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przytoczę, są dobrym ukazaniem celu postawionego przez autorkę: Ze strachu przed 
moimi sąsiadami (...) przemilczałam, że na moim trawniku rośnie strasznie niebezpieczne 
zielsko. Zielskiem tym jest mlecz, który swymi nasionami,.zaraża” okoliczne trawniki. 
(...) Sądzę, że natura wyznaczyła dla mleczu specjalne zadanie, by zamarłą pod asfeltem 
ziemię przywrócić do nowego życia. Mlecz na pewno przeżyje i powierzy swoje cenne 
nasionka wiatrowi. Jedno z nasionek spadnie na drobinkę nawianego pisku, zaczepi się 
w nim, nabierze wilgotnego powietrza i swymi mleczowymi korzeniami rozsadzi 
zabetonowaną ziemię. Upłynie znów tysiące lat zanim życie wróci znów do swego 
pierwotnego stanu.

Drugi rozdział na który zwróciłam uwagę nosi tytuł Godne umieranie człowieka. 
Roswitha Dufľner łączy w nim zagadnienia ekologiczne i etyczne. Na początku 
przedstawia nam sytuację ludzi umierających we współczesnym świecie. Więcej niż 50% 
osób ostatnie godziny żyda spędza w szpitalach i zakładach, w otoczeniu, które 
pozostawia umierającego samemu sobie. Śmierć jest składową życia ludzkiego i każdy 
z nas może pomóc drugiej osobie w końcowych chwilach jego życia. Osoba umierająca 
chce się uwolnić od tego, co ją  dręczy. Często w takich chwilach wystarczy być otwartym 
i szczerym. To ostatnie pożegnanie obu stronom może przynieść ogromną ulgę. 
Autorka porusza również zagadnienie przedłużania, czy przyspieszania momentu 
śmierd. Uczula na ten problem lekarzy i rodzinę umierającego. Opowiada się za 
możliwością godnego umierania w atmosferze miłośd i spokoju.

Moim zdaniem książka ta jest przydatną dla każdego. Zjednej strony jest apelem
o zachowanie niszczejącego świata natury, popartym danymi technicznymi, z drugiej 
poradnikiem, dającym nam gotowe rozwiązanie jak żyć, aby zachować ten świat natury 
„zdrowym” jak najdłużej.

Napisana jest prostym językiem, przemawiającym do wielu osób. Ciekawym 
elementem są uwagi w tekście, będące informacją, gdzie możemy zwrócić się o pomoc 
przy rozwiązywaniu problemów (przykładowo: podane nazwy firm czy czasopism). 
Szkoda, że w polskim tłumaczeniu nie znalazły się podobne wskazówki.

Iwona Grunt-Mejer

S. Halina Strzelecka SIE, Służebnice Jezusa w Eucharystii na terenach 
Związku Radzieckiego w latach 1945-1991, Warszawa 1994, ss. 228.

Żyde zakonne jest stanem życia wewnętrznie związanym z Kośdołem i ze 
światem, stąd też osoby zakonne należą do Kościoła i do świata, są sługami Kośdoła 
i ludzkości, świadczą o życiu nowym i wiecznym. Ich życie, działalność, jest 
zapowiedzią przyszłego zmartwychwstania i chwały w Królestwie niebieskim, wiernie 
naśladuje i nieustannie ukazuje sposób życia Syna Bożego (KK 44). Ojcowie soborowi 
nazwali żyde zakonne znakiem, który może i powinien pociągać skutecznie wszystkich 
wiernych do solidnego wypełniania ich obowiązków chrześcijańskich (KK 46).

Zagadnienie życia zakonnego swojego zgromadzenia podejmuje s. Halina 
Strzelecka, przełożona generalna w latach 1975-1987, jako osoba dobrze do tego 
przygotowana. Jest to już druga jej praca poświęcona Służebnicom Jezusa w Eucharys
tii. Pierwsza (rozprawa magisterska w Sekcji Historii Kośdoła Akademii Katolickiej 
w Warszawie) nosi tytuł: Początki zgromadzenia Służebnic Jezusa w Eucharystii 
1923-1945. Została opublikowana w: Studiach z historii Kościoła w Polsce, red. H.E. 
Wyczawski, t. VIII, Warszawa 1987, s. 235-303. Promotor, ks. prof. H.E. Wyczawski, 
ocenił prace opublikowane w t. VIII (s. 4-5) jako oryginalne i przedstawiające swój



przedmiot w oparciu o wyczerpującą bazę źródłową. Zaznaczył też, że praca s. H. 
Strzeleckiej wniosła w historiografię kościelną rzetelną informację o jej zgromadzeniu. 
Stąd też i obecna książka oparta jest na bogatych i solidnie zgromadzonych przez 
autorkę źródłach. Kwerenda nie była łatwa. Wiele materiału źródłowego dostarczyły 
siostry (49 sióstr) poprzez swoje ustne relacje z terenu Białorusi, Litwy, Rosji, 
Kazachstanu, Tadżykistanu i Gruzji. Autorka, jako przełożona generalna, była 
również naocznym świadkiem życia swojego zgromadzenia, przeprowadzaj ąc wizytacje 
poszczególnych placówek zakonnych. W książce zostały wykorzystane zbiory ar
chiwalne Domu Genralnego w Pruszkowie, do których należą akta kapituł general
nych, kroniki zakonne, korespondencje, opinie, protokoły zebrań Rady generalnej 
i wizytacja przeł. generalnej, jak też archiwalia z Wilna — akta domu macierzystego 
w Drui, akta majątkowe, księgi: personalna i pamiątkowa domu sióstr w Wilnie.

S. H. Strzelecka przedstawiła podjętą przez siebie problematykę w trzech 
rozdziałach.

Pierwszy rozdział Przetrwanie i rozwój (s. 9-88) zapoznaje czytelnika ze 
zgromadzeniem Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii (popularna nazwa — siostry 
eucharystki) założonym w 1923 r. przez ordynariusza wileńskiego bł. Jerzego Matule- 
wicza (1918-1925). Biskup wileński starał się odrodzić w diecezji życie zakonne, które 
niemal całkowicie zamarło wskutek carskich represji. Zakładając nowe zgromadzenie 
pragnął, aby rekrutowało się ono głównie z miejscowej ludności i pracowało przede 
wszystkim na prowincji. Miało ono nieść pomoc zaniedbanej religijnie ludności, 
zwłaszcza z terenu Białorusi. Pierwsze siostry eucharystki zamieszkały w Drui nad 
Dźwiną 19.03.1923 r. Założyciel polecał siostrom służyć ubogim przez nauczanie 
katechizmu, kolportaż dobrych książek i czasopism, zakładanie i prowadzenie nowych 
szkół, internatów, przytułków, organizowanie zajęć i robót, prowadzenie kółek 
i stowarzyszeń młodzieży żeńskiej, jak  i kobiet. Siostry miały szczególną czcią otaczać 
Chrystusa obecnego w Eucharystii. Pomyślny rozwój zgromadzenia trwał do 1945 r., 
kiedy to postanowiono wysłać część sióstr do Polski w nowych granicach. Pozostałe na 
Wileńszczyźnie 23 siostry przeżyły trudne lata prześladowań. Jednak zgromadzenie 
przetrwało i uzyskało nawet pewien rozwój (1945-1975). Wspólnota sióstr okrzepła 
duchowo i powiększyła się liczebnie. W tym czasie liczba placówek wzrosła do 7. 
W trudnym czasie prześladowań siostry niosły pomoc kapłanom, służyły sprawie 
Kościoła. Zgromadzenie rozwijało się dalej i miało już w latach (1975-1981) 79 sióstr, 
przybyły 4 domy w Azji. Łatwiej było pracować w okresie tzw. pierestrojki.

W drugim rozdziale omówiono stan personalny i organizacyjny (s. 88-155). 
Poruszono tu takie zagadnienia, jak liczbę, pochodzenie społeczne i terytorialne, 
narodowość sióstr, kształcenie i formację zakonną, życie wewnętrzne zgromadzenia, 
przedstawiono przełożone wspólnoty, sytuację materialną, możliwość kontaktowania 
się z eucharystkami w Polsce, jak też z władzami duchownymi. Końcowy punkt tej 
części książki przedstawia organizację zgromadzenia według jej ustaw. Przedstawiony 
stan liczbowy wskazuje na rozwój zgromadzenia, mianowicie w 1945 r. były 23 siostry, 
w 1975 — 48, 1981 — 79; mniejsza była ich liczba w 1990 — 69. Najwięcej sióstr 
rekrutuje się w omawianym okresie z Białorusi — 56, Kazachstanu — 28, Litwy — 10. 
Wśród eucharystek 68 stanowią Polki, 39 — Niemki, 6 — Litwinki, 3 — Ormianki, po
1 — Gruzinki, Łotyszki, Rosjanki. Większość sióstr ma średnie wykształcenie, kilka
— wyższe. W życiu wewnętrznym bardzo ważne miejsce zajmuje obecność Chrystusa 
w Eucharystii (tabernakulum). Siostry zawsze o to starały się. Bardzo ważnym 
momentem są adoracje Najśw. Sakramentu i rekolekcje, z których korzystały również 
siostry innych wspólnot zakonnych.

Ostatni rozdział poświęcony jest działalności zgromadzenia (s. 156-210). Siostry 
starały się głównie w omawianym okresie, zgodnie z wolą założyciela, prowadzić
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katechizację, troszczyć się o miejsca kultu (świątynie i inne pomieszczenia sakralne), 
głosić Chrystusa przez apostolstwo i działalność charytatywną wśród świeckich oraz 
nieść pomoc kapłanom. Mimo niebezpieczeństw siostry przygotowywały w ukryciu 
dzieci do sakramentów św., np. w Braslawiu corocznie ok. 200-300 dzieci do I Komunii 
św. W późniejszym okresie (po 1975 r.) przygotowywały młodzież, dzieci, starszych do 
sakramentu chrztu, bierzmowania, pokuty, Eucharystii, małżeństwa, sakramentu 
chorych, do zmiany wyznania itp. Zakonnice opiekowały się kościołami, troszczyły się
0 paramenty, nieraz ratowały Najśw. Sakrament przed profanacją. Swoje apostolstwo 
prowadziły poprzez pracę zawodową w szpitalach, aptekach i innych miejscach, a także 
wprost świadcząc pomoc materialną ludności. Siostry również z oddaniem pomagały 
kapłanom. Zdarzało się, że przechowywały ukrywających się księży, spełniały rolę 
gospodyń, opiekowały się chorymi. O wielkiej roÜ sióstr w omawianym okresie 
świadczą cytowane listy dziękczynne i gratulacyjne biskupów i kapłanów (s. 203-206). 
Brzy końcu książki zamieszczono bibliografię ze szczegółowym wykazem archiwów
1 opracowań, indeks osób i miejscowości. Cenne są też fotografie przybliżające 
czytelnikowi osobę założyciela, niektórych sióstr, kapłanów związanych ze zgromadze
niem, dzieje wspólnoty.

Dzieło s. Ы. Strzeleckiej należy wysoko ocenić, prof. St. Olczak z KUL we wstępie 
do książki wyraził życzenie (s. 4), aby jej treść pozwoliła poznać cząstkę dziejów Kościoła 
katołickiego — Kościoła cierpiącego i niech też stanie się zachętą do prowadzenia badań 
przez inne zgromadzenia zakonne. Autorka zgromadziła wszystkie dostępne jej źródła, 
szczególnie uchwyciła to, co przemija, relacje bohaterek tej książki — sióstr eucharystek 
pracujących na Wschodzie, również na ziemi zwanej niegdyś „nieludzką” . Wnikliwość 
autorki pozwoliła w jej pracy poznać nie tylko dzieje zgromadzenia, ale też kapłanów 
tam pracujących, jak również żyde tamtejszego Kościoła. Należałoby życzyć, aby tak 
cenna książka mogła być rozpowszechniona na terenie byłego Związku Radzieckiego. 
Być może, świeccy czytelnicy, którzy zetknęli się z siostrami, ich pracą, dopowiedzieli
by, jak widzieli, odbierali pracę eucharystek i jak z niej korzystali, na ile to dopomogło 
im odnaleźć Boga, ugruntować wiarę. Ich relacje mogłyby dostarczyć cennego 
materiału do następnego, być może poszerzonego wydania tej wartościowej pozycji 
książkowej.

Ks. Stanisław Hołodok
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Józef H. Keichholf, Zagadka rodowodu człowieka. Narodziny człowieka 
w grze sil z przyrodą, przekład z niemieckiego: E. i J. Kaźmierczakowie, 
PWN, Warszawa 1992, ss. 305.

Książka Józefa Reichholfa Zagadka rodowodu człowieka to popularnonaukowe 
przedstawienie antropogenezy, oparte na badniu zmienności mtDNA (mitochondrial- 
nego DNA) u poszczególnych grup ludzi, oraz zależności procesu uczłowieczenia od 
określonych zmian środowiskowych.

Porusza ona problem przyczyny uczłowieczenia, sugerując jednocześnie, że 
proces hominizacji nie był ciągiem przypadkowych zdarzeń, lecz celowym, śdśle 
ukierunkowanym działaniem ewolucji. Uwzględnia się w niej jedynie ewolucję 
biologiczną, jej współzależności i ogólne warunki, pomijając aspekty kulturowe
i duchowe.


