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BONHOEFFEROWSKI
TESTAMENT

Henryk Dominik

ietrich Bonhoeffer ¿y³ w bardzo tru- i jego wiernych. Jego myœli w tych sprawach
dnym okresie dzia³alnoœci koœcio³ów s¹ aktualne i dzisiaj, dlatego tym tematom
chrzeœcijañskich, szczególnie w Niem- chcia³bym poœwiêciæ wiêcej uwagi i rozwa¿yæ
czech, gdzie totalitarna i zbrodnicza w³adza problemy, które on poruszy³ w czasie swego
nazistów d¹¿y³a do likwidacji wszelkiej kultu- ¿ycia, zakoñczonego mêczeñsk¹ œmierci¹.
rowej i duchowej konkurencji i do zniszczenia
chrzeœcijañstwa. Duchowieñstwo katolickie, CZ£OWIEK WOBEC BOGA
z ma³ymi wyj¹tkami podda³o siê dyktatowi
ustrojach totalitarnych, gdy starano
nuncjusza papieskiego, póŸniejszego papie¿a
siê ka¿dego cz³owieka poddaæ woli
Piusa XII, który za konkordat uzyska³ fikcyjne
wodza, partii i rzekomych interesów
gwarancje dzia³alnoœci koœcio³a katolickiego, narodu, nastêpowa³ proces unicestwiania
co zreszt¹ nie uchroni³o niektórych ksiê¿y od osobowoœci, wola narodu by³a rzekomo
wiêzieñ i obozów koncentracyjnych.
wa¿niejsza. Jak¿e to nam przypomina "jedKoœció³ ewangelicki w Niemczech prze¿y³ noœæ moralno-polityczn¹" czy "wspólne wartragiczne rozdarcie. Wiêkszoœæ duchownych i toœci" póŸniejszych czasów. Masowa psychowiernych da³o siê skusiæ namanipulacja przez media,
cjonalistycznej i rasistow-skiej
partie i koœcio³y, okrutne
propagandzie i w tzw. Deutprawa i przeœladowania poMasowa psychomanipulacja
sche Christen - koœciele pañwodowa³y odcz³owieczenie
przez media, partie i koœstwowym poddawa³a siê powielu ludzi. Odrzucenie przycio³y, okrutne prawa i przewolnej, sta³ej dechrystianizakazañ Bo¿ych na rzecz racji
œladowania powodowa³y
cji, a nastêpnie, widocznej do
"wodza" oraz jego "Mein
odcz³owieczenie wielu ludzi.
dzisiaj ateizacji.
Kampf", "glajszachtowanie"
Mniejsza grupa duchowsumieñ, czyni³y g³êbokie wyrnych (m.in. Martin Niemowy w tym niegdyœ racjonaleller, Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer) nym i kulturalnym narodzie. St¹d walka Bonstworzyli œciœle chrystocentryczny, wolny od hoeffera o istotê cz³owieczeñstwa, którego
nacjonalizmu Koœció³ Wyznaj¹cy, walcz¹c podstaw¹ ma byæ prawda wiary wyp³ywaj¹ca
uporczywie nie tylko o prawdê Bo¿¹, ale z Bo¿ego S³owa.
i z zaraz¹ rasizmu i poganizmu, propagowaBonhoeffer zwraca³ uwagê, ¿e ka¿dy
n¹ przez hitlerowców. Nie pozosta³o to bez chrzeœcijanin jest osobiœcie odpowiedzialny
wp³ywu na przeœladowanie cz³onków tego przed Bogiem. W 1929 roku w swym wyk³aKoœcio³a. Fakty te sk³oni³y Bonhoeffera do dzie w Barcelonie, a by³o to jeszcze przed
zajêcia siê w szeregu wyk³adów (kiedy jeszcze zdobyciem w³adzy przez Hitlera, przypomimóg³ je wyg³aszaæ) i w swych publikacjach na³: Stoisz przed Bogiem, w³ada tob¹ ³aska
spraw¹ to¿samoœci koœcio³a chrzeœcijañskiego Boga; w œwiecie stajesz wobec drugiego

D

W

36

S³owo Parafialne
1/2010

PUNKTY WIDZENIA
cz³owieka, musisz czyniæ i dzia³aæ, pomnij, ¿e daje siê nowej ludzkoœci tak, ¿e Jego osoba
dzia³asz w obliczu Boga; ¿e Bóg ma swoj¹ obejmuje wszystkich, których pozyska³, wi¹¿e
wolê i chce, by ona by³a spe³niona. Ka¿da siê z nimi, zobowi¹zuje siê wobec nich, a takaktualna chwila powie ci, jaka to jest wola. ¿e sprawia, ¿e s¹ oni zwi¹zani z sob¹ nawzaChodzi tylko o to, byœ widzia³ jasno, ¿e w³as- jem i wobec siebie nawzajem zobowi¹zani.
n¹ wolê musisz w³¹czyæ w wolê Jego. Dopie- "Koœció³" nie jest wiêc ludzk¹ spo³ecznoœci¹,
ro takie ca³kowite zaparcie siê "szukania sie- której Chrystus udziela siê lub nie udziela, ani
bie", jakie jest wymagane w dzia³aniu w obli- te¿ grup¹ ludzi szukaj¹cych Go lub utrzymuj¹cych, i¿ Go posiadaj¹ jako jednostki i teraz
czu Boga, zas³u¿yæ mo¿e na miano mi³oœci.
W wyk³adzie tym podkreœla³ szczególnie pragn¹ tylko pielêgnowaæ swoj¹ wspóln¹
znaczenie chrzeœcijañskiej wolnoœci, co sta³o "w³asnoœæ", jest Zborem stworzonym przez
siê bardzo wa¿nym zagadnieniem dla ka¿- Chrystusa i w Nim ugruntowanym… Tylko
dego wierz¹cego w Niemczech cztery lata w wierze cz³owiek "ma" Boga… Wierzyæ znapóŸniej, gdy Hitler zdoby³ w³adzê i rozpocz¹³ czy po prostu tyle, co znajdowaæ Boga, ³askê
Boga, Zbór Chrystusowy jako
politykê degeneracji narodu.
coœ rzeczywiœcie istniej¹cego.
Chrzeœcijañskie dzia³anie etyChrzeœcijanin jest wolny, stoi
Jak¿e to by³y wa¿ne napoczne jest dzia³aniem w wolwobec Boga i wobec œwiata
mnienia, gdy d¹¿¹cy do w³anoœci cz³owieka, który sam
bez ¿adnej os³ony czy zadzy nazizm, podwa¿a³ wiarê
nie ma nic, ale w Bogu ma
bezpieczenia, na nim saw istnienie Boga i usi³owa³ Go
wszystko. Kto rezygnuje
mym spoczywa ca³a odpowyeliminowaæ z ¿ycia narodu,
z wolnoœci, rezygnuje zarawiedzialnoœæ za to, jaki u¿yrasizm zaœ deprecjonowa³ duzem ze swojego chrzeœcitek zrobi z daru wolnoœci.
¿¹ czêœæ Biblii, a moralnoœæ
jañstwa. Chrzeœcijanin jest
zastêpowano tylko powinwolny, stoi wobec Boga i wobec œwiata bez ¿adnej os³ony czy zabez- noœci¹ wobec pañstwa i narodu, czyli szopieczenia, na nim samym spoczywa ca³a od- winizmem, a krzy¿ zastêpowa³a, wszechpowiedzialnoœæ za to, jaki u¿ytek zrobi z daru obecna wtedy, pogañska swastyka.
Wspó³czeœnie tak¿e z tej pracy Bonhoefwolnoœci. Dziêki tej wolnoœci jego dzia³anie
staje siê twórcze… Jezus podporz¹dkowuj¹c fera mo¿emy wyci¹gn¹æ wnioski dla zborów
cz³owieka bezpoœrednio Bogu, w ka¿dej i koœcio³ów. Jak¿e czêsto zapominamy s³ów
chwili na nowo i inaczej przywraca ludzkoœci Biblii, jak¿e czêsto zapominamy o Jezusie, bez
którego ani my, ani nasz zbór nic nie znacz¹.
najwiêkszy dar, jaki utraci³a: wolnoœæ…
Zapominamy, ¿e bez Jezusa Koœció³ przestaje
byæ Koœcio³em. W swej "Etyce" pisa³:
CHRYSTUS-CZ£OWIEKW Nim (Chrystusie) dokona³o siê pojednanie
ZBÓR
œwiata z Bogiem. Œwiat zosta³ pokonany - nie
Bonhoeffera chrystianizm jest w cenprzez burzenie, lecz przez pojednanie.
trum jego rozwa¿añ o koœciele. Wiara,
Mo¿e wspó³czeœni nam burzyciele pokoju
Chrystus, koœció³ i zbór mia³y byæ jedspo³ecznego, wrogowie mi³oœci i wolnoœci
noœci¹ myœli i dzia³ania w S³owie Bo¿ym.
wziêliby sobie te s³owa do serca. W³aœnie
W pracy habilitacyjnej (1931 r.) pisa³: Chrysw naszych czasach mo¿e tylu ludzi odchodzi
tus zbli¿a siê maksymalnie do ludzkoœci, od-
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od koœcio³ów, gdy¿ mo¿na tam znaleŸæ chlubi siê swym poni¿eniem. Nie jest te¿ dobwszystko, i politykê, i grzech, tylko trudno rze, jeœli pochopnie chlubi siê moc¹ i wp³yznaleŸæ Zbawiciela. A przecie¿ bez Chrystusa wem. Dobrze jest tylko wtedy, gdy pokornie
nie ma koœcio³a, bez Jego S³owa i Jego spowiada siê z grzechów, prosi o przebaczemi³oœci. Kto nie ¿yje z Nim na co dzieñ, a tylko nie i wyznaje swego Pana. Codziennie od
w niedzielê, oddala siê od Niego i przestaje nowa musi przyjmowaæ - od Chrystusa - wolê
byæ Jego uczniem. On ma byæ centrum na- Boga (Berlin 1933 r.).
W wyk³adzie dla m³odych teologów Koœszego ¿ycia osobistego, spo³ecznego i przede
wszystkim zborowego, wtedy dopiero mo¿e- cio³a Wyznaj¹cego w Finkenwald w czerwcu
1936 roku mówi³: Istoty Koœcio³a nie okreœlaj¹
my siê czuæ chrzeœcijanami.
W 1933 roku Bonhoeffer wyk³ada³ w Ber- ci, którzy do niego nale¿¹, lecz tylko S³owo
linie: Zbór jest Cia³em Chrystusa. Chrystus jest i Sakrament Jezusa Chrystusa, które gdziekog³ow¹ Zboru, lecz równie¿ sa-mym zborem, lwiek by dzia³a³y - gromadz¹ sobie, zgodnie
jest g³ow¹ i ka¿dym cz³onkiem. Obecny z Obietnic¹, wspólnotê, czyli zbór… Twierdzenie, ¿e zbawienie jest
w S³owie, Sakramencie oraz
tylko w Koœciele, jest nie do
w Zborze znajduje siê w œrodprzyjêcia z tego wzglêdu, ¿e
ku ludzkiej egzystencji, histoW³aœnie w naszych czasach,
znaczy coœ innego ni¿ wzyrii, naturze. Jest w œrodku…
mo¿e tylu ludzi odchodzi od
wanie do widzialnego KoœW swym bycie dla cz³owieka,
koœcio³ów, gdy¿ mo¿na tam
cio³a, czyli nie jest egzystenw swym bycie dla historii
znaleŸæ wszystko - politykê,
cjalnym wypowiedzeniem
i w swym bycie dla natury…
i grzech, tylko trudno znawiary prawdziwego Koœcio³a,
Chrystus stoi tam, gdzie cz³oleŸæ Zbawiciela.
tylko teoretyczn¹ prawd¹
wiek zawodzi wobec Prawa.
o uratowanych i zgubionych.
Chrystus jako œrodek znaczy,
Bonhoeffer widzia³ w ów¿e to on jest wype³nieniem
Prawa… Jest granic¹ i s¹dem cz³owieka… Jest czesnych koœcio³ach uleganie w³adzy, byle
s¹dem i usprawiedliwieniem cz³owieka… To tylko zachowaæ sw¹ pozycjê, lekcewa¿¹ce
w Jezusa - Cz³owieka wierzymy jako w Boga. podejœcie do swych obowi¹zków, brak piêtnowania widomych, a nawet zbrodniczych
KOŒCIÓ£
grzechów organów w³adzy, brak mi³osierdzia
z³owiek jest odpowiedzialny przed Bo- wobec przeœladowanych, g³êbokie poni¿anie
giem i za swój zbór i za Koœció³, ale ³aski Boga. Da³ temu najwy¿szy wyraz
o ile wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ przed oburzenia w swym "Naœladowaniu"(1937 r.):
Bogiem ponosi Koœció³ i ludzie, którzy stoj¹ £aska tania jest jak towar oddany za bezcen,
na jego czele. Koœció³ ma reprezentowaæ przebaczenie z przeceny… £aska tania
czyst¹ naukê Chrystusa wobec wierz¹cych i stanowi usprawiedliwienie grzechu, a nie
wobec œwiata, jego istot¹ ma byæ Chrystus, grzesznika. £aska dzia³a przecie¿ sama, a zaJego mi³oœæ i pokój, a nie jakakolwiek pycha, tem wszystko mo¿e pozostaæ po staremu…
wzglêdnie uni¿onoœæ wobec w³adców tego Niech zatem i chrzeœcijanin ¿yje jak œwiat…
œwiata, jak to by³o w czasach Bonhoeffera. £aska tania to nauczanie o odpuszczeniu
Nie jest dobrze, jeœli koœció³ zbyt pochopnie grzechów bez ¿alu za grzechy i postanowie-
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nia poprawy, to chrzest bez podporz¹dkowa- braæ udzia³ w œwieckich zadaniach ¿ycia
nia siê koœcielnej wspólnocie, to Wieczerza spo³ecznego, nie rz¹dz¹c, lecz pomagaj¹c
bez wyznania grzechów… To ³aska bez pójœ- i s³u¿¹c. Jest tylko wtedy Koœcio³em, gdy jest
dla innych.
cia za Chrystusem.
Takiej ³asce, która i dzisiaj jest praktykowana i w koœcio³ach i w wielu zborach Europy BYÆ CHRZEŒCIJANINEM
i Polski, Bonhoeffer przeciwstawia zgodn¹
ezus w ogrodzie Getsemane powiedzia³
z Bo¿ym S³owem ³askê drog¹, która wzywa
do uczniów: Czy nie mogliœcie jednej godo naœladowania Jezusa Chrystusa, ma swoj¹
dziny czuwaæ ze mn¹? Dietrich Bonhocenê, bo zap³acono za ni¹ ¿yciem cz³owieka, effer zawarte w tym pytaniu wezwanie uczyjest ³ask¹, bowiem w ten sposób dopiero ni³ has³em do zrealizowania w przysz³oœci, po
sta³a siê Ÿród³em ¿ycia. Kosztuje, bo potêpia wojnie. Cz³owiek jest oto wezwany do pogrzech, jest ³ask¹, bo usprawiedliwia grzesz- dzielenia siê z Bogiem ciê¿arem Jego cierpienika. Przede wszystkim ³aska jest droga, bo nia w bezbo¿nym œwiecie… Byæ chrzeœcijadroga by³a dla Boga, gdy¿
ninem to nie byæ w jakiœ
Bóg zap³aci³ za ni¹ ¿yciem
okreœlony sposób religijnym,
Swego Syna… Nie mo¿e byæ
£aska tania jest jak towar
usi³owaæ, wed³ug jakiejœ medla nas tanie, co dla Boga jest
oddany za bezcen, przetody, coœ z siebie zrobiæ
drogie.
baczenie z przeceny… £aska (grzesznika, pokutnika czy
Po doœwiadczeniach okretania stanowi usprawiedliœwiêtego). Byæ chrzeœcijanisu hitleryzmu, gdy koœcio³y
wienie grzechu, a nie
nem znaczy byæ cz³owieswym brakiem w³aœciwej
grzesznika. £aska dzia³a
kiem. Nie jakiœ typ cz³owieka,
Chrystusowej postawy, odejprzecie¿ sama, a wiêc
tylko po prostu cz³owieczeñœciem od Jego nauki, ca³kowszystko mo¿e pozostaæ
stwo stwarza w nas Chrystus.
wicie zrazi³y Bonhoeffera,
po staremu…
To nie jakiœ akt religijny czyni
poœwiêci³ im w notatkach
chrzeœcijaninem, lecz wspó³wiêziennych w 1944 roku tyludzia³ w cierpieniu Boga
ko kilka uwag: Koœció³ musi wyjœæ ze sta- w œwieckim ¿yciu. Metanoia to daæ siê zagnacji. Musi siê wydobyæ na œwie¿e powie- garn¹æ bez reszty na drogê Chrystusow¹,
trze duchowej konfrontacji ze œwiatem. w zdarzenie mesjañskie. "Akt religijny" jest
Musimy te¿ podejmowaæ ryzyko mówienia zawsze czymœ fragmentarycznym tylko.
rzeczy kontrowersyjnych, skoro tylko w ten "Wiara" to coœ ca³oœciowego, akt ¿ycia. Jezus
sposób mo¿na poruszaæ naj¿ywotniejsze nie wzywa do jakiejœ nowej religii, tylko do
dzisiaj kwestie. Pietyzm, jako ostatnia próba ¿ycia". (Listy z wiêzienia, lipiec-sierpieñ 1944)
utrzymania ewangelicznego chrzeœcijañstwa
¯ycie chrzeœcijañskie nie jest ani spraw¹
jako religii, ortodoksja luterañska - próba radykalizmu, ani kompromisu… Nie jest wa¿ratowania Koœcio³a jako Zak³adu Zbawienia… na ani idea czystego chrzeœcijañstwa, ani idea
Wiara jest wspó³udzia³em w bycie Jezusa. cz³owieka takiego, jakim jest, lecz jedynie rzeNasz stosunek do Boga jest nowym ¿yciem, czywistoœæ Boga i rzeczywistoœæ cz³owieka,
polegaj¹cym na "byciu" dla innych, na które w Jezusie Chrystusie sta³y siê jednoœci¹.
wspó³udziale w bycie Jezusa. Koœció³ musi Wa¿ny jest sam Chrystus, nie zaœ takie czy
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inne chrzeœcijañstwo. Sprawy ¿ycia chrzeœci- cemu z³u, propagowanemu jako obiektywna
jañskiego nie rozstrzygnie wiêc ani radyka- koniecznoœæ? Potêpiaj¹c nacjonalistyczn¹,
lizm, ani kompromis, lecz jedynie sam Jezus partyjno-urzêdow¹ pogardê rasistowsk¹ woChrystus. Burzenie cz³owieczeñstwa jest grze- bec ¯ydów, Cyganów i innych narodów,
chem, a wiêc przeszkod¹ w boskim dziele od- w swej "Etyce" daje wyj¹tkowo trafn¹ anakupienia. Krzy¿ Jezusa jest wyrokiem œmierci lizê Ÿróde³ z³a, wskazuj¹c jednoczeœnie drogê,
na œwiat… Zmartwychwsta³y Jezus Chrystus któr¹ powinni kroczyæ chrzeœcijanie. Znajooznacza, ¿e Bóg mi³oœci i wszechmocy zwy- moœæ dobrego i z³ego naby³ (cz³owiek) wówciê¿a œmieræ i powo³uje do ¿ycia nowe stwo- czas dopiero, gdy oderwa³ siê od praŸród³a
rzenie - daje nowe ¿ycie. (Refleksje gwiazdko- (Boga). Znaj¹c dobro i z³o, cz³owiek nie ¿yje
ju¿ w rzeczywistoœci, któr¹ okreœli³ prapowe dla przyjació³ 1943 r.)
Bez wolnoœci nie widzia³ Bonhoeffer ani cz¹tek, lecz wchodzi w œwiat mo¿liwoœci
w³asnych: bycia dobrym albo
mo¿liwoœci odpowiedzialnez³ym. Widzi wiêc siebie obok
go dzia³ania cz³owieka, ani
¯ycie chrzeœcijañskie nie jest
Boga, poza Bogiem, a to znawiêzi ogólnoludzkich. W jeani spraw¹ radykalizmu,
czy, ¿e zna ju¿ tylko samego
go notatkach znajdujemy
ani kompromisu…
siebie. Boga zaœ nie zna wcapotwierdzenie tego stanoNie jest wa¿na ani idea
le. Znaæ Boga mo¿na bowiem
wiska. Strukturê ¿ycia odpoczystego chrzeœcijañstwa,
tylko wtedy, kiedy nie zna siê
wiedzialnego okreœlaj¹ dwa
ani idea cz³owieka takiego,
niczego poza Nim. Cz³owiek
aspekty: zwi¹zanie w³asnego
jakim jest, lecz jedynie
(…) uwa¿a te¿ siebie za Ÿród¿ycia z drugim cz³owiekiem
rzeczywistoœæ Boga
³o dobra i z³a… Sam zacz¹³ siê
i z Bogiem oraz wolnoœæ ¿yi rzeczywistoœæ cz³owieka,
uwa¿aæ za stwórcê i sêdziecia. Wolnoœæ tê nadaje ¿yciu
które w Jezusie Chrystusie
go… Sta³ siê jak Bóg. Ale sta³
w³aœnie fakt zwi¹zania z cz³osta³y siê jednoœci¹.
siê taki przeciw Bogu.
wiekiem i Bogiem. To jest
Jezus ¿yje i dzia³a nie kiewarunek odpowiedzialnoœci,
o której mo¿na mówiæ jedynie wtedy, gdy ruj¹c siê wiedz¹ dobrego i z³ego, lecz jedynie
oddajemy w³asne ¿ycie drugiemu cz³owieko- wol¹ Bo¿¹. Wola Bo¿a zaœ jest tylko jedna…
wi. Nowy cz³owiek musi byæ ukszta³towany Jezus ¿¹da przezwyciê¿enia wiedzy dobrego
na obraz i podobieñstwo Chrystusa. Odk¹d i z³ego, ¿¹da jednoœci z Bogiem. Dobro natoBóg sta³ siê cz³owiekiem, wszelkie rozwa¿a- miast, które ma na myœli Jezus, ca³e tkwi
nia na temat cz³owieka z pominiêciem Chry- w dzia³aniu, nie zaœ w s¹dzeniu.
Bonhoeffer sprzeciwia siê fetyszowi niestusa by³yby bezp³odn¹ abstrakcj¹ - pisa³
mieckiego "Ordnung" pisz¹c, ¿e cz³owiek
w “Etyce”.
obowi¹zku bêdzie musia³ w koñcu równie¿
MIÊDZY DOBREM, A Z£EM i wobec diab³a obowi¹zek swój wype³niæ…
zasy Bonhoeffera stawia³y przed wielo- A gorsze ni¿ z³y postêpek jest bycie z³ym… Im
ma ludŸmi powa¿ny problem. Jak za- cz³owiek bardziej jest pod³y, tym gorliwszym
chowaæ sw¹ godnoœæ chrzeœcijanina i podatniejszym jest w rêkach tyrana.
Totalitarna ideologia deprecjonowa³a powobec rz¹dz¹cego z³a? Jak w pogañskim, ba³wochwalczym totalitaryzmie nie ulec panuj¹- jêcia solidarnoœci, humanitaryzmu, wykreœla-
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j¹c z ludzkiej myœli nawet pojêcie mi³oœci, bez bojaŸni i troski - oto narzucona nam podlatego Bonhoeffer przypomina³ biblijn¹ isto- stawa.
Dietrich Bonhoeffer widzia³ wojnê z ca³ym
tê mi³oœci, zwracaj¹c uwagê, dlaczego gdy
w miejsce Boga postawiono ba³wochwalczy jej okrucieñstwem i bestialstwem. Zdawa³ sokult cz³owieka (wodza), mi³oœæ musia³a zni- bie sprawê, ¿e jego kraj zostanie zniszczony,
co ju¿ by³o widoczne po masowych bombarkn¹æ.
Mi³oœæ, która obejmuje tylko zakres sto- dowaniach. Widzia³ karz¹c¹ rêkê Boga. Zdasunków miêdzyludzkich, kapituluje zaœ przed wa³ sobie tak¿e sprawê, ¿e koœcio³y chrzeœcitym, co materialne, nie jest mi³oœci¹ Nowego jañskie nie zda³y egzaminu w obliczu z³a, któTestamentu… Mi³oœæ jest objawieniem Boga. re opanowa³o œwiat. Dlatego w maju 1944
Objawieniem Boga jest Jezus Chrystus. Pismo roku, na rok przed swoj¹ mêczeñsk¹ œmierci¹
napisa³ s³owa, które mo¿na
Œwiête odpowiada nam na
potraktowaæ jako jego testapytanie co to jest mi³oœæ: Jest
ment dla tych, którzy czuli siê
to pojednanie cz³owieka
Bezczynne przeczekiwanie
jeszcze chrzeœcijanami: Widziz Bogiem w Jezusie Chrystui têpe przypatrywanie siê
my dziœ, ¿e œwiat jest w gniesie. Ono stanowi koniec roznie s¹ postawami chrzeœciwnych, ³askawych rêkach Bodarcia miêdzy cz³owiekiem
jañskimi. Chrzeœcijanin,
ga… Jeœli z ruiny dóbr ¿ya Bogiem, miêdzy cz³owiezanim sam zostanie
ciowych uniesiemy tylko - ¿ykiem a cz³owiekiem, œwiatem
cieleœnie doœwiadczony,
wi i cali - ¿yw¹ duszê, to trzei samym sob¹. Stanowi dar
u¿ywany jest do czynu
powrotu do praŸród³a… Mi- i wspó³czucia, gdy doœwiad- ba siê tym zadowoliæ…
Nasz Koœció³, który przez
³oœæ nie jest wyborem dokoczani s¹ jego bracia, dla
te
lata
walczy³ tylko o w³asne
nanym przez cz³owieka, lecz
których cierpia³ Chrystus.
cele samozachowawcze, tak
wybraniem cz³owieka przez
Myœleæ i dzia³aæ pomn¹c
Boga. Wszystko bowiem, co
o przysz³ej generacji, a przy jakby by³o to celem samo
w sobie, jest niezdolny do temo¿emy powiedzieæ o mi³oœtym byæ gotowym odejœæ
go, by byæ nosicielem odkuci cz³owieka, sprowadza siê
ka¿dego dnia bez bojaŸni
piaj¹cego i jednaj¹cego S³owa
do tego jednego: ¿e Bóg jest
i troski - oto narzucona
dla ludzi i dla œwiata. Dlatego
mi³oœci¹.
nam postawa.
dawne s³owa musz¹ utraciæ
Gdy z³o w ró¿nej postaci
moc i zamilkn¹æ, i chrzeœcijañstaje siê ideologi¹, chrzeœcijanin nie mo¿e byæ wobec niego obojêtny. stwo nasze bêdzie teraz polegaæ na dwu rzeW notatkach Bonhoeffera z grudnia 1942 ro- czach tylko: na modlitwie i czynieniu spraku czytamy: Bezczynne przeczekiwanie i têpe wiedliwoœci wœród ludzi.
Z tej modlitwy i z tego czynu dopiero musi
przypatrywanie siê nie s¹ postawami chrzeœcijañskimi. Chrzeœcijanin, zanim sam zosta- narodziæ siê na nowo ca³e myœlenie, mówienie cieleœnie doœwiadczony, u¿ywany jest do nie i organizowanie chrzeœcijañskie. ("Myœli
czynu i wspó³czucia, gdy doœwiadczani s¹ na dzieñ chrztu syna Eberhardta Bethge")
jego bracia, dla których cierpia³ Chrystus. MyHenryk Dominik
œleæ i dzia³aæ pomn¹c o przysz³ej generacji,
a przy tym byæ gotowym odejœæ ka¿dego dnia
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WIELKANOC 2010

OSOBLIWY OBYCZAJ
PRANDIUM

Anna Oryñska

Obchody œwiêta Misericordias Domini (2. Niedziela po Wielkanocy) w dawnym Wroc³awiu

P

randium to po ³acinie póŸne œniadanie,
ale tak¿e nazwa zwyczaju praktykowanego we Wroc³awiu od czasu Reformacji a¿ do 1875 r. przez katolicko-ewangelickie bractwo altarystów. Celem tego corocznego spotkania, które odbywa³o siê w 2. Niedzielê po Wielkanocy, czyli w niedzielê
Misericordias Domini, by³ podzia³ - wed³ug
ustalonego parytetu - beneficjów o³tarzowych koœcio³ów parafialnych œw. El¿biety i œw.
Marii Magdaleny miêdzy kapitu³ê katedraln¹
i zarz¹d obu ewangelickich parafii. Kapitu³a
katedralna zobowi¹zywa³a siê odprawiaæ
msze za zmar³ych fundatorów w zamian za
czêœæ dochodów zwi¹zanych z fundacjami
ustanowionymi w przesz³oœci dla poszczególnych o³tarzy. Pozosta³e fundusze przeznaczano na potrzeby socjalne ubogich, chorych,
niezdolnych do pracy wspó³obywateli miasta.
W okresie Reformacji oba wroc³awskie
koœcio³y parafialne œw. Marii Magdaleny i œw.
El¿biety sta³y siê wspólnotami luterañskimi
(pierwszy z nich od 1523 r., a drugi - od 1525
r.) Mimo zmiany wyznania wroc³awianie
uszanowali dziedzictwo poprzednich pokoleñ. Ewangeliccy mieszczanie fundowali
wprawdzie nowe elementy wyposa¿enia
koœcio³ów, odpowiadaj¹ce nowemu wyznaniu (np. budowa ambon, zmiana ustawienia
³aw w koœciele - zwrócenie ich w kierunku
ambony), ale pozostawiali istniej¹ce dot¹d
elementy wspania³ego wystroju koœcio³ów,
chocia¿ nie odpowiada³y one ju¿ potrzebom
nowej liturgii i nowej doktrynie religijnej.
Powsta³y przecie¿ przez wieki dziêki ich
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przodkom - fundacjom mo¿nych rodów patrycjuszowskich i bogatych cechów rzemieœlników i kupców. Pozostawiono wiêc np.
w obu koœcio³ach murowane gotyckie sakramentalia.
Uszanowano tak¿e ustanowione przez
poprzednie pokolenia fundacje mszalne przy
105 o³tarzach w obu koœcio³ach farnych.
Istnia³o specjalne bractwo altarystów, które
sprawowa³o opiekê nad tymi o³tarzami.
Wiele z nich umieszczonych by³o w osobnych
kaplicach, które tworzy³y jakby niezale¿ny od
koœcio³a farnego, do którego przylega³y, ma³y
koœció³ wyposa¿ony we w³asne drogocenne
ksiêgi, szaty i naczynia liturgiczne oraz osobnych duchownych, którzy mieli odprawiaæ
wieczyœcie mod³y za fundatorów kaplic.
Specyficzne dla Wroc³awia by³o to, ¿e
w okresie Reformacji beneficja o³tarzowe
zosta³y w pokojowy sposób podzielone wed³ug ustalonego parytetu miêdzy kapitu³ê katedraln¹ i zarz¹d obu ewangelickich parafii,
natomiast drogocenne, zdobione szlachetnymi kamieniami paramenty (naczynia liturgiczne i przedmioty kultu, np. relikwiarze) oraz
szaty liturgiczne spieniê¿ono na potrzeby pomocy ubogim i chorym. Dziêki tym funduszom w 1526 r. mo¿liwa by³a budowa szpitala miejskiego Wszystkich Œwiêtych (w jego
miejscu znajduje siê, obecnie w stanie likwidacji, dawny szpital im. Babiñskiego na pl.
Jana Paw³a II).
Coroczne prandium, czyli œniadanie, podczas którego dzielono fundusze, odbywa³o
siê w kurii kanoników katedralnych, potem
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w mieszkaniach prywatnych lub u handlarzy
win. Uczestnikami prandium byli przedstawiciele kapitu³y katedralnej, ewangeliccy
seniorzy, przedstawiciele rady miasta oraz
bractwa altarystów. Prandium mia³o swój
rytua³. Tradycyjnie podczas spotkania wznoszono dziewiêæ toastów - ka¿dy okraszony
mow¹ po ³acinie, któr¹ zazwyczaj koñczono
sentencj¹ ze œw. Augustyna: Jednoœæ w potrzebie, wolnoœæ w przekonaniach, we wszystkim mi³oœæ (…) i pokój na ziemi. Toasty
wznoszono w odpowiedniej kolejnoœci:
- za króla,
- za arcybiskupa,
- za kapitu³ê katedraln¹,
- za wroc³awski magistrat,
- za miejski konsystorz luterañski,
- za luterañskiego inspektora koœcielnego,
- za prokuratorów,
- za ofiarodawców,
- za zgromadzonych przy biesiadnym
stole.
Nie wypada³o jednak wznosiæ kolejnego
toastu z poprzedniego pucharu, dlatego bie-

siadników zaopatrywano w dziewiêæ kielichów - ka¿dy stosowny do rangi osoby, na
której czeœæ wypijano z niego toast.
Warto podkreœliæ, ¿e kiedy ówczesn¹
Europê rozdziera³y kolejne krwawe wojny
religijne, obyczaj prandium œwiadczy jak najlepiej o dawnych mieszkañcach Wroc³awia,
którzy bez wzglêdu na wyznanie potrafili
porozumieæ siê w wa¿nych dla spo³ecznoœci
sprawach. Kierowali siê przy tym szacunkiem
dla woli swoich przodków, wyra¿onej w ustanowionych wieczystych fundacjach, dziel¹c je
wed³ug okreœlonych parytetów miêdzy katolick¹ kapitu³ê katedraln¹ i protestanckie
miasto.
Wra¿liwoœæ na potrzeby bliŸnich i organizacja opieki spo³ecznej w dawnym Wroc³awiu
mog¹ byæ Ÿród³em inspiracji tak¿e wspó³czeœnie.
Anna Oryñska
Korzysta³am z ksi¹¿ki Grzegorza Sobela
"Przy wroc³awskim stole".

MI£OŒÆ
Odpowiedzialnoœæ bez mi³oœci czyni bezwzglêdnym.
Sprawiedliwoœæ bez mi³oœci czyni szorstkim.
Uprzejmoœæ bez mi³oœci czyni ob³udnym
Porz¹dek bez mi³oœci czyni ma³ostkowym.
Kompetencja bez mi³oœci czyni despotycznym.
W³adza bez mi³oœci czyni brutalnym.
W³asnoœæ bez mi³oœci czyni sk¹pym.
A wiara bez mi³oœci czyni fanatyczny.
Autor nieznany
T³um.: ks. Jan Krzywoñ (Hannover 23 stycznia 2010)
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