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„Swoje życie poświęcił nawoływaniu do pokoju i pojednania” – tak o bracie 
Rogerze pisali biografowie, tak też w skrócie można określić dwa główne cele, 
które przyświecały mu przez całe życie. 16 sierpnia mija 15. rocznica tragicznej 
śmierci brata Rogera. Z tej okazji przypominamy fenomen jego postaci oraz 
utworzonej przez niego wspólnoty z Taizé, a także wrocławskie spotkania Taizé.

16 SieRpnia 
Brat Roger z Taizé

WROCŁaWSKie HiSTORie 

Brat Roger, a właściwie Roger Louis Schutz- 

-Marsauche, urodził się w małej wsi Provence 

w Szwajcarii 12 maja 1915 r. Choć zapracowani 

rodzice dziewięciorga dzieci nie mieli dla naj-

młodszego syna zbyt wiele czasu, Roger swoje 

dzieciństwo uważał za bardzo szczęśliwe. Już 

jako dziecko chętnie opowiadał, jak będzie wy- 

glądało jego życie: dom miał być otwarty, hojny  

i pełen ludzi, a każdy dzień określała wymyślona 

przez niego pewna „harmonia”.

Roger był pod wielkim wpływem swojego ojca,  

Charlesa – pastora i autora komentarzy do No- 

wego Testamentu. I choć młody Roger wyma-

rzył sobie życie pisarza, to jednak nie potrafił 

sprzeciwić się ojcu, który chciał, aby Roger 

studiował teologię, która miała „otworzyć mu  
drzwi” i nadać kierunek dalszego życia. Młody 

student „czuł się tam jak człowiek, który przy-
szedł na koncert, nie mając pojęcia o muzyce”, 

jednak z zaangażowaniem uczestniczył w dys- 

Brat Roger w Taizé, 2003, fot. za: www.wikiwand.com
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kusjach o niepokojach i dylematach Lutra oraz  

o chrześcijańskiej wolności. Pod koniec studiów  

Roger zaczął rozważać ideę większej wspólno- 

ty, której członkowie mogliby „modlić się razem, 
ponieważ człowiek sam modli się tak mało i źle”.  

Jego celem stało się utworzenie domu modli- 

twy i schronienia. W tym czasie trwała II wojna  

światowa. 

Długo poszukiwał odpowiedniego miejsca; spo- 

śród kilku francuskich wsi wybrał małą, na wpół 

zrujnowaną wieś Taizé, położoną zaledwie 2 km  

od linii demarkacyjnej. W naturalny sposób, mi- 

mo realnego niebezpieczeństwa, otwarty dom 

szybko stał się schronieniem dla napływających 

uchodźców. Skromnymi zapasami żywności Ro- 

ger dzielił się również z niemieckimi jeńcami 

wojennymi. 

Jeszcze podczas wojny, w trakcie pobytu brata  

Roger w Genewie, pojawili się pierwsi współ-

bracia. Kilka lat później do dyspozycji małej 

wspólnoty za specjalnym pozwoleniem udo-

stępniony został położony we wsi pusty, rzym- 

skokatolicki kościół. Gdy jednak do Taizé zaczęli  

przyjeżdżać młodzi ludzie, dość szybko okazało  

się, że przestaje on wystarczać. Budowa nowego  

kościoła stała się okazją do współpracy między 

wspólnotą a inicjatorem tego przedsięwzięcia 

– niemiecką organizacją Aktion Sühnezeichen 

(Akcja Znak Pokuty). Prace zakończono w 1962 r.  

Taizé stało się symbolicznym miejscem pojed-

nania między Francją i Niemcami. 

Jednak Taizé to nie tylko budowla – to przede 

wszystkim wspólnota i spotkanie. W 1960 r., na 

zaproszenie brata Rogera, do Taizé przyjechało 

12 biskupów katolickich i około 50 pastorów 

z różnych krajów – było to pierwsze takie 

spotkanie po reformacji. „Ach, Taizé, ta mała 
wiosna!” – miał powiedzieć papież Jan XXIII 

podczas jednej z ostatnich audiencji. 

W 1963 r. brat Roger zainicjował ekumeniczną 

akcję „Nadzieja”, której celem było niesienie 

pomocy tym, którym jej zabrakło: ubogiej lud- 

ności Ameryki Łacińskiej, mieszkańcom Ban- 

gladeszu po powodzi, Sahelu w trakcie suszy. To 

właśnie w ramach tej akcji pomoc od wspólnoty 

brata Rogera otrzymali podczas stanu wojen-

nego również Polacy. 

Kontakty brata Rogera z Polską rozpoczęły 

się jednak dużo wcześniej, bo już w latach 70.  

podczas pielgrzymek górników do Piekar Ślą-

skich, na które brat Roger został zaproszony. 

Ówczesny biskup metropolita krakowski Karol 

Wojtyła – już jako papież Jan Paweł II – podczas 

jednej z wizyt w Taizé stwierdził po latach: 

„Przez Taizé przechodzi się tak, jak przechodzi się 
obok źródła”. Wojtyła i brat Roger przez lata 

utrzymywali wzajemne, serdeczne kontakty. 

Z upływem lat Taizé gromadziło coraz więcej  

młodych ludzi. W 1974 r. ogłoszono, przez kilka  

dni zgromadziło się ich na wzgórzach 40 tys.  

Cztery lata później w Paryżu odbyło się pierw-

sze Europejskie Spotkanie Młodych: 15 tys. 

osób przyjęły rodziny ponad 100 parafii stolicy 

Francji i okolic.

Jedenaste spotkanie, miało miejsce na przeło- 

mie 1989 i 1990 r. we Wrocławiu. Odbyło się  

ono mimo wielkiej niepewności – obawiano się  

ogromnych trudności przy organizacji między- 

narodowego spotkania w kraju bloku wschod-

niego. Jednak w trakcie przygotowań bracia byli 

Brat Roger podczas Europejskiego Spotkania Młodych w Lizbonie w grudniu 
2004 r., fot. Karol Białkowski / Foto Gość za: www.gosc.wroclaw.pl
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Brat Roger, zapytany o to, co w Taizé jest  

szczególne w porównaniu z innymi wspólno-

tami, odpowiadał: „Myślę, że pojednanie”. Mimo 

jego tragicznej śmierci myśl ta do dziś jest 

pielęgnowana. Nic dziwnego – do dziś jest 

aktualna i nadal potrzebna.

Bogna Piter
germanistka, przewodniczka miejska
wolontariuszka w Centrum Historii Zajezdnia

świadkami ogromnych, dynamicznych zmian 

w Polsce. Odpadła też część biurokratycznych 

formalności, jakim musieliby sprostać uczest-

nicy. O modlitwach odbywających się m.in. 

w kościele NMP na Piasku przypomina dziś 

wisząca na północnej ścianie tego kościoła 

tablica. 

Kolejne spotkanie wspólnoty Taizé odbyło się  

we Wrocławiu w 1995 r., zaś następne na prze- 

łomie 2019 i 2020 r. To ostatnie już bez brata  

Rogera. 16 sierpnia 2005 r. światem wstrząsnę- 

ła wiadomość o jego tragicznej śmierci. Zmarł 

kilka chwil po tym, jak z tłumu zgromadzonych 

na wieczornej modlitwie wybiegła 36-letnia 

kobieta, godząc go nożem.

Polecamy publikację Kathryn Spink, Brat Roger, założyciel Taizé (wyd. Znak 2007), a także krótki film o bracie Rogerze. 3

Skromny grób brata Rogera na cmentarzu w Taizé, fot. za: www.wikiwand.com

https://youtu.be/la49Z6HM6CU

