Vom Juden und Ihre Lügen
nie pomijało obszernych passusów dotyczących
chrystologicznej interpretacji pism Starego
Testamentu, które zwykle były przemilczane
w wydaniach powstałych w kręgach Niemieckich Chrześcijan, czy innych zwolenników
reżimu nazistowskiego, co czyniło je jedynym
pełnym wydaniem tego pisma w tym okresie.
Drugim przykładem jest jedna z najważniejszych wypowiedzi przeciw wprowadzeniu
paragrafu aryjskiego w Kościele, której autorem był Dietrich Bonhoeffer. W swoim tekście Die Kirche von dem Judenfrage z 1933 roku
powołuje się on na M. Lutra by bronić Żydów-chrześcijan, członków Kościoła. Przywołuje
tezę Reformatora, że tych z nich, którzy się
nawrócili, należy uważać za braci. Ta teza była
obecna nie tylko w piśmie Daß Jesus Christus ein
geborner Jude sei, ale również w pochodzącym
z 1546 roku Vermahnung wider die Juden.
Luteranie i antyżydowksie dziedzictwo
M. Lutra dzisiaj.
Na zakończenie, by uwidocznić, że dzisiejszy luteranizm zdecydowanie odcina się od
tej części spuścizny Reformatora, dwa cytaty

ze współczesnych luterańskich oświadczeń.
Pierwszy pochodzi z oświadczenia polskiego
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z roku
2000, przygotowanego w kontekście prac
Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie. Znajdujemy w nim następujące słowa:
„Jako ewangelicy wyznania augsburskiego
w niczym nie czujemy się związani wypowiedziami ks. doktora Marcina Lutra przeciwko
wyznawcom judaizmu, które naszym zdaniem
należą do ducha epoki, która już minęła. Wyrażamy jednak głęboki żal, jeżeli wypowiedzi
antyżydowskie ks. doktora Marcin Lutra stały
się kiedykolwiek zarzewiem nienawiści i prześladowań Żydów ze strony ewangelików na
nszej polskiej ziemi i gdziekolwiek na świecie”
(http://luteranie.pl/o_kosciele/oswiadczenia_
kosciola/polscy_luteranie_a_zydzi.html).
Drugie z wartych przywołania oświadczeń
to fragment z raportu z rozmów luterańsko-żydowskich z roku 1983. Zawartą w nim ocenę antyżydowskich wypowiedzi Reformatora
jako swoje oficjalne stanowisko przyjęła Światowa Federacja Luterańska, a więc największa organizacja międzynarodowa zrzeszająca
Kościoły luterańskie, na swoim Zgromadzeniu Ogólnym w Budapeszcie w 1984 roku. W
tym oświadczeniu znajdujemy następujące słowa: „My luteranie, przyjmujemy swoją nazwę
i wiele z naszego zrozumienia chrześcijaństwa
od Marcina Lutra. Nie możemy jednak zaakceptować lub wybaczyć gwałtownych ataków
słownych, które czynił Reformator przeciwko
Żydom. Luteranie i Żydzi interpretują Biblię
Hebrajską w odmienny sposób. Wierzymy jednak, że chrystologiczna lektura Pisma Świętego nie prowadzi do antyjudaizmu, nie mówiąc
już o antysemityzmie. Uważamy, że uczciwe,
historyczne podejście do ataków Lutra na Żydów, odbiera współczesnym antysemitom podłoże pozwalające im uważać, iż mogą w sposób
prawomocny powoływać się na autorytet Reformatora, który miałby błogosławić ich antysemityzm. Twierdzimy, że Luter nie popierał
rasistowskiego antysemityzmu, antysemity-

zmu nacjonalistycznego lub antysemityzmu
politycznego. Jest okropnym anachronizmem
przekładać na uwarunkowania współczesnego świata: godny ubolewania antysemityzm
religijny XVI wieku, do którego przyczyniły
się w sposób znaczący ataki Lutra. Przyznajemy jednakże z głębokim żalem, że w okresie
narodowego socjalizmu stanowisko Lutra było
wykorzystywane dla usprawiedliwienia takiego antysemityzmu, a jego pisma nadawały się.
do takiego nadużycia. Istnieją nadal sprzeczne założenia wbudowane w judaizm i chrześcijaństwo. Pomimo tego nie muszą one i nie
powinny prowadzić do wrogich i gwałtownych
postaw luteran wobec Żydów. Marcin Luter otworzył nasze oczy na głębsze zrozumienie Starego Testamentu i pokazał nam głębię naszego
wspólnego dziedzictwa i korzenie naszej wiary.
Wiele antyżydowskich wypowiedzi Lutra musi
być wyjaśnione w świetle jego polemiki z tym,
co uważał on za błędną interpretację Pisma
Świętego. On atakował te interpretacje, ponieważ dla niego wszystko, już wówczas zależało
od właściwego zrozumienia Słowa Bożego”
(tłum. G. Ignatowski, tłumaczenie opublikowane pierwotnie w: G. Ignatowski, Kościoły wobec antysemityzmu, Łódź 1999, s. 225-229).
Tekst przygotowany na podstawie opracowania: J. Sojka,
Marcin Luter i Żydzi, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”
r. 2016, nr 1, s. 30-52.
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l. Skoro nasz Pan i Mistrz, Jezus Chrystus mówił:
„Pokutujcie” itd. (Mat. 4:17), to chciał on, by całe życie wierzących było pokutą.
2. Słowo to nie może być rozumiane jako pokuta
sakramentalna, tj. nie jako spowiedź i zadośćuczynienie, które dokonywane są przez urząd kapłański.
3. Nie chodzi tu też jednak o puste, wewnętrzne
pokutowanie; byłoby to w jeszcze mniejszym stopniu
pokutą, nie miałoby też zewnętrznego skutku w postaci różnego rodzaju umartwiania ciała.
4. Przeto pozostaje też kara tak długo, dokąd
trwa nienawiść człowieka do samego siebie, tj. prawdziwa, wewnętrzna pokuta, czyli aż do wejścia do
Królestwa Niebieskiego.
5. Papież nie powinien i nie może wymierzać
kary jako takiej, którą by nakładał wedle swej decyzji albo według przepisów kościelnych.
6. Papież nie może inaczej darować niczyjej winy,
jak tylko oświadczając i stwierdzając, że jest ona darowana przez Boga. Poza tym może darować takową
w przypadkach jemu zastrzeżonych; gdyby go w tych
sprawach lekceważono, wina pozostawałaby w całej
mocy.
7. Bóg w ogóle nie odpuszcza nikomu jego winy
bez jednoczesnego całkowitego i pokornego poddania go kapłanowi jako swojemu przedstawicielowi.
8. Kościelne przepisy pokutne odnoszą się jedynie do żyjących; umierający nie powinni być do nich
zobowiązani.
9. Dlatego też dobrze nam czyni duch święty
przez papieża, który spod jego uprawnień wyjmuje
przypadki śmierci i najwyższego zagrożenia.
l0. Ci kapłani, którzy umierającym pod groźbą
czyśćca wymierzają jeszcze kościelne kary pokutne,
postępują niemądrze i źle.
11. Nauka o tym, że można zamienić kościelne
kary pokutne w karę czyśćca, jest kąkolem, który
najwidoczniej został posiany, gdy posnęli stróżowie
(dosł. biskupi- przyp. tłum)(por. Mat. 13:25 i dalej).
12. Raczej więc powinno się wymierzać kary kościelne nie po, ale przed rozgrzeszeniem, aby w ten
sposób sprawdzić szczerość skruchy.
13. Umierający zostali przez śmierć uwolnieni od
wszystkiego, umarli więc także dla przepisów kościelnych, jako że ich wymagania są dla nich prawnie
nieaktualne.
14. Gdyby zdrowie umierającego, czyli miłość
(do Boga), było jeszcze niedoskonałe, to powinien
on zostać pobudzony do wielkiego strachu, i to tym
większego, im słabsza jest miłość.
15. Ta bojaźń i ten strach są już same przez się
– żeby już nie wspomnieć o innych rzeczach –wystarczające, by przygotować ból czyśćca, ponieważ leżą
one blisko strachu rozpaczliwego zwątpienia.
16. Między piekłem, czyśćcem i niebem występuje najwidoczniej taka sama różnica jak między zwątpieniem, prawie zwątpieniem oraz byciem pewnym
jego uleczenia.

l7. Wydaje się konieczne z jednej strony pomniejszanie strachu dusz przed czyśćcem, a z drugiej strony pomnażanie miłości (do Boga).
18. Wydaje się, że ani rozsądek, ani podstawa
Pisma Świętego nie potwierdzają tego, żeby znajdowały się one poza stanem, w którym można otrzymać
pomnożony udział w zasłudze albo miłości (Bożej).
19. Wydaje się jednocześnie, że dusze te, a przynajmniej nie wszystkie, nie mogą być absolutnie pewne swego błogosławieństwa, chociaż my nie mamy co
do tego wątpliwości.
20. Gdy papież udziela „całkowitego odpustu od
wszelkich kar”, to nie ma przez to na myśli łącznie
wszystkich kar, lecz tylko te, które zostały przez niego osobiście nałożone.
21. Przeto mylą się wszyscy kaznodzieje odpustów, którzy głoszą, że człowiek przez odpust papieski może zostać uwolniony od wszystkich kar.
22. O tyleż więcej nie może on uwalniać dusz
w czyśćcu od takiej kary, od której za życia wedle
przepisów kościelnych musiałyby one pokutować.
23. Gdyby uwolnienie od wszelkiej kary było dla
kogokolwiek możliwe, to jedynie synowie zwątpienia
uchodziliby za najdoskonalszych ludzi, tj. najmniej
licznych.
24. W konsekwencji większość ludu jest zwiedziona, gdy się jej górnolotnymi słowami wprost
obiecuje, jakoby kara została zniesiona.
25. Ta sama moc, którą w ogólności papież ma
nad czyśćcem, przysługuje w szczególności każdemu
biskupowi i duchownemu w jego okręgu albo parafii.
26. Papież postępuje bardzo dobrze, gdy sięga
nie po władzę klucza, która mu w ogóle nie przysługuje, ale orędowniczo zjednuje odpuszczenie dla
dusz (w czyśćcu).
27. Naukę ludzką głosi ten, kto mówi: Gdy tylko zabrzęczy pieniądz w skrzynce, dusza ulatuje (z
czyśćca).
28. Pewne jest to, że zysk i pożądanie mogą
wzrastać, gdy pieniądz brzęczy w skrzynce; czy zaś
kościół odniósł sukces w swoim orędownictwie, zależy jedynie od Boga.
29. Któż wie, czy wszystkie dusze, które znajdują
się w czyśćcu, mają życzenie zostać z niego wykupione?
30. Nikt nie może być pewien szczerości swej
skruchy; a w jeszcze mniejszym stopniu dotyczy to
rezultatu doskonałego odpuszczenia.
31. Człowiek, który we właściwy sposób zasługuje na odpust, trafia się równie rzadko, jak ten, kto
w słusznej mądrości czyni pokutę, tj. zdarza się to
niezwykle rzadko.
32. Kto wierzy, że dzięki listom odpustowym
(albo dyspensom - przyp. tłum.) jego zbawienie jest
pewne, będzie przeklęty na wieki razem ze swymi
nauczycielami.
33. Należy się strzec nauk, wedle których odpust
papieski jest bezcenną łaską Bożą, przez którą ludzie
zostają pojednani z Bogiem.

13

kartka
z kalendarza historycznego
tylko Słowo

34. Łaski odpustne dotyczą zaś niestety ustanowionych przez ludzi kar sakramentalnego zadośćuczynienia.
35. Oznacza to, że nie po chrześcijańsku uczą ci,
co mówią, że dla odkupienia duszy (z czyśćca) jak
i otrzymania przywileju spowiedzi nie jest konieczna
skrucha.
36. Każdy chrześcijanin, który odczuwa rzeczywistą skruchę, ma prawo do zupełnego odpuszczenia kary i winy, także bez listu odpustnego.
37. Każdy prawdziwy chrześcijanin, czy to żywy,
czy umarły, ma udział we wszystkich dobrach Chrystusa i Kościoła; Bóg dał mu je także bez listu odpustnego.
38. Pomimo tego w żadnym przypadku nie należy lekceważyć odpuszczeń i udziałów, które są powierzone papieżowi; są one bowiem, jak już powiedzieliśmy, oznajmieniem odpuszczenia Bożego.
39. Nawet najbardziej wykształconym teologom
powinno wydać się w najwyższym stopniu trudne do
pogodzenia jednoczesne wychwalanie przed ludem
wielkiej wartości odpustów oraz prawdziwej skruchy.
40. Prawdziwa skrucha będzie się lubowała
w karach i będzie ich szukała; obfitość odpustów zaś
uczy ich nienawidzenia, a przynajmniej pomniejsza
ich znaczenie.
41. Odpust papieski należałoby głosić z najwyższą ostrożnością, aby ludzie nie zaczęli błędnie rozumować, jakoby miał on większą wartość niż dobre
uczynki miłości.
42. Należy nauczać chrześcijan, że nie jest przekonaniem papieża, jakoby udzielenie odpustu dało
się w jakimkolwiek stopniu porównać do uczynków
miłosierdzia.
43. Należy nauczać chrześcijan, że lepiej jest podarować coś biednym albo użyczyć potrzebującym,
niźli kupować odpusty.
44. Przez uczynek miłości wzrasta bowiem
w człowieku miłość i staje się on lepszym; podczas
gdy przez odpust nie stanie się on lepszy, a jedynie
uwolniony od kary.
45. Należy nauczać chrześcijan, że kto widzi
potrzebującego a nie pomaga mu, zamiast tego zaś
swoje pieniądze wydaje na odpusty, ten zasłużył sobie nie na papieski odpust, ale na Bożą pomstę.
46. Należy nauczać chrześcijan, że kto nie posiada nadwyżek, zobowiązany jest zatrzymać środki
konieczne dla utrzymania domu i w żadnym przypadku nie tracić pieniędzy na odpusty.
47. Należy nauczać chrześcijan, że zakup odpustu jest dobrowolny a nie nakazany.
48. Należy nauczać chrześcijan, że papież potrzebuje modlitw, które zanoszą za niego pobożni
duchem, a z tego wynika, że także przy udzielaniu
odpustów są one bardziej pożądane niż pieniądze,
które człowiek jest gotów zapłacić.
49. Należy nauczać chrześcijan, że odpust papieski jest pożyteczny, gdy człowiek nie pokłada w nim
swej ufności, a że jest więcej niż szkodliwy, gdy z jego
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powodu człowiek przestaje się bać Boga.
50. Należy nauczać chrześcijan, że gdyby papież wiedział, w jaki sposób kaznodzieje odpustowi
wyciągają pieniądze, to wolałby on raczej spalić na
popiół kościół Piotra, niż wybudować go ze skóry,
mięsa i kości swej trzody.
51. Należy nauczać chrześcijan, że papież w razie
konieczności (jeśliby tak być musiało) byłby także gotów sprzedać kościół Piotra, aby dać pieniądze wielu
tym, od których je kaznodzieje odpustowi wyłudzili.
52. Próżną jest nadzieja, że zostanie się ubłogosławionym przez listy odpustne, nawet wtedy, gdyby
komisarz, albo i sam papież, oddawał za to swą duszę
w zastaw.
53. Wrogami Chrystusa i papieża są ci, którzy
dla kazań odpustnych w innych kościołach całkowicie przemilczają Słowo Boże.
54. Słowo Boże bywa lżone, gdy w jednym kazaniu tyle samo albo nawet więcej czasu poświęca się
odpustowi, co samemu Słowu Bożemu.
55. Powinno być przekonaniem papieża, że jeśli
dla uczczenia odpustu, który ma najwyraźniej niewielką wartość, rozbrzmiewa dzwon i odprawia się
okazałe ceremonie, to dla uczczenia Ewangelii, która
jest najwyższym dobrem, powinny rozbrzmieć setki
dzwonów i zostać odprawionych setki wystawnych
uroczystości.
56. Skarb kościelny, z którego papież rozdaje odpusty, albo nie jest wyraźnie naznaczony, albo lud
Chrystusowy nie zna go w ogóle.
57. Rozchodzi się zatem widocznie nie o doczesny skarb, skoro tak wielu kaznodziei dba, aby zbyt
lekko z niego wydawać, a jedynie gromadzić.
58. Jednak nie zawiera on także zasług Chrystusa i jego świętych, jako że te działają niezmiennie bez
papieża. Łaska dla tych, którzy są wewnątrz, a krzyż,
śmierć i piekło dla tych, którzy są na zewnątrz.
59. Święty Laurenty uznawał biednych w parafii
za skarb kościoła, ale potrzebował on Słowa, tak jak
wtedy było to na porządku dziennym.
60. Uznajemy i mamy do tego mocne podstawy,
że klucz kościoła, który podarował nam Chrystus
przez swoją zasługę jest owym skarbem.
61. Oczywiste jest, że jest on wystarczający dla
udzielenia zwolnienia od kary w przypadkach zastrzeżonych dla władzy papieskiej.
62. Prawdziwym skarbem kościoła jest najświętsza Ewangelia chwały i łaski Bożej.
63. Skarb ten jest jednak, co zrozumiałe, powszechnie znienawidzony, jako że czyni on pierwszych ostatnimi.
64. W przeciwieństwie do tego skarb odpustowy,
co zrozumiałe jest powszechnie lubiany, gdyż on czyni ostatnich pierwszym.
65. Dlatego skarb Ewangelii jest siecią, przy pomocy której schwytani zostali niegdyś ludzie, którzy
posiadali bogactwa.
66. Skarb odpustowy jest siecią, przy użyciu któ-

rej łowi się obecnie bogactwo ludzi.
67. Odpust, który kaznodzieje odpustowi obwołali „wielką łaską”, można do pewnego stopnia
rzeczywiście tak właśnie rozumieć, gdyż oznacza on
wielki interes.
68. W porównaniu jednak do łaski Bożej oraz czci
krzyża jest on w rzeczywistości najmniejszą z łask.
69. Biskupi i księża zobowiązani są z najwyższą
uległością zezwolić na działanie komisarzy papieskiego odpustu.
70. Są jednak w jeszcze większym stopniu zobowiązani otwierać uszy i oczy na to, by nie głosili oni
swych snów, zamiast wykonywać zalecenie papieskie.
71. Kto wypowiada się przeciwko prawdziwemu
sensowi papieskiego odpustu, ten niech będzie odrzucony i przeklęty.
72. Kto zaś przeciwko bezczelnym i śmiałym wypowiedziom kaznodziei odpustowych na straży stoi,
niech będzie błogosławiony.
73. Tak jak papież słusznie spieszy z karą banicji
przeciwko tym, którzy starają się przy użyciu jakiegoś podstępu gospodarczo szkodzić przedsięwzięciu
odpustowemu,
74. tak też daleko więcej chce on skierować karę
banicji przeciwko tym, którzy osłaniają odpusty, aby
szkodzić świętej miłości i prawdzie.
75. Pogląd, że papieski odpust miałby moc oczyścić człowieka nawet gdyby, jeśliby to tylko było możliwe, zelżył on Matkę Bożą, jest jawnym obłędem.
76. W przeciwieństwie do tego uważam, że papieski odpust nie może uchylić nawet najmniejszego
grzechu powszedniego, o ile chodzi o jego winę.
77. To że się mówi, iż sam Piotr, gdyby był jeszcze
papieżem, nie mógłby dać większej łaski, jest bluźnierstwem przeciwko świętemu Piotrowi i przeciwko
papieżowi.
78. W przeciwieństwie do tego uważam, że tak
ten, jak i każdy inny papież ma większą łaskę do podarowania, a mianowicie Ewangelię, działanie ducha, dary uzdrowienia itd., jak można przeczytać w l
Kor. 12:28.
79. Gdy się mówi, że krzyż odpustowy z pieczęcią papieża, który dumnie jest wystawiany (w kościołach), ma taką samą wartość jak Krzyż Chrystusowy,
to jest to bluźnierstwem Boga.
80. Biskupi, księża oraz teolodzy, którzy dopuszczają, że takie przemówienia wygłaszane są przed
ludem, zostaną (kiedyś) za to po ciągnięci do odpowiedzialności karnej.
81. Owe bezwstydne kazania odpustowe utrudniają nawet uczonym dbać o uznanie dla papieża,
dając odpór obelgom, a jeszcze więcej ostrym pytaniom ze strony ludzi świeckich.
82. (Na przykład:) Dlaczego papież nie uprzątnie czyśćca dla świętej miłości i ratunku biednych
dusz, czyli dla najpilniejszej podstawy, podczas gdy
jednocześnie wybawia niezliczone dusze dla nędznych pieniędzy po to, aby budować kościół, a więc

dla podstawy daleko bardziej błahej?
83. (Albo też:) Dlaczego dalej odprawia się msze
za zmarłych i uroczystości rocznicowe umarłych
i dlaczego papież nie oddaje darowizn, które zostały
złożone w ich intencji i nie umożliwia ich zwrotu,
jeśli tymczasem jest to wręcz grzechem modlić się za
tych, którzy zostali odkupieni (przez odpust)?
84. (Albo też:) Od kiedy to przed Bogiem i papieżem uchodzi za pobożne umożliwienie bezbożnemu i przeciwnikowi (Bożemu) wybawienia pobożnych i umiłowanych przez Boga dusz za pieniądze,
podczas gdy te pobożne i umiłowane dusze dla ich
biedy z miłości nie mogą zostać wybawione darmo?
85. (Albo też:) Stare kościelne zarządzenia pokutne są na skutek ich niestosowania w rzeczywistości od dawna martwe i zużyte. Dlaczego zatem
odpust w pewnym sensie znowu przywrócił je do
życia, tak że dzisiaj musiałyby one być wykupywane
za pieniądze?
86. (Albo też:) Papież jest dzisiaj zamożniejszy
niż najbogatszy Krezus; czemuż więc nie wybuduje
przynajmniej tego jednego kościoła za swoje własne
pieniądze raczej, niż za pieniądze swoich biednych
wiernych
87. (Albo też:) Cóż może papież odpuszczać albo
udzielać tym, którzy na podstawie doskonałej skruchy mają prawo do zupełnego odpuszczenia i społeczności ducha?
88. (Albo też:) Czy nie byłoby najlepiej dla kościoła, gdyby papież, który teraz czyni to (przez odpust)
tylko raz, sto razy na dzień pozwalał każdemu wierzącemu przystąpić do tego odpuszczenia i udziału?
89. (Albo też:) Jeśli rzeczywiście papież w sprawie zbawienia przez odpusty stara się o coś więcej,
jak tylko o pieniądze, dlaczego zawiesza on wydane
wcześniej listy i odpusty, które są przecież równie
skuteczne?
90. Jeśliby się chciało uciszyć te uzasadnione
zarzuty ludzi świeckich jedynie przemocą i milczeniem, zamiast je rozproszyć podając rozsądne podstawy, to doprowadziłoby to do wyśmiania kościoła i papieża przez ich wrogów oraz uczyniłoby to
chrześcijaństwo bardzo nieszczęśliwym.
91. Jeśliby się chciało głosić odpust w duchu i zamyśle papieża, można łatwo odeprzeć te wszystkie
zarzuty albo co więcej, nigdy by ich w ogóle nie było.
92. Precz zatem ze wszystkimi prorokami, którzy
między ludem Chrystusowym wołają: Pokój, pokój –
choć nie ma pokoju (Jer. 6:14; 8:11; Ezech. 13:10,16)!
93. Pomyślności tym prorokom, którzy między
ludem Chrystusowym wołają: Krzyż, krzyż – choć
nie ma krzyża!
94. Należy napomnieć chrześcijan, aby z radością naśladowali Chrystusa, ich Głowę, w drodze
przez karę, śmierć i piekło,
95. i w ten sposób utwierdzać ich ufność, że raczej przez wiele cierpień niż przez obfitość pokoju do
nieba wejdą (Dzieje Ap. 14:22).
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(przez dwie kadencje zasiadała w Executive Committee tego stowarzyszenia), Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (pełni funkcję wiceprzewodniczącej Zarządu Sekcji Antropologii Społecznej PTS), Polskiego Instytutu Antropologii (jest członkinią-założycielką) oraz kilku
innych towarzystw naukowych. Angażuje się także w prace organizacji
pozarządowych związane z projektami historii mówionej na Ukrainie
i Śląsku Cieszyńskim. Została uhonorowana Nagrodą KLIO za książkę
historyczną, Nagrodą im. Narcyzy Żmichowskiej, Nagrodą Indywidualną Rektora UJ oraz kilkukrotnie nagrodą zespołową.

dynku zboru zwanego pogardliwie „brogiem”
(czyli szopą) doszło w 1591 roku, już po śmierci
tego króla.
Można podsumować tę historię pierwszego
zboru krakowskiego stwierdzeniem, że główną zasługą protestantów było pluralizowanie
przestrzeni publicznej. Spowodowali oni, że
zróżnicowaniu wyznaniowemu uległa rada
miejska i poszczególne cechy. Miało to bardzo
ważne znaczenie społeczne i kulturowe. Uczyło

często się ze sobą pokrywały: kalwinizm apelował raczej do wyższych warstw polskiego
społeczeństwa, a arianie ze swym radykalnym
programem przyciągali biedniejszych mieszczan. Luteranizm skupiał krakowian niemieckich, a arianizm także Włochów przybyłych
do Krakowa po wypędzoniu z własnych krajów. Polscy mieszczanie zasilali wszystkie nurty
Reformacji, a szlachta przede wszystkim kalwinizm. To zróżnicowanie wyznaniowe i dysputy

uczestników życia społecznego, że mimo różnic są obywatelami miasta i cieszą się równymi
prawami, a zasada dobrosąsiedztwa pozalała
im ze sobą współpracować.
Krakowscy protestanci nie tylko pluralizowali Kraków, ale także i sami byli bardzo
zróżnicowani. Od początku w ruchu reformacyjnym główną rolę odgrywali niemieccy rzemieślnicy i patrycjusze, a później także polscy
mieszczanie i szlachta. Drugim wymiarem tego
zróżnicowania były kwestie teologiczne. Na początku krakowscy protestanci byli adherentami luteranizmu, a później zaczął dominować
kalwinizm i arianizm. Kolejne zróżnicowanie
miało charakter społeczny: protestantami byli
bogaci i biedni mieszczanie, jak i przedstawiciele szlachty. Wymiary tego zróżnicowanie

teologiczne stały się ważną cechą krakowskiej
atmosfery intelektualnej w XVI wieku. Zaś
głównym ośrodkiem stabilizującym dominującą pozycję katolicyzmu stał się uniwersytet,
który był wtedy, o czym musimy pamiętać, instytucją kościelną. I nie chodzi tylko o udział
akademików w dysputach intelektualnych, ale
o zachowania przemocowe ich podopiecznych.
W antyprotestanckich wystąpieniach główną
rolę odgrywali bowiem studenci, którzy zazwyczaj po mszach wielkanocnych inicjowali
zamieszki przeciwko innowiercom i odgrywali
w nich wiodącą rolę.
Z historii pierwszego krakowskiego zboru
ewangelickiego można także wyciągnąć wniosek innego rodzaju: Katarzyna Weiglowa oraz
ofiary owych tumultów dekonstruują dobrze

Krakowscy ewangelicy
w kulturowym krajobrazie miasta
Protestantyzm jedynie za czasów Reformacji stanowił w Krakowie znaczącą siłę kulturową i znalazł zwolenników w obu ważnych dla
miasta warstwach społecznych. Pierwszymi adherentami nauki Marcina Lutra byli krakowscy
mieszczanie, a pierwszą i jedyną „męczennicą”
za wiarę została mieszczanka, Katarzyna z Zalaszowskich Weiglowa, wdowa po radnym miejskim, spalona na stosie w 1539 roku (jednak
jej „protestanckość” była raczej wątpliwa, gdyż
została skazana za tzw. judaizantyzm, czyli negowanie Trójcy świętej i boskości Chrystusa).
Ruch reformacyjny szerzył się później głównie wśród bogatego mieszczaństwa i szlachty,
której było w Krakowie - jako stolicy państwa
- sporo. Luteranizm zdobywał popularność
wśród lokalnych Niemców, co - ze względu na
antagonizmy narodowościowe - powodowało,
że polscy zwolennicy Reformacji woleli zazwyczaj kalwinizm. Pierwszoplanową postacią krakowskiego ewangelicyzmu został pochodzący
z patrycjuszowskiego roku, Jan Boner, odbywający podróże do centrów Reformacji, wielbiciel
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Kalwina. Innym ważnym protektorem nowego
ruchu był Jost Ludwik Decjusz użyczający na
nabożeństwa swej kamienicy na ulicy świętego
Jana i willi na Woli. W roku 1556 było protestantów w Krakowie około 1000, co przy 20 tys.
ogólnej liczby mieszkańców daje 5% (według
innych danych było ich jedynie 200, czyli 1%).
Początkowo zarówno szlachta ewangelicka, jak
i zrożnicowane pod względem bogactwa mieszczaństwo tworzyli jeden zbór, z czasem dokonał się jego podział. Szlachta i bogaty patrycjat
pozostali przy kalwinizmie, a wśród mniej zamożnych mieszczan wpływ zdobywali arianie
ze swym radykalnym programem społecznym.
Według historyków upadek protestantyzmu w Krakowie był spowodowany głównie
działaniami miejscowej kapituły kościoła katolickiego, a także uniwersytetu, które prowadziły do wystąpień przeciwko innowiercom,
czemu sprzeciwiał się jednak król Stefan Batory propagujący tolerancję religijną. Do największego tumultu, czyli zamieszek przeciwko
innowiercom zakończonych zniszczeniem bu-

https://pl.wikipedia.org/

(okres Reformacji)
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zadomowiony w pamięci historycznej naszego kraju mit polskiej toleracji, a przynajmniej
znacznie go osłabiają. Uświadamiają także,
iż nasze współczesne rozumienie słowa „tolerancja”, czyli poszanowanie innych poglądów,
czy wierzeń, jest dość dalekie od ówczesnego, oznaczającego jedynie brak prześladowań
owych wierzeń.
Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na inny
aspekt sprawy, który analizował polsko-amerykański socjolog Feliks Gross, krakowainin
z urodzenia, członek znanej polsko-żydowskiej
rodziny. W swej książce Citizenship and Ethnicity: the Growth and Development of a Democratic Multiethnic Institution zwracał uwagę, że to
właśnie europejskie miasta średniowieczne
stały się kolebką idei obywatelstwa i pokazywał
to między innymi na przykładzie Krakowa.
Przypominał, że polskie prawo miejskie było
wzorowane na magdeburskim, z jego główną
zasadą, że „ powietrze miejskie czyni wolnym”
(choć była ona często łamana przez szlachtę
i samych mieszczan).
Gross twierdził, że ta szeroka solidarność
terytorialna była kontynuacją dawnych tradycji rzymskich. „Średniowieczne miasto nie było
społecznością pokrewnych klanów i rodów,
opartych na więzach krwi”, jak było w przypadku feudalizmu. Przeciwnie, miasta były
często zamieszkane przez imigrantów mówiących różnymi językami i wyznających różne
religie. Wszyscy jednak składali przysięgę na
wierność miastu, i to ono stawało się ich ojczyzną, a obywatelstwo nie było związane z ich pochodzeniem etnicznym; choć często urodzeni
za granicą obywatele miasta stawali się członkami jego społeczności. Więź i tożsamość etniczna nie znikała. Gross dawał przykład niemieckiego imigranta w Krakowie, który nadal
mówił w domu po niemiecku, czytał w swoim
ojczystym języku, przygotywał dania kuchni
niemieckiej, ale w mieście dzielił wspólną więź
solidarności. „Mógł być luteraninem lub rzymskim katolikiem i Niemcem, ale jednocześnie
był Civis Cracoviensis, obywatelem Krakowa,
18

okiem historyka
tylko Słowo
sztuki

a zatem miał trzy tożsamości lub nawet więcej”.
Gross podkreślał, że «solidarność miejska
była zakorzeniona w sąsiedztwie», i wiązała się
z obowiązkiem obrony miasta, wzajemnej pomocy w trudnych sytuacjach i udziale w lokalnym zarządzie politycznym. „Jednym z testów
ponadetnicznego charakteru tożsamości miasta była przysięga lojalności, którą składano nie
tylko w języku polskim, ale także po niemiecku, włosku i po łacinie. Imigranci z różnych
ziem byli po przysiędze wpisywani jako obywateli do Catalogus civium, spisu mieszkańców
i cieszyli się równymi prawami. Patrząc wstecz
w historię, Gross zauważał w miastach niewiele z tego, co dziś nazywamy „nacjonalizmem”.
Solidarność, a także tożsamość były związane
z lokalną społecznością terytorialną i religią.
Gdy tożsamość i solidarność były różne, pojawiał się także fanatyzm. „Kozłami ofiarnymi
stawali się ci, którzy byli innego wyznania: Żydzi, protestanci w krajach katolickich, katolicy
w niektórych krajach protestanckich. Ale również idee tolerancji i wolności religijnej urodziła się na Zachodzie w tym samym czasie, miarę
tolerancji ustalono również na początku wielu
miastach”. Zatem Gross stara się opisać genealogię pojęcia obywatelstwa i odnosi je do idei
sąsiedztwa i miejsca jako źródeł tożsamości.
a swoje tezy ilustruje przykładem rodzinnego
grodu. Egzemplum średniowiecznego miasta,
które zarządza - nie bez problemów - różnorodnością etniczną, religijną i klasową w imię idei
obywatelstwa, jest bardzo ważny. Ukazuje bowiem genealogię koncepcji obywatelstwa jako
niewykluczającej zasady jednoczącej obywateli
państwa mogących się różnić między sobą pod
wieloma względami, ale stanowiących całość
wyróżnioną na podstawie kryterium prawnego, w przeciwieństwie do idei nacjonalistycznych, szczególnie gdy są wzmocnione religijnie, dążących do kulturowej homogenizacji
członków wspólnoty narodowej i wykluczającej
wszelkich innych, którzy nie pasują do wzorca.

il. 4 Protestancki drzeworyt przedstawiający Lutra wypisującego tezy piórem, którego drugi koniec strąca papieską triarę,
Anonim, ok. 1520 (wikipedia, dp)

tylkopunkt
inny
Słowowidzenia

Aleksandra Rzońca

„Bez drukarstwa
nie byłoby reformacji…”
Obchodzona w tym roku 500 rocznica Reformacji jest okazją do przypomnienia wielu
ważnych dla jej rozwoju dziedzin życia czy to
społecznego, czy kulturowego czy też gospodarczego. Na pograniczu tych właśnie obszarów działania znajdowało się drukarstwo
- pokrewne sztuce rzemiosło, które odegrało
niebagatelną rolę w rozprzestrzenianiu się kultury i zasad nowego ruchu religijno-społecznego.
Reformacja ma z pewnością wiele do zawdzięczenia drukarzom, ale i drukarstwo dzięki Reformacji rozwinęło się na ogromną skalę.

Zaczęło się od Gutenberga…
Warto zatem wspomnieć, że zaledwie kilkadziesiąt lat wcześniej udało się w Europie
udoskonalić proces powstawania książek. Stało
się to ok. 1445, gdy Jan Gutenberg (właściwie
Johannes Gensfleisch zum Gutenbergi) wytłoczył pierwszy druk.
Wynalazek ruchomych czcionek w Europie
uważany jest za osiągnięcie, które zakończyło
średniowiecze i od którego rozpoczął się nowy
rozdział w dziejach kultury. Sam druk znany
był wcześniej w Chinach, skąd pochodzą najstarsze drukowane teksty datowane na VIII–
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il.3 Jedna z kart Biblii Gutenberga zachowanejw Pelpinie (z folderu Orbis Pictus0

il. 2 Biblia Gutenberga zachowana
w Pelpinie (z folderu Orbis Pictus)

il. 1 XV- wieczna drukarnia (wikipedia, dp)
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IX w., natomiast w Europie dopiero na początku XV w. zastosowano drzeworytniczą metodę
powielania tekstów tzw. ksylograf. Stosowane do tego płyty drzeworytnicze powstawały
w wyniku żmudnej, długotrwałej pracy, a po
jej zakończeniu dokonanie jakichkolwiek poprawek w tekście było właściwie niemożliwe
i na dodatek po wydrukowaniu ok. 200 egzemplarzy litery stawały się zupełnie nieczytelne.
Podstawą techniki drukarskiej zastosowanej przez Gutenberga (złotnika z zawodu) było
operowanie pojedynczymi stemplami znaków pisarskich. Podobną technikę stosowali
wcześniej introligatorzy, używając mosiężnych
stempli do wytłaczania napisów na okładkach
ksiąg, a także złotnicy wybijając napisy na
swych wyrobach. Gutenberg prace nad swym
wynalazkiem prowadził w tajemnicy od około
roku 1440 przygotowując skład stopu, z którego odlewał czcionki czy skład farby drukarskiej. Po wielu próbach udało mu się połączyć
kilka elementów: wykonał ruchome metalowe
czcionki przeznaczone do wielokrotnego użytku, a także urządzenie do ich odlewania oraz
skonstruował prasę drukarską wykorzystując
rozwiązania techniczne zastosowane do pras
używanych np. W winnicach do wytłaczania
soku. (il.1)
Najważniejsze w jego wynalazku były wypukłe czcionki o znormalizowanej wielkości (zwane wówczas typami) wykonane ze stopu ołowiu
z cyną i antymonem, które mogły być dowolnie łączone i przestawiane, ale też w przypadku zużycia zastępowane nowymi. Pojedyncze
czcionki układano w wersy, dbając o ich równą długość, wersy składano w kolumny i tak
przygotowaną stronę odbijano na papierze za
pomocą prasy drukarskiej przez przyłożenie
do karty papieru zamocowanego na ramie
składu. Książki Gutenberga były drukowane
czarnym tuszem, a barwne elementy (inicjały i
ilustracje) nanoszono ręcznie na już wydrukowaną stronę.
Największym i najsłynniejszym dziełem
drukarskim Gutenberga jest łacińska Biblia,

która powstała w latach 1452 - 1455 w nakładzie około 180 egzemplarzy (niektóre źródła
podają 200) z czego 150 (lub 165) odbito na
papierze, a pozostałe na pergaminie. Została
ona wydrukowana gotycką czcionką, w układzie dwóch kolumn na stronę, a każda kolumna liczy 42 wiersze. Każdy z egzemplarzy
jest ręcznie zdobiony i każdy uważany jest za
arcydzieło sztuki typograficznej.   Do dzisiaj
zachowało się 48 egzemplarzy tego dzieła zwanego też Biblią Gutenberga lub Biblią Czterdziestodwuwierszową albo też Biblią Mazarina
(od nazwiska kardynała, z którego biblioteki
pochodzi pierwszy opisany przez bibliografów
egzemplarz). W Polsce, w bibliotece seminarium duchownego w Pelplinie znajduje się
jeden egzemplarz Biblii Gutenberga. Pelplińska Biblia jest unikatem, bowiem wyróżniają
ją trzy istotne znaki: odbity na stronie 41 ślad
czcionki Gutenberga, który prawdopodobnie
powstał gdy zecerowi wypadła jedna z czcionek i odcisnęła się w innym miejscu. Unikatowość pelplińskiego egzemplarza podkreśla też
XV-wieczna oprawa introligatora Henryka Kostera z Lubeki, opatrzona jego sygnowaniem
wykonanym drobnym drukiem. Natomiast
trzecim wyróżnikiem są ręczne komentarze na
początku i na końcu wykonane przez iluminatorów. (il. 2 i 3)
Od Biblii Gutenberga do Biblii Lutra…
Na czas pojawienia się w Europie druku
przypada także wynalezienie papieru, dzięki czemu w krótkim czasie nastąpiło rozpowszechnienie się książek i spadek ich cen co
mogło dać branży typograficznej dobre prognozy na przyszłość. Niestety rynek nabywczy
okazał się zbyt wąski, bo umiejących czytać
księgi drukowane po łacinie było po prostu za
mało. Wydawane w pierwszej kolejności księgi
liturgiczne szybko wypełniły zapotrzebowanie,
a i podręczniki, z których korzystali studenci
ukazały się w nakładach wystarczających na
wiele następnych lat.

il. 5 Luter (trzymający w ręku Biblię) i papież Leon X. ok. 1529.
Glockenhof, Lutherstadt Wittenberg, Niemcy (wikipedia, dp)
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Zaraz po rozprzestrzenieniu się wynalazku
Gutenberga w całej Europie zaczęły powstawać mniejsze i większe oficyny m.in. W Strasburgu (1458), Subiaco (1464), Kolonii (1465),
Bazylei (1468), Pilznie (1468), Wenecji (1469),
Paryżu (1470), Krakowie (1473), Budzie (1473),
Londynie (1476), w których wydano ponad 40
tysięcy druków, a trzeba pamiętać, że nie był
to okres gwałtownego rozwoju nauki czy literatury, więc nowości do wydawania pojawiało
się niewiele. Dlatego, zarówno w małych jak
i w bardzo dużych warsztatach (np. Kobergera w Norymberdze, gdzie zatrudniano ok.
100 pracowników, którzy obsługiwali 24 prasy drukarskie) znacznie ograniczono nakłady,
o czym może świadczyć spadek zużycia papieru, jaki w latach 1475-1500 zanotowano np. W
drukarniach Augsburga, ówczesnego centrum
wydawniczego Niemiec.
Wkrótce jednak okazało się, że słusznie
uczynił profesor uniwersytetu w Moguncji Ivo
Wittig, który docenił genialny wynalazek i postawił na dworze Gutenbergów kamień z napisem: „Johannowi Gutenbergowi z Mainz, który
jako pierwszy wynalazł druk i zasłużył się dzięki
tej sztuce na całym świecie, ja Ivo Wittig stawiam
w roku 1504 ten kamień jako pomnik”, bowiem
to właśnie druk przyczynił się do rozwoju cywilizacyjnego Europy i poprzez szerokie udostępnienie literackiego i filozoficznego dorobku antyku utorował drogę dla renesansu oraz
dla rozwoju świeckiego szkolnictwa, a także do
rozprzestrzenienia się idei reformacyjnych.
21

tylko Słowo
okiem
historyka sztuki

22

nie znane, dzięki czemu tłumaczenie stało się
zrozumiałe dla wszystkich ludzi niezależnie od
ich statusu społecznego, po trzecie - wydane
wcześniej pisma, w których rozprawiał się z nadużyciami Kościoła i stawał do walki z Rzymem
(papiestwem), uczyniły go najbardziej rozpoznawalną (zwłaszcza z nazwiska) osobą w Niemczech, po czwarte - do kupowania „Biblii Lutra”
zachęcała zarówno atrakcyjna forma (m.in. czytelny tekst i zdobienia zaskakującymi w wyrazie
drzeworytniczymi ilustracjami – il.6), jak i przystępna cena oraz powód piąty, chyba najważniejszy – zasada Sola Scriptura: tylko Pismo, tylko
Biblia jest podstawą wiary, spowodował, że każdy
zwolennik reformacyjnej odnowy musiał znać,
a tym samym czytać Pismo Święte.
Konieczność czytania Biblii wymusiła też
szybki rozwój szkolnictwa i powstanie bardzo
chłonnego rynku czytelniczego, co doprowadziło do bujnego rozwoju drukarskich oficyn
w XVI wieku. Wśród niemieckich drukarzy
wyróżniał się Hans Lufft, który był głównym
wydawcą dzieł Marcina Lutra. Znane też
były oficyny włoskie - Manutiusów i Giuntów,
oraz francuskie np. W Paryżu - Estienne’ów,
a w Lyonie - S. Gryphiusa i Jeana de Tournesa. Z kolei w Bazylei działali J. Froben

i J. Oporin. W II poł. XVI w. największe znaczenie miały drukarnie Ch. Plantina i B. Moretusa z Antwerpii. Były to najczęściej wielkie
firmy wydawnicze, utrzymujące kontakty handlowe z wieloma krajami i drukujące książki
na wysokim poziomie edytorskim, bowiem
szczególnie dbano w nich o estetykę i o bogate ilustracje, które wykonywali wybitni artyści,
np. A. Dürer czy L. Cranach starszy.
Na zakończenie wypada dodać, że w Krakowie, w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Mauis znajduje się kolekcja
klocków drzeworytniczych, z których odbijano
drzeworyty w Biblii Wittenberskiej z 1534 r.
czyli tzw. Biblii Lutra. (il. 7)
•
•
•
•
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Ratyńska Elżbieta, w królestwie białych kruków.
600-lecie urodzin Jana Gutenberga, 2000 r.
Rękodzieło Papiernicze – red. Józef Dąbrowski, Jadwiga Siniarska-Czaplicka, Wydawnictwo Czasopism
i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. Z o.o.
Warszawa 1991
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/drukarstwo
http://luter2017.pl/zrewidowany-tekst-biblii-lutra-lutherbibel-2017-500-lecie-reformacji/
http://portalwiedzy.onet.pl/drukarstwo

fot. https://pixabay.com/pl

il.7 Klocek drzeworytniczy z kolekcji klocków wittenberskich
(1533/1534), Muzeum UJ Collegium Maius (zdj. W.Silezin)

Il. 6 ilustracja z pochodzącego z września 1522 r., wydania Nowego Testamentu w przekładzie Marcina Lutra,
(http://www.rmf24.pl/foto/zdjecie,iId,1491162)

cku, prostym językiem, a na dodatek ozdabiane sugestywnymi ilustracjami (il. 4 i 5).
Dzięki niskim kosztom i szybkości wykonania tych druków oraz przekazowi dostosowanemu do możliwości nawet tych najmniej
wyrobionych, Luter mógł dotrzeć do bardzo
dużej grupy odbiorców zarówno z relacjami
z dysput prowadzonych z przedstawicielami
papieża, jak i z wieloma swoimi pracami. Jarosław Krysik, w artykule: Ulotki Lutra stwierdza,
że Marcin Luter „tylko w roku 1520 opublikował aż 27 prac, które rozeszły się w łącznym
nakładzie prawie pół miliona egzemplarzy”.
Jedną z najważniejszych spraw było dla
Marcina Lutra przetłumaczenie na język niemiecki Biblii. Nad tłumaczeniem Nowego Testamentu pracował w czasie pobytu w zamku
w Wartburgu w roku 1521, a już w 1522 r. został on wydrukowany w nakładzie 3 tys. egzemplarzy. Tłumaczenie Starego Testamentu
Il. 6 ilustracja z pochodzące
go z września 1522 r., wyd
ania Nowego Testamentu w
Marcina Lutra, (http://www.rmf
kładzie
zajęło więcej prze
czasu
i wymagało zaangażowania
24.pl/foto/zdjecie,iId,149116
2)
kilku przyjaciół do pomocy m.in. Filipa Melanchtona, Jana Bugenhagena, Kaspara Crucigera, Justusa Jonasa i Matthausa Aurogallusa.
Prace ukończone zostały przed rokiem 1534,
bowiem w tym właśnie roku ukazuje się pierwsze wydanie „Biblii Lutra” jako że wydawcy tak
właśnie zaczęli nazywać Biblię w przekładzie
reformatora, czyniąc w pewnym sensie z jego
nazwiska markę handlową.
Biblia przetłumaczona na język niemiecki
okazała się wyjątkowym sukcesem wydawniczym, o czym może świadczyć aż pięć wydań,
które ukazały się za życia Reformatora i zostail.7 Klocek drzeworytniczy z
kolekcjiprzekazu
klocków wittenb
ły sprzedane w niewyobrażalnej w owym czasie
ersk
Według
tradycyjnego
Reformaich
(1533/1534), Muzeum UJ Col
legium Maius (zdj. W.Silezin)
ilości prawie miliona egzemplarzy.
cję zapoczątkowało przybicie przez Marcina
Na tak ogromną popularność tej Biblii, któLutra do drzwi wittenberskiego kościoła 95
ra odtąd stała się nieodłącznym elementem nietez, jako wezwania do dyskusji. To legendarmieckiej kultury, złożyło się kilka powodów: po
ne przedstawienie początków szerszej, publiczpierwsze - Luter przy tłumaczeniu opierał się na
nej działalności Reformatora przysłoniło jego
powszechnie zrozumiałym języku niemieckim,
inne, ale bardzo istotne działanie, jakim było
którego używano w saksońskiej kancelarii ksiąstosowanie „nowych technologii medialnych”
żęcej w Miśni, po drugie - Luter przysłuchiwał
w rozpowszechnianiu swoich poglądów. Wykosię rozmowom zwykłych ludzi i w swoim przerzystał do tego formę druków ulotnych – czyli
kładzie zastosował słowa i zwroty powszechniewielkie, tanie broszury, pisane po niemie-

okiem historyka
tylko Słowo
sztuki
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Zgromadzenia Parafialne
Na przełomie roku 2016 i 2017 miały miejsce trzy (!) Zgromadzenia Parafialne krakowskiej parafii.
Zgromadzenie wyborcze odbyło się w dniu
25.12. 2016 r. celem wyboru dwu delegatów
Parafii do Synodu Diecezjalnego Diecezji Katowickiej, do której należy nasza Parafia.
Spośród czterech kandydatów Zgromadzenie wybrało na delegatów pp. : Jakuba Cebulę
i Stefana Kozieła. Zastępcami delegatów zostali
: P. Iwona Czajka i p. Maciej Godfrejów.
Zgromadzenie sprawozdawczo-budżetowe
Parafii krakowskiej odbyło się w dniu 29. 01
2017 r.
Zgromadzenie zatwierdziło przedstawione
sprawozdanie finansowe z działalności parafii i udzieliło, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
absolutorium Radzie Parafialnej za ub. rok.
Zgromadzenie przyjęło też przedstawiony preliminarz budżetowy Parafii na rok 2017.
Zgromadzenie Parafialne wyborcze i sprawozdawcze z działalności gospodarczej Parafii odbyło się w dniu 26. 03. 2017r.
Na Zgromadzeniu tym dokonano, w związku z upływem kadencji poprzednich organów
zarządzających Parafią, wyboru nowej Rady
Parafialnej i Komisji Rewizyjnej. Zgromadzeniu przewodniczył, z ramienia biskupa Diecezji ks. radca Henryk Reske. Z przedstawionej
Zgromadzeniu listy szesnastu kandydatów do
Rady Parafialnej, Zgromadzenie wybrało na
członków Rady Parafialnej następujące osoby:
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z okręgu wyborczego Kraków (osiem mandatów) : pp. Karolinę Baron, Joannę Godfrejów,
Irmę Kuś, Krystynę Laskowską, Annę Płonka,
Aleksandrę Rzońca, Marcina Króla, Stefana
Kozieła, z okręgu Wieliczka (jeden mandat)
p. Waldemara Uhla. Na zastępców członków
zostali wybrani: pp. Jadwiga Leszczyńska-Waruszyńska, Łukasz Laxy, Iwona Martynowska,
Andrzej Niedoba, Jolanta Palowska, Lucyna
Pomierny-Chamioło, Ewa Stępińska, Przemysław Ziółkowski.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano pp.: Macieja Godfrejów, Krystynę Pomierny, Stefanię
Pacewicz, Patrycja Prostak (okręg Kraków),
oraz p. Małgorzatę Palmi (okręg Wieliczka).
Zastępcą członka wybrana została p. Danuta
Sordyl.
Ponieważ decyzją Rady Diecezjalnej, potwierdzoną przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, do kandydowania na
członków Rady nie zostali dopuszczeni (z powołaniem się na par. 36. p.4 Regulaminu Parafialnego) pp. M. Jabłońska, A. Kułak i J. Kubisz,
członkowie Zgromadzenia p. Ewa Jakubowska
i p. Marcin Król zgłosili do Rady Diecezjalnej
swój sprzeciw co do wyniku wyborów, na który, ich zdaniem, miała wpływ ta decyzja Rady
Diecezjalnej.
W drugiej części Zgromadzenie przyjęło
przedstawione sprawozdanie finansowe z działalności gospodarczej Parafii i uchwaliło przekazanie zysków z tej działalności na cele kultu
religijnego (tzn. na cele działalności Parafii).

cję Edukacyjną im. J. S. Bandtkiego. Biblioteka i Archiwum Parafii zostaną przeniesione do
bud. Grodzka 60/24 (oficyna).
Rada weryfikowała też (na zebraniu
w dniu14. 12. 2016r.) listę kandydatów do wyborów na delegatów do Synodu Diecezjalnego
i, (na zebraniu w dniu15. 03. 2017r.), listę kandydatów do Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej. Ustaliła też liczbę mandatów do tych
wyborów w dwu okręgach wyborczych: Kraków (8 mandatów do Rady Parafialnej, 4 do
Komisji Rewizyjnej) i Wieliczka (1 mandat do
Rady i 1 do Komisji Rewizyjnej).

Iwona Parzniewska

Wybieramy
Radę
Parafialną
W dniu 26 marca odbyły się wybory do
Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej naszej
krakowskiej parafii i jej wielickiego filiału.
Nad prawomocnym przebiegiem głosowania
i późniejszymi procedurami czuwał ks. Radca Diecezji Katowickiej – ks. Henryk Reske,
proboszcz parafii w Orzeszu i Czerwionce. Do
udziału w wyborach na prawach kandydata
nie zostały dopuszczone 3, spośród 4 osób, co
do których Diecezja Katowicka nie wyraziła
zgody, i które wniosły odwołania. Przy czym,
powodem niewyrażenia zgody jest fakt zamieszkiwania w zasobach parafii. Jedynie p.
Krystyna Laskowska zachowała prawo startu,
natomiast państwo: Maryla Jabłońska, Andrzej Kułak i Jerzy Kubisz nie, mimo, że płacą
czynsze na komercyjnych warunkach i wnieśli
istotny wkład finansowy w remont mieszkań
wynajmowanych od parafii. Jak poinformowała p. Joanna Godfrejów, ustępująca Rada
Parafialna zwracała się do Diecezji katowi-

fot. Iwona Parzniewska

Stefan Kozieł

Rada Parafialna
Na zebraniach Rady, które odbyły się końcem ub. roku i do marca 2017 zajmowano się
przede wszystkim sprawami administracyjnymi Parafii, tj. pracami remontowymi w budynkach parafii (m. in. wymiana ogrzewania
w kilku mieszkaniach), wynajmem lokali użytkowych, sprawami finansowymi. Rada zgodziła się na użyczenie pomieszczeń Punktu
Katechetycznego parafii na sale lekcyjne dla
mającej powstać (na skutek reformy systemu
edukacji) w miejsce gimnazjum szkoły podstawowej, prowadzonej przez Krakowską Funda-

ckiej z prośbą o uchylenie tego rodzaju decyzji.
Bezskutecznie.W sprawie wyborów można złożyć sprzeciw, w terminie 7 dni od daty odbycia się Zgromadzenia Parafialnego, które jest
zgromadzeniem wyborczym.
Komisja skrutacyjna w składzie: Halina
Gazda, Aleksandra Duda, Mateusz Pencak,
Małgorzata Pencak sporządziła protokoły
z wyborów.
PS. Ponieważ tzw. stara Rada Parafialna nie
zgadza się z argumentacją Diecezji, co do zakazu kandydowania osób mieszkających w budynkach przy ul. Grodzkiej, wystosowano pismo
protestacyjne. Osobne pismo z protestem wystosowali także parafianie naszego zboru.
25

tylko Słowo
nasze
aktywności

nasze aktywności
tylko Słowo

Stefan Kozieł

Spotkania wokół pięćsetnej
rocznicy reformacji
Krakowska grupa do spraw kontaktów
z partnerską parafią w holenderskim Roden,
należącą do tamtejszego Kościoła Protestanckiego, wybrała za temat wspólnych rozmów
i dyskusji książeczkę (130 stron), wydaną w roku
2014 przez Ewangelicki Kościół Niemiec. Pozycja jest publikacją okolicznościową, wydaną
z okazji 500-rocznicy Reformacji, a adresowaną (przede wszystkim) do ewangelików obu
konfesji-luterańskiej i reformowanej-w całej
Europie, a zatytułowaną: „Rechtfertigung
und Freiheit” („Usprawiedliwienie i wolność”),
u nas dostępna jest w językach: niemieckim
i angielskim. Jest to praca zbiorowa, autorami
są teolodzy obu konfesji z Niemiec i Szwajcarii.
Swego rodzaju uzupełnieniem do niej jest
książka: „Od konfliktu do komunii”, wydana
też w polskim tłumaczeniu w 2015 r., omawiająca aspekt ekumeniczny obchodzonej rocznicy Reformacji.
W wybranej przez nas pracy znajdziemy
omówienie głównych tez Reformacji, ujętych
w pięć znanych „tylko…” (tzn.: „tylko Chrystus”, „tylko z łaski”, „tylko Słowo”, „tylko Pismo”, „tylko przez wiarę”), ale też próbę odniesienia ich do współczesności... . Wśród owych
„tylko…” pojawia się zasada „tylko Słowo”,
której większość z nas nie zna. Pozostałe zasady sformułowane zostały w XIX wieku, ale
są w zupełnej zgodzie z podstawowymi ideami Reformacji XVI wieku i dotąd określają
teologię Reformacji. Zaś zasada „tylko Słowo”
odwołuje się do Deklaracji Teologicznej z Barmen (1934 r.), ale też do wniosków z II Soboru
Watykańskiego. „Te wszystkie pięć tez Refor26

macji straciło już swój kontrowersyjny charakter teologiczny i idzie w nich o wspólną odpowiedzialność Kościołów chrześcijańskich co do
głoszenia Słowa Bożego.” (cyt. Z Wstępu). Nasze spotkania w parafii krakowskiej zaplanowaliśmy tak, by każde omawiało jedno z owych
reformacyjnych „tylko …”.
Pierwsze spotkanie, zgodnie z treścią książki,
zajęło się pojęciem usprawiedliwienia, jako klucza do zrozumienia całego ruchu reformacji Kościoła. Na kolejnych spotkaniach tematem będą
kolejne zasady „tylko …”. W poniższym tekście
wykorzystane zostały treści, zawarte w wymienionej na początku książce, w rozdz. 1.1 i 2.1.
W centrum odnowy Reformacji znajduje
się nauka o usprawiedliwieniu, tzn. myśl, że
pojednanie między Bogiem a człowiekiem ma
swe źródło w Bogu i nie jest skutkiem refleksji
własnej, wysiłków religijnych czy politycznych.
Ta nauka nie jest czymś nowym, wynalazkiem
Reformacji. Reformacja, nawiązując do początków chrześcijaństwa, na nowo ją sformułowała, tak, by ewangelia o Jezusie Chrystusie
„pocieszała i uwalniała” ludzi (D. Bonhoeffer),
a nie była tylko jakąś historią z zamierzchłych
czasów. Nauka o usprawiedliwieniu to nie akademicka teoria, poddawana dyskusjom wokół
starych pojęć, ale ma skutkować doświadczeniem indywidualnego i społecznego wyzwolenia i dlatego ta nauka to sedno ewangelickiej
teologii i odpowiada ona na dzisiejsze pytania
ludzi.
Czy dziś „pytanie o łaskawego Boga” , jakie zadawał Luter, jest zrozumiałe? w czasach
Lutra to pytanie też brzmiało „jak mogę za27

płacić swój dług wobec Boga, by ujść kar za
winy i grzechy ?” Idzie tu o zasługi religijne,
z którymi można stanąć przed Bożym Sądem,
by zdobyć przed nim usprawiedliwienie. Dla
nas taki obraz wydaje się być mało zrozumiały
i odległy od obrazu Ojca w nauce Jezusa, a nawet w Starym Testamencie. Luter w swym reformacyjnym odkryciu rozpoznał, że za takim
dążeniem do własnego zbawienia stoi wyobrażenie człowieka, który staje do sporu z Bogiem
jako niezależny partner i domaga się uznania
swych zasług (przez jakąś trzecią instancję?).
Dla Lutra ta droga religijnej zasługi została zamknięta, co wtrąciło go w głębokie zwątpienie.
Dopiero lektura listów apostoła Pawła otworzyła przed nim drogę wyjścia z tej matni. Tekst
Rzym. 1, 17 „sprawiedliwość Boga objawiła się
w ewangelii” ukazał mu, że to nie ludzkie zasługi są drogą do zbawienia, ale to Bóg z łaski
zwraca się ku ludziom : Rzym. 3, 28 : „człowiek
jest usprawiedliwiony b e z uczynków zakonu,
t y l k o przez wiarę.”. To usprawiedliwienie
tylko z wiary jest udziałem tych, którzy wierzą
w Jezusa Chrystusa. Człowiek ufając Chrystusowi, który wziął na siebie nasz grzech, a nas
obdarzył nowym życiem i zbawieniem za nas
umierając na Krzyżu, ten człowiek przez wiarę zostaje usprawiedliwiony i tym dla niego
jest ewangelia. Wtedy doświadcza radosnego
wyzwolenia z lęku przed piekłem (i czyśćcem)
i może czynić, według swych możliwości, to co
nakazują Boże przykazania, choć ma też świadomość, że zawsze grozi mu upadek.
Ten teologiczny wgląd uczynił go Reformatorem. Stało się tak dzięki lekturze Biblii, co
ocaliło go przed zwątpieniem i rozpaczą i dało
pewność obdarowania Bożą łaską, co „zmienia
całego człowieka” (M. Luter).
Do czego możemy porównać w naszym życiu dar usprawiedliwienia?
Takimi doświadczeniami, które nam przybliżają to, czym jest Boże usprawiedliwienie, są
te wydarzenia w naszym życiu, w których jesteśmy obdarowani przez innych czymś dla nas
bezcennym, na co nie zasłużyliśmy. Tym może
28

nasze aktywności
tylko Słowo

być miłość, jakiej doznajemy od kogoś, mimo
naszych ułomności, i co napełnia nas radością.
W ewangelii słyszymy, że Bóg nas miłuje i to
budzi w nas wdzięczność i radość.
Innym doświadczeniem może być przebaczenie win, jakiego doznajemy od kogoś, wobec
kogo zawiniliśmy. Zadośćuczynienie nie zawsze
jest możliwe i wtedy takie wybaczenie staje się
dla nas czymś niezwykłym. Bóg, z miłości do
upadłego człowieka, wybacza winy tym, którzy
je wyznają, i nie są one już przeszkodą w relacji
z Nim.
Również doświadczenie wolności jest bliskie temu, czym jest usprawiedliwienie. Tak
jak usprawiedliwienie jest uwolnieniem od
niewoli grzechu i zakonu, tak samo wolność,
rzadkie dobro w realnym świecie, to doznanie
uwolnienia od różnych zniewoleń w naszym
życiu. Usprawiedliwienie Boże to dar uwolnienia od skupiania się tylko na sobie (np. gromadzenia „dobrych uczynków”), ku działaniu na
rzecz bliźnich, społeczeństwa.
Usprawiedliwienie przed Bogiem to nie
usprawiedliwienie na podstawie słuszności czy
prawa, ale to usprawiedliwienie z łaski. Mówi
ono, że jestem miłowany, choć na to nie zasługuję, przyjęty, choć nie jestem tego godny. Bóg
stwarza nową relację z człowiekiem, niezależnie od tego, kim on jest, Bóg usprawiedliwia
grzesznika (Rzym. 3, 28). Rozwinięciu i uszczegółowieniu tej nauki o usprawiedliwieniu służy
owych pięć tez „tylko …”, których celem jest :
„tylko Bogu należy się chwała” (soli Deo gloria).
„Nauka o usprawiedliwieniu to nie jakaś
nauka obok innych, ale określa ona całe nasze myślenie, mowę i czyny przed Bogiem.” (G.
Gloege). Stanowi ona zatem kryterium oceny
wszelkich innych teologicznych wypowiedzi
„Artykuł o usprawiedliwieniu to mistrz
i książę, pan, przewodnik i sędzia nad wszystkimi rodzajami nauk. On zachowuje i kieruje
każdą kościelną nauką, osądza nasze sumienia
przed Bogiem. Bez tego artykułu świat pozostaje w śmierci i w ciemności.” (M. Luter).

fot. Iwona Parzniewska
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Blanka Dembosz

O Kolegium Muzyki Ewangelickiej
- krótka opowieść o tym, czy muzyka ewangelicka
jest potrzebna i ważna
Długo myślałam o tym, co powinnam napisać o zespole, który założyłam wspólnie
z Łukaszem Laxym. Najpierw, przyszło mi do
głowy coś w rodzaju sprawozdania z zeszłego
roku, krótkiego opisu zespołu oraz zapowiedzi
koncertów. Zamiast tego jednak przygotowałam zupełnie inny tekst. Tekst, który powinien
zacząć się od pytania: „czy muzyka ewangelicka jest w Polsce potrzebna, czy jest ważna?”.
Tak, postanowiłam się podzielić problemami i zagadnieniami, z którymi się zmagam od
trzech lat, czyli od czasu, kiedy zaczęłam wykonywać ewangelickie utwory. Dla mnie, osoby z zewnątrz, pieśni były zachętą i pomostem
między kulturami. Będąc wokalistką czułam się
bezpiecznie i dobrze, gdy wykonywałam stare,
obce mi pieśni, tak zupełnie inne w brzmieniu
od dotychczas mi znanych. Razem z koleżanką
uczęszczałyśmy co niedzielę na nabożeństwa
w Poznaniu i zawsze cieszyłyśmy się na nowe
„śpiewanie”. I tak w moim przypadku zaczęła
się fascynacja ewangelicką kulturą muzyczną.
Po powrocie do rodzinnego miasta spotkałam
Łukasza Laxy’ego, szybko poczuliśmy, że możemy razem coś zrobić, coś co będzie miało wyjątkowy sens. Znowu, oboje byliśmy podobni:
muzycy i przybysze z zewnątrz, z katolickiej
kultury, zafascynowani protestantyzmem, za-

uroczeni muzycznym bogactwem.
Założyliśmy zespół mając nadzieję, że będziemy przedstawiać i promować coś co dla nas
było oczywiste - piękno ewangelickich utworów, nie spodziewając się, że dla wielu naszych
rodaków będzie to spotkanie z nieznanym,
dziwny i co najmniej tak egzotycznym światem,
jak pieśni w języku suahili.
Czy mogę teraz jasno, po wielu koncertach
stwierdzić, że muzyka ewangelicka jest potrzebna i ważna? I tak i nie.
Tak - w wielu różnych miejscach, w których
występowaliśmy spotkaliśmy się z ciepłym
przyjęciem.
Z jeszcze cieplejszym, gdy podkreślaliśmy
jak bardzo polskie jest dziedzictwo, którego
mały wycinek przedstawiamy. a koncertowaliśmy w wielu miastach: Nysie, Poznaniu, w Lublinie, Gnieźnie, Pszczynie, Wieliczce, Bielsku
i oczywiście w Krakowie. W roku 2017 koncerty zaczęliśmy od Psalmów Dawida podczas
ogólnopolskiej konferencji dotyczącej 500 - lecia Reformacji zorganizowanej między innymi
w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie. I znów spotkaliśmy się z otwartością
i równocześnie z przyjaznym zdumieniem, bo
muzyka ewangelicka jest prawie w ogóle nie
znana.
29
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Śladami braci czeskich
i morawskich w Polsce…
Spotkanie z cyklu „Znani – nieznani – ludzie z pasją”
Redakcja „Ewangelicy w Krakowie” zaprosiła parafian w gościnne progi Diakonii
parafialnej, na pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu „Znani-nieznani-ludzie z pasją”,
które odbyło się w niedzielę 19 marca po
nabożeństwie głównym przyjechała do nas
dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek i jej
mąż - Marek Battek, autorzy książki „Śladami
braci czeskich i morawskich w Polsce”.
Książka, wydana w Bibliotece Jednoty została wyróżniona przez Komisję Krajoznawczą
Zarządu Głównego PTTK. Tekst autorstwa
Joanny „oprawiły” znakomite fotografie autorstwa Marka Battka.
„Celem tej książki jest pokazanie śladów
osadnictwa Braci Czeskich i Morawskich
w Polsce, ich historii i współczesności a także
wskazanie zalet turystycznych tych miejsc. To
jest próba połączenie przewodnika z książką
historyczną”- mówiła Joanna w trakcie swojego
wystąpienia. Jak udana to próba, potwierdzą
wszyscy ci, którzy z wielkim zainteresowaniem
słuchali jej wystąpienia, a potem…nabyli książkę z autografami autorów.
Joanna Szczepankiewicz-Battek jest dr
hab., profesorką Wyższej Szkoły Bankowej we
Wrocławiu, specjalistką z zakresu geografii historycznej, politycznej i geografii religii. Zaś
Marek Battek, to mgr inż., pracownik Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, historyk górnictwa.

fot. Iwona Parzniewska

27 maja 2017 roku - Dni Biblijne w Krakowie
- Kolegium Muzyki Ewangelickiej - Psałterz
Dawida
08 lipca 2017 roku Kraków - kościół
ewangelicki św. Marcina - Festiwal Muzyki
Polskiej - Kolegium Muzyki Ewangelickiej-Pieśni z kancjonałów oraz prapremiera
utworu Ewy Fabiańskiej - Jelińskiej
26 sierpnia 2017 roku Kraków - Królewski Festiwal Artystyczny w Gnieźnie - Kolegium Muzyki Ewangelickiej
21, 22 października 2017 roku - Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim 2017
- Zespół Śpiewaków Kolegium Muzyki Ewangelickiej oraz The Violin Consort pod dyrekcją Zbigniewa Pilcha - Membra Jesu Nostri
- Dietrich Buxtehude
05 listopada 2017 roku - kościół ewangelicki św. Marcina - Blanka Dembosz- sopran,
Oskar Koziołek - Goetz - bas, Michał Białko
- organy, Zespół Śpiewaków Kolegium Muzyki Ewangelickiej, oraz Orkiestra Kameralna
Fresco Sonare pod batutą Moniki Bachowskiej - Kantata Ewangelicka - prawykonanie
kompozycji Katarzyny Kwiecień – Długosz.

Iwona Parzniewska

fot. Iwona Parzniewska

Kolegium Muzyki Ewangelickiej.
27 marca 2017 roku Kraków, Centrum
Kultury Podgórze, godz. 18 - Kolegium Muzyki Ewangelickiej - Lamentacje - Pieśni Pasyjne
02 kwietnia 2017 roku Poznań, ewangelicki kościół Łaski Bożej w Poznaniu godz. 18.
Zespół Śpiewaków Kolegium Muzyki Ewangelickiej oraz The Violin Consort pod dyrekcją Zbigniewa Pilcha - Membra Jesu Nostri
- Dietrich Buxtehude
09 kwietnia 2017 roku, Parafia Św. Stanisława BM w Częstochowie, godz. 19 - Lamentacje Wielkopostne
12 maja 2017 roku, godz. 19, Centrum
Kultury Dworek Białoprądnicki - Festiwal
Głosu - Zespół Śpiewaków Kolegium Muzyki
Ewangelickiej oraz Pan Ton Quartet - prawykonanie Et quare ...utworu Artura Kroschela
1 maja 2017 roku, Dwór Dzieduszyckich
w Radziszowie - Zespół Śpiewaków Kolegium
Muzyki Ewangelickiej oraz Pan Ton Quartet
- drugie wykonanie Et quare ...utworu Artura Kroschela

kowanie. Nie - mieszkamy i pracujemy w Krakowie - „Kraków jest miastem papieskim”.
Nie. W Polsce nie świętujemy 500- lecia
Reformacji. Nie ma patronatów, ani specjalnych programów ministerialnych wspierających kulturę ewangelicką, żaden z dużych
„kulturalnych” wniosków, złożonych po to by
otrzymywać dotację, nie został rozpatrzony pozytywnie.
A jednak... trochę tych koncertów będzie
w 2017 roku. I znowu muzyka ewangelicka zabrzmi w dawnych i nowych kościołach ewangelickich, na festiwalach muzyki sakralnej,
muzyki nowej i dawnej.
Podsumowując... Tak czy nie?
Odpowiedź dam za rok.
Poniżej daty i miejsca, gdzie można usłyszeć

fot. Iwona Parzniewska

Nie - „muzyka polska nie może być ewangelicka, bo polska muzyka jest tylko i wyłącznie
katolicka”.
Nie - „rodzima muzyka w Polsce jest rzadko promowana, a polscy wykonawcy - są przez
festiwale zapraszani i traktowani z wstydliwym
kompleksem niższości”.
Nie - „przecież nie ma czegoś takiego jak
polska ewangelicka kultura muzyczna - ewangelicka znaczy niemiecka”. Tu mały przytyk do
dyrektora jednego z dużych festiwali. Dla naszej (zespołu) promocji wyraźnie proponował
zmianę nazwy z polskiej na niemiecką.
Nie - ”im ambitniejsze utwory (czytaj nie
można ich zagrać brzdąkając dwa akordy na
gitarze) tym mniej przydają się do głoszenia
Słowa” - ma być głośno i najlepiej nieskompli-
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Izabela Adamczyk-Pagano

Chanuka z rabinem Eliezerem
u Ewangelików
Raz na kilkadziesiąt lat zdarza się, że żydowskie święto świateł - Chanuka wypada dokładnie w tym samym czasie co chrześcijańskie
Boże Narodzenie. Taka koincydencja miała
miejsce w roku 2016. Dzięki podjęciu współpracy z Żydowskim Stowarzyszeniem „Czulent”
mieliśmy okazję, by wspólnie z zaprzyjaźnioną
społecznością żydowską z Krakowa wspólnie
to uczcić. Dzięki paniom Annie Makówce, prezesce „Czulentu” oraz Idze Rosińskiej, która
prowadzi szkółkę niedzielną „Unzere Kinder”,
w niedzielę 8 stycznia w ramach szkółki niedzielnej gościliśmy kilkoro wyjątkowych osób,
które zapoznały dzieci ze świętem Chanuka.
Warsztat dla dzieci z naszej szkółki niedzielnej
składał się z dwóch etapów. Pierwsza część od32

nosiła się do refleksji i dyskusji na temat święta Chanuki, ale również istoty święta, jaką jest
przezwyciężenie trudności. Drugim etapem
była część artystyczna.
W Ewangelii Jana 10,22 czytamy, że święto to obchodził także Jezus. Chanuka nazwana tam została świętem oczyszczenia, gdyż po
zwycięskim powstaniu Machabeuszy świątynia
jerozolimska, zbezczeszczona wcześniej przez
greckich okupantów, musiała być oczyszczona.
Grecy dopuścili się świętokradztwa składając
tam Zeusowi ofiary ze świń. By mogło dojść
do oczyszczenia należało sporządzić koszerną
oliwę do menory. Wtedy stał się cud, jednodniowa porcja oliwy zasilała świątynna menorę przez osiem dni, tyle ile było potrzeba, by

fot. K. Szulc-Kłembukowska

przygotować nową, poświęconą porcję oliwy.
To wydarzenie, jak i zwycięstwo Machabeuszy
oraz bohaterską postawę Judyty upamiętnia
Chanuka.
Nasze spotkanie rozpoczęło się rozmową z rabinem Eliezerem Gurarym - rabinem
z Chabad Lubavitch z Krakowa. Rabin Eliezrer opowiedział dzieciom o niedawno minionym święcie Chanuki. Zapoznał je z historią
związaną z tym świętem, dzieci poznały także, jakie zwyczaje obowiązują Żydów w czasie
trwania Chanuki. Była więc mowa o pączkach,
codziennym zapalaniu świateł w chanukowym
świeczniku przez osiem dni z rzędu, dobroczynności, upominkach dla dzieci oraz o dozwolonej , w drodze wyjątku, hazardowej grze
bączkiem zwanym drajdlem. Najatrakcyjniejszym elementem tej części zajęć była wspólna
gra drajdlem z rabinem. Rabin Eliezer, prywatnie ojciec czterech uroczych dziewczynek,
nie miał żadnego problemu by wraz z dziećmi
„zejść do parteru” i oddać się hazardowi na
czekoladowe monety.
Po części wspólnej podzieliliśmy się na
dwie grupy. Zajęcia dla grupy najstarszej poprowadziła Aldona Radomska, która jest trenerką aktywizujących metod pracy z dziećmi,
koordynatorką wydarzeń o charakterze edukacyjno-kulturalnym, tworząca przestrzeń do
spotkania dla ludzi, którzy mogą czerpać od
siebie inspiracje i dobry przykład. Warsztaty przygotowane przez nią dla naszych dzieci
dotyczyły twórczości I. B. Singera oraz jego
chanukowych opowiadań. Dzieci malowały
kredkami akwarelowymi i eksperymentowały
światłem i cieniem.
Zajęcia dla młodszej grupy poprowadził
Piotr Prokopowicz, absolwent Akademii Muzycznej w Tel Avivie i Akademii Tańca w Jerozolimie, laureat nagród pianistycznych, m.in.
konkurs Chopina w Sochaczewie, Concerto
Competition Tel-Hay, AICF etc. Pan Piotr nauczył dzieci śpiewać piosenki chanukowej w języku hebrajskim.
Nasi goście nie przyszli do nas z pustymi
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rękami, każde dziecko trzymało drejdla i zestaw czekoladowych monet, które dotarły do
nas prosto z Izraela. Otrzymaliśmy także kilka
świeczników chanukowych, których z pewnością będziemy używać co roku, by przypominać
sobie o tym wyjątkowym spotkaniu.
Muszę przyznać, że nie mieliśmy chyba
jeszcze tak wartościowego spotkania z osobami z zewnątrz w naszej szkółce niedzielnej. Z
jednej strony dzieci zaimponowały gościom
swoją wiedzą, otwartością i wzorowym zachowaniem, a z drugiej strony odwiedziła nas liczna grupa wspaniałych ekspertów, która dała
nam warsztat wyjątkowej jakości. Z tego powodu nie chcemy, aby była to jednorazowa akcja. Obu stronom zależy, aby nasza współpraca
się rozwijała. W październiku byliśmy gośćmi
w Żydowskiej Bibliotece „Remu” na warsztacie
„Wędrówka Nabu” z okazji Dnia Solidarności
z Uchodźcami. Przed nami żydowski karnawał i święto Purim, mamy wszyscy nadzieję, że
także przy tej okazji uda nam się zorganizować
wydarzenie, dzięki któremu spotkają się dzieci
z obu szkółek niedzielnych.
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Wierzę, więc jestem
Krakowska grupa młodzieżowa i konfirmacyjna wzięła udział w projekcie pt. „Kim
jestem? Jakie jest moje powołanie?”, współfinansowanym przez Światową Federację Luterańską (ŚFL) w ramach programu Global
Young Reformers Network oraz Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP w ramach obchodów
jubileuszu 500 lat Reformacji. Materiał omawiany na zajęciach oraz cała akcja w Polsce zo34

stała zatytułowana „Wierzę, więc jestem”.
Głównym celem projektu było przybliżenie
młodzieży elementów doktryny luterańskiej,
obejmujących zagadnienia tożsamości i służby
oraz zachęcenie jej do aktywnego działania na
rzecz drugiego człowieka, jego lokalnej społeczności i Kościoła. Dodatkowym elementem
projektu są specjalnie zaprojektowane koszulki
z hasłem „Wierzę więc jestem”. Możecie je pań-

fot. Izabela Adamczyk-Pagano
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nizowanych jest wtedy wiele spotkań. Młodzież
w ramach tej akcji zdziałała bardzo wiele, gdyż
zaangażowała się na wielu polach. Przygotowali upominki z wersetami dla seniorów, spakowali paczki oraz zajęli się pomocą przy obsłudze Adwentówki, sprzedawali także świece
„Wigilijnego dzieła pomocy” pod kościołem.
Zaangażowali się również w przygotowanie
dekoracji do występu jasełkowego dzieci, pomagali przy realizacji samego przedstawienia
oraz przygotowali salę na Gwiazdkę parafialną
dla najmłodszych.
Dla wszystkich młodych uczestników projektu „Wierzę, więc jestem” było to bardzo
ważne doświadczenie. Cała zaangażowana
młodzież odczuwała ogromną radość z tego,
że choć bardzo młodzi, mogą pomagać i mogą
stać się wartościową częścią naszej społeczności. Doświadczenie związane z tym projektem,
uświadomiło młodym, że jak chcą i mają pomysł, to mogą wiele zdziałać dla Kościoła. Co
więcej, ani pomysłów, ani zapału do dalszej
pracy im nie brakuje i już planujemy, w jaki
sposób będziemy chcieli się włączyć w życie parafialne w tym roku.

fot. I. Adamczyk-Pagano

stwo zobaczyć na zdjęciach. Wiem skądinąd, że
młodzież chętnie chodzi w nich do szkoły, więc
koszulki stały się manifestacją osobistej wiary
oraz tożsamości luterańskiej.
W Krakowie odbyły się trzy spotkania: w październiku „Wierzę, więc jestem…
USPRAWIEDLIWIONY”, na którym przypomnieliśmy młodzieży główną zasadę luterskiej nauki o usprawiedliwieniu. W listopadzie
realizowaliśmy temat: „Wierzę, więc jestem…
WOLNY” i zastanawialiśmy się czym dla nas
jest wolność oraz jak z niej mądrze i odpowiedzialnie korzystać. Ostatnie spotkanie odbyło
się w grudniu pod hasłem „Wierzę, więc jestem… BY SŁUŻYĆ”. Owocem tego spotkania
były zaplanowane przez nas działania na rzecz
społeczności parafialnej, w których młodzież
więzła z zapałem udział.
Swój udział projekcie zgłosiło aż czternaścioro osób. We wszystkich akcjach wzięli
udział: Mateusz Jarosławski-Hołda, Antoni
Kłembukowski, Igor Musiał, Szymon Karkoszka, Jowanka Rzońca, Emilia Binek, Anna Pagano, Lena Pracka i Zofia Chamioło.
Jak wiadomo grudzień jest bardzo pracowitym miesiącem w naszej parafii, gdyż orga-
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Iwona Parzniewska

Konferencja naukowa 9-10 marca Kraków

fot. Iwona Parzniewska

„Dziedzictwo Reformacji.
Wymiar społeczno-kulturowy”
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Osobnym zagadnieniem jest rola protestantyzmu w kulturze polskiej, nie tylko w dobie reformacji, ale także w nowszej i najnowszej
historii. Czy obecny wśród polskich protestantów topos „soli ziemi” znajduje potwierdzenie
w aktywności publicznej – np. społecznej czy
gospodarczej. Skala oddziaływania tak samych
idei jak i konkretnych przykładów aktywności wyznawców protestantyzmu na ziemiach
polskich rzadko była tematem badaczy kultury religijnej, socjologów czy kulturoznawców.
Najczęściej ograniczano się do dokumentacji historycznej, którą warto dzisiaj poszerzyć
o wnioski z badań nad kulturą religijną, np.
W rozumieniu Stefana Czarnowskiego.” (Materiały informacyjne konferencji)

fot. Iwona Parzniewska
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Katedra Socjologii Religii Wydziału Humanistycznego UP Kraków i Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego
AGH zaprosili do wzięcia udziału w konferencji
naukowej, zorganizowanej z okazji przypadającej w tym roku 500 rocznicy Reformacji.
Natomiast, nasza parafia aktywnie włączając
się w zorganizowanie tego wydarzenia, zaproponowała koncert. Uczestnicy konferencji mieli okazję posłuchać znakomitych wykonawców
Kollegium Muzyki Ewangelickiej, zaś po koncercie proboszcz parafii ks. dr Roman Pracki
zaprosił wszystkich na tradycyjną lampkę wina.
„Kulturowe i społeczne dziedzictwo reformacji pojmujemy szeroko. Przede wszystkim
chodzi o wpływ na obszar idei filozoficznych,na
rozwój nauki, politykę i ekonomię. Interesują
nas zatem pytania rozmaite – czy istnieje specyficzna postawa filozoficzna, która wynika lub
koresponduje tylko z dogmatyką protestancką?
Jakie nurty nauki były ewangelikom bliższe niż
inne; jakie sposoby gospodarowania i zarobkowania? Zasadne zdają się pytania nie tylko
o korelację z zamożnością, ale z sekularyzacją
czy prywatyzacją religii. Warto podsumować
np. stuletnią dyskusję nad tezami Maxa Webera – ich aktualnością w świetle najnowszych
badań. Interesujące jest także rozważenie pytania o różne społeczne wizje protestantyzmu,
o projekty organizacji państwowych czy recepty
na lokalne konstrukcje wspólnotowe. Tę szeroką
problematykę chcemy omawiać uwzględniając
wewnętrzne zróżnicowanie protestantyzmu, tak
nurt historycznych Kościołów ewangelickich, jak
i wspólnoty ewangeliczne oraz ewangelikalne.

Koncert
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w gościnne progi parafii metodystycznej. Rozpoczęte o godz. 18 nabożeństwo poprowadziła
gospodyni miejsca, pastorowa Jolanta Bartos.
Kazanie, w oparciu o fragment Ewangelii Mat.
20,1-16, wygłosiła siostra Anna Bodzińska ze
Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Matki Bożej
z Syjonu. Modlitwom, krakowskich ewangeliczek (luteranek i metodystek) oraz katoliczek
(wśród których były przedstawicielki Ruchu
Focolari i Klubu Inteligencji Katolickiej) towarzyszyły pieśni. Filipińskie - wykonał Zespół
Wacława z Szamotuł pod dyrekcją Łukasza
Laxego, polskie - wybrane z Kancjonału metodystycznego, odśpiewał zbór. Na zakończenie
nabożeństwa, po wspólnie odmówionej Modlitwie Pańskiej, zebrani podzielili się trójkolorową flagą Filipin, wykonaną z woreczków wypełnionych ryżem.
A później, podczas agapy, mieliśmy okazję
porozmawiać i skosztować coś słonego i słodkiego. Przygotowany poczęstunek w pewnym
stopniu nawiązywał do tradycji kulinarnych
Filipin. Najbardziej cenna jednak była możliwość wzajemnego poznania się przez przedstawicieli i przedstawicielki różnych Kościołów.
W przygotowaniu tegorocznego Dnia Modlitwy, wzięły udział krakowskie luteranki:
Aleksandra Rzońca, Jolanta Palowska (która
wraz z córką Renatą stworzyła „ryżową” flagę
Filipin), Magdalena Mszyca oraz autorka tego
tekstu.

fot. Ryszard Płatek

Jak wiemy, Światowy Dzień Modlitwy ma
długą tradycję. Skupia wokół siebie chrześcijanki różnych wyznań. Od chwili wystąpienia
Mary Ellen James w roku 1887 z tak doniosłą
inicjatywą minęło już 130 lat. Z roku na rok,
do grona wspólnie modlących się kobiet dołączają kolejne reprezentantki wielu chrześcijańskich środowisk.
Tegoroczną liturgię przygotowały chrześcijanki z Filipin. Kraj ten leży na archipelagu
wysp w zachodniej części Oceanu Spokojnego,
w pobliżu równika. Filipiny są gęsto zaludnione - żyje tu ponad 100 milionów ludzi. W wyniku hiszpańskiej kolonizacji większość mieszkańców (ponad 80%) to katolicy. Protestanci
stanowią ok. 11 % społeczeństwa.
Społeczeństwo Filipin jest mocno rozwarstwione. Głównymi bolączkami kraju są częste
klęski żywiołowe : trzęsienia ziemi i tajfuny
(średnio - dwadzieścia tajfunów rocznie)bieda
oraz powszechna bieda i niesprawiedliwość
społeczna. Jednak mimo tego Filipińczycy
prezentują pogodę ducha i są pełni nadziei na
lepszą przyszłość.
Jak co roku, od wielu już lat, krakowskie
chrześcijanki spotkały się w pierwszy piątek
marca, na wspólnej modlitwie. Hasło tegorocznej liturgii „Czy jestem wobec ciebie sprawiedliwy” nawiązywało do fragmentu Ewangelii według św. Mateusza (20,1-16). Po raz kolejny, na
wspólne nabożeństwo, zostałyśmy zaproszone

fot. Ryszard Płatek

Światowy Dzień
Modlitwy w Krakowie
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Anna Jarosławska-Hołda

Coś zielonego
Coś nowego, zielonego i podobno niekoniecznie smacznego (z czym się nie zgadzam)
do jedzenia na wiosnę!
Wiosna zbliża się wielkimi krokami. a jak
wiosna to i gra w zielone :)
Zielone warzywa, zielone liście działają
cuda w naszej diecie-zwłaszcza przy odchu40

dzaniu, oczyszczaniu organizmu. Dostarczają
do organizmu w hurtowych ilościach bezcenne składniki odżywcze, mineralne i witaminy.
Ale jakoś dziwnie się składa, że należą też do
produktów, których bardzo często nie lubimy.
Każdy z nas pamięta obklejony talerz z rosołem- natką pietruszki. Zielone warzywa liścio-

we, zioła oraz bliżsi i dalsi krewni kapusty często mają bardzo wyrazisty,charakterystyczny
smak, który nie każdemu odpowiada. a jednak
warto się z nimi zaprzyjaźnić - kochana „zieleninka” zawiera witaminy,związki siarki, antyoksydanty, błonnik i fitozwiązki, a także - co
ciekawe - kwasy omega-3, są za to ubogie w kalorie.
Warto przeprowadzić domowe eksperymenty z ich przygotowaniem - doświadczajmy
i bawmy się gotowaniem,czerpmy radość z tego
co daje nam wiosna. Większość z nas krzywi
się na myśl rozgotowanego na papę szpinaku
(zmora obiadów szkolnych z dzieciństwa), ale
świeży i liściasty jest świetnym dodatkiem do
sałatek,tarty warzywnej czy jako nadzienie do
filetu z kurczaka.
Surowe pory są zbyt ostre, a w zupie- rozgotowane -zbyt mdłe. Spróbujmy je więc dodać
do sałatki lub ugotować doprawione jako jarzynę do obiadu. Kapusta kiszona, surowa czy
gotowana - w każdej postaci może być ciekawą
pozycją w naszym menu.
Jedzmy zielone produkty w różnych postaciach:
- świeże (zachowamy witaminy wrażliwe na
temperaturę, np. C),
- gotowane na parze (w ten sposób z naszych
zielonych pyszności nie zostaną wypłukane minerały),
- blanszowane, dodawane do innych potraw,
- smażone (obróbka cieplna sprawi, że choć
znikną pewne cenne składniki, zwiększy się
przyswajalność innych).
Oto niektóre zielone puzzle w naszej piramidzie żywieniowej :
Szpinak
Zawiera dużo żelaza, wapnia, ale w postaci
niezbyt łatwo przyswajalnej przez ludzki organizm. Poza tym, zawiera witaminy: C ( zwłaszcza świeży ), E, K, B1, B2, B6, oraz składniki wspomagające nasz organizm – jod,potas,
mangan czy karoten (gdy go ugotujemy będzie
lepiej przyswajalny). Szpinak jest bogaty w an-

tyoksydanty, które wspierają naturalne mechanizmy obronne naszego organizmu. Naukowcy
udowodnili również, że szpinak opóźnia proces utraty pamięci, czyli przeciwdziała postępowi choroby Alzheimera. Jedzenie szpinaku
chroni też przed inną chorobą -Parkinsona.
Zaletą szpinaku jest jego niska kaloryczność. Dlatego polecany jest osobom z nadwagą
lub otyłością, a także osobom z nadciśnieniem
tętniczym. Szpinak powinny spożywać również
osoby palące papierosy oraz bierni palacze -ma
działanie antyoksydacyjne.
Właściwości pozytywne szpinaku widoczne
są również w zakresie wspomagania leczenia
chorób trzustki i utrzymujących się zaparć. 100
g szpinaku zawiera więcej magnezu niż 100 g
czekolady.
Pory
Pory mają bardzo mało kalorii ( 100 g warzywa to zalewie 24 kcal)i mają niski indeks
glikemiczny -czyli nie podnoszą gwałtownie
poziomu cukru we krwi. Redukują ilość złego
cholesterolu, zawierają witaminy A, E, C i B6
oraz pierwiastki: mangan, żelazo, potas, wapń,
fosfor, magnez. Są też źródłem kwasu foliowego.
Pietruszka
Zawarte w pietruszce witaminy i minerały
(wapń, magnez i potas) pozytywnie wpływają
na krążenie krwi, a żelazo pomaga zwalczać
anemię. Pietruszka pomaga również usuwać
toksyny z organizmu,łagodzi bóle miesiączkowe-jej działanie rozkurczające dobrze wpływa
na mięśnie miednicy. Wywar z pietruszki polecany jest na problemy z pęcherzem, prostatą i nerkami. Korzeń pietruszki ma właściwości moczopędne i jest stosowany w obrzękach
i problemach z zatrzymaniem płynów w ciele.
Natka pietruszki ma właściwości antyseptyczne, wpływa pozytywnie na proces trawienia
i zapobiega infekcjom układu moczowego.
Zawarta w natce pietruszki witamina a dobrze działa na wzrok, szczególnie o zmierzchu. Dzienne zapotrzebowanie na witaminę
41
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15.06.2017 czwartek
Ustroń i Wisła
temat dnia: wczoraj

16.06.2017 piątek
Cieszyn i Czeski Cieszyn
temat dnia: dzisiaj

17.06.2017 sobota
Bielsko-Biała
temat dnia: jutro

18.06.2017 niedziela
parafie
diecezji cieszyńskiej

Więcej informacji: www.dnikosciola.pl oraz biuro@dnikosciola.pl
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Jarmuż
Powinien być nieodłącznym elementem
diety w prewencji i leczeniu osteoporozy ze
względu na znaczną zawartość wapnia. Zawiera go więcej niż mleko! Dzięki wysokiej zawartości wapnia oraz potasu dieta bogata w jarmuż wspomaga regulacje ciśnienia tętniczego
krwi. Jest bogatym źródłem witamin: K, a oraz
C. Uczestniczy w hamowaniu rozwoju miażdżycy, posiada działanie przeciwnowotworowe.
Jarmuż jest bogaty w przeciwutleniacze, które
odpowiadają za hamowanie szkodliwych procesów oksydacyjnych. Jest cennym źródłem
związku o działaniu przeciwnowotworowym
i przeciwzapalnym. Aby jarmuż wykazał ta-

Szczaw
Szczaw - to przede wszystkim źródło witaminy C,dzięki której wspomagamy nasz organizm. Szczaw działa na korzyść naszej skóry- dzięki zawartym w nim flawonoidom oraz
wspomnianej witaminie C, nasza skóra dostaje
spory zastrzyk energii - działa zatem przeciwzmarszczkowo. Szczaw przyspiesza proces gojenia się ran i zrastania kości. Szczaw chętnie
wykorzystywany jest w kosmetyce-dodawany
do kremów rozjaśnia naszą cerę, pomaga pozbyć się przebarwień. Szczaw świetnie spisuje
się w roli leku zwalczającego stan zapalny dróg
oddechowych oraz podrażnienia zatok.
Szczaw jest dodawany do wielu syropów,
ponieważ ma właściwości łagodzące kaszel.
Inne leki zawdzięczają mu natomiast pomoc
w zwalczaniu kataru. Szczaw znany jest każdemu. Bywa jednak tak bardzo niedoceniany.
Zupa szczawiowa nie należy do ulubionych zup
w menu dziecięcym, a sam szczaw kojarzy nam
się z kwaśnym i nieprzyjemnym smakiem.
Tak więc bawmy się w zielone, łączmy pyszne zieleniny z jajami wielkanocnymi,sałatkami,
szynkami,mięsami czy innymi nawet słodkimi
smakołykami.
Róbmy to z rozwagą i na zdrowie :)

Ez

Brukselka
To niepozorne zielone kulki są bogate w witaminy, zwłaszcza z grupy B, a jeśli chodzi o witaminę C, to już 150 g tego warzywa pokrywa
dzienne zapotrzebowanie naszego organizmu.
W składzie brukselki znaleziono indole,
czyli związki, które mają wpływ na regulację poziomu estrogenu w naszym organizmie - a zbyt wysoki poziom tego hormonu
przyczynia się do powstawania nowotworów.
Brukselka uważana jest za warzywo młodości,
bo zawiera przeciutleniacze chroniące przez
uszkadzaniem DNA. Brukselka ma też właściwości przeciwzapalne, zawiera również dużo
kwasu foliowego, więc jest bardzo wskazana
dla kobiet w ciąży i tych, które dopiero ciążę
planują. Ze względu na zawartość sodu i potasu reguluje gospodarkę wodną i ma wpływ na
zwiększenie jędrności skóry.
Pokochajmy brukselkę za: ochronę przed
nowotworami,poprawę trawienia,pomoc w odchudzaniu.

kie działanie powinien być gotowany na parze
przez maksimum 3/4 minuty. W przeciwnym
razie straci swoje prozdrowotne właściwości.
Jarmuż zawiera indole, które hamują wydzielanie aktywnych estrogenów, dzięki czemu chronią przed rakiem piersi. Jest również bogatym
źródłem flawonoli o działaniu przeciwzapalnym i przeciwutleniającym.

http://www.publicdomainpictures.net/

C zaspokaja jedna łyżka stołowa pietruszki.
Dlatego warto dodawać ją do dań, szczególnie
w okresach osłabienia organizmu (przesilenie
wiosenne).
Ponadto pietruszka odświeża oddech i maskuje nieprzyjemny zapach, np. czosnku.

zapraszamy
tylko Słowo

Dzięgielów 1-9 lipca

www.cme.org.pl
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informacje

ZAPROSZENIE
Redakcja naszej gazety zaprasza
25 czerwca po nabożeństwie głównym,
czyli ok. godz. 11.30
na spotkanie z cyklu:

ZNANI – NIEZNANI – LUDZIE Z PASJĄ
do Diakonii parafialnej. Gościć będziemy pana

Kamila Basińskiego z RFN, autora książki
„Marcin Luter w cytatach”.
12 z 63 wybranych myśli zostało zilustrowanych
rysunkami znanego krakowskiego satyryka
Andrzeja Mleczki, a Honorowym Patronatem
zechcieli ją objąć: ks. prof. Marek Uglorz
i pan Jan Peszek.
Oficjalny początek promocji odbędzie się 23.04
w kościele ewangelicko-augsburskim
w Jeleniej Górze-Cieplicach.
Zapraszamy do Krakowa, 25 czerwca!
Przybywajcie licznie po książkę z autografem!

KANCELARIA PARAFIALNA
Jest czynna od poniedziałku do czwartku
w godzinach od 10:00 do 16:00.
Natomiast, w niedzielę od godz. 11:00
do 15:00. Jeśli zachodzi taka potrzeba,
pracownicy parafii są dostępni w innych
terminach. Proszę umówić się osobiście
lub telefonicznie.
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ZAPRASZAMY
NA STRONĘ INTERNETOWĄ PARAFII,
gdzie umieszczane są nagrania youbtube
z nabożeństw w naszym Kościele!
http://krakow.luteranie.pl/
POLUB NAS NA FACEBOOKU
https://www.facebook.com/
parafiaewangelickoaugsburska-krakow

