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POSŁANNICTWO
R. XXIX W arszaiua, Październik  1960 r. 10

BISKU P DR M A K SY M IL IA N  RODE

MAŁŻEŃSTWO I RODZINA 
U LUDÓW PIERWOTNYCH

Temat: „Małżeństwo i rodzina u ludów pier
wotnych” należy do rzędu tych problemów na
szej przeszłości, którego nie można jeszcze dzi
siaj stawiać w formie tez nie ulegających żad
nej wątpliwości, przeciwnie zdani jesteśmy ,na 
wysuwanie raczej tylko hipotez o większej lub 
mniejszej dozie prawdopodobieństwa i z szere
giem zastrzeżeń. Ani bowiem antropologia, ani 
etnologia czy też prehistoria nie dostarczyły — 
jak dotąd — dostatecznych materiałów, na pod
stawie których można by opisać życie, zwycza
je i obyczaje, słowem ustrój ludów pierwot
nych w ich czystym znaczeniu. Przedmiotem 
badań mogły i mogą być jedynie te ludy, rody 
czy plemiona, które obecnie jeszcze żyją na 
ziemi, a u których wszystko to, co nazywa się 
kulturą, przekazywane jest tylko ustnie z po
kolenia na pokolenie. Są to tzw. ludy prymi
tywne, żyjące na najniższym poziomie kultury, 
bardzo zachowawcze, otamowane skarbem pra
starych swoich tradycji i praktyk dnia codzien
nego do tego stopnia, że nie ulegają, względ
nie prawie że nie ulegają wpływowi zewnętrz
nych czynników, czynników tzw. kultur wyż
szych. Jednak, zważywszy długi okres czasu 
istnienia ludzkości, ludy prymitywne dzisiaj 
jeszcze żyjące z pewnością chociaż w pewnym 
stopniu uległy metamorfozie w stosunku do 
luaow pierwotnych sprzed tysiący, tysięcy lat. 
Toteż badając ich obecne życie przy zachowa
niu jak najdalej idącego krytycyzmu i nauko
wej ścisłości, nie możemy wyników tych badań 
bez zastrzeżeń aplikować ludom pierwotnym 
we właściwym tego słowa znaczeniu. Przeto 
przedstawiając „małżeństwo i rodzinę u ludów 
pierwotnych” w świetle osiągnięć współczesnej 
etnosocjologii pamiętać trzeba, że z zauważo
nych i uszeregowanych praktyk obecnie żyją
cych ludów prymitywnych wnioskujemy tylko 
i to niewątpliwie w pewnym przybliżeniu o 
małżeństwie i rodzinie ludów pierwotnych w 
znaczeniu historycznym.

Nadto pragnę zaznaczyć, że w ramach jed
nego artykułu temat: „Małżeństwo i rodzina u 
ludów pierwotnych” można przedstawić jedy
nie szkicowo i to z uwzględnieniem tylko wpły
wu czynnika gospodarczego na kształtowanie 
się tych instytucji, a z pominięciem innych, 
zwłaszcza społecznych.

Obok człowieka, jako konkretnego i realne
go indywiduum spotykanego dzisiaj i na prze
strzeni dziejów ludzkości, występuje również 
jako konkret i rzeczywistość wyraźnie określo
na, mająca swoją historię i bogatą problema
tykę: r o d z i n a .

Rodzinę w pojęciu ścisłym tworzy: ojciec, 
matka i dziecko, względnie dzieci; w pojęciu 
szerszym do rodziny należą również krewni 
linii bocznych. Podstawą prawną rodziny jest 
małżeństwo, którego istotę formalną stanowi 
umowa sui generis mężczyzny z kobietą, na pod
stawie której to umowy oboje dają sobie wza
jemne prawo do swego ciała, rodzenia i wycho
wywania dzieci, oraz obopólnej pomocy. Umo
wa ta jest charakteru publicznego, stąd też 
cieszy się ochroną prawa, które jej nadaje pew
ne znamiona, zwłaszcza trwałości i nierozerwal
ności, jeśli jego podstawą ideową jest religia 
chrześcijańska, widząca w małżeństwie przede 
wszystkim instytucję Bożą.

Jak wygląda małżeństwo i życie rodzinne u 
ludów pierwotnych? Jako punkt pierwszy 
wypada omówić problem: Czy rodzina pier
wotna, opierała się o monogamię, poligynię, 
poliandrię, czy też o tzw. „bezład płciowy”? 
(Monogamia =  greckie słowo, mónos —■ 
jeden i ó gamos — małżeństwo =  jednożeństwo; 
poligynia =  polvs, poły, polv — liczny, mnogi 
wieloraki, y gvny — niewiasta, kobieta =  wiele 
niewiast, czyli jeden mąż ma dwie lub więcej 
żon; polvandria =  polvs, ó andros — mąż, czyli 
jedna kobieta ma dwóch względnie więcej mę
żów; poligynię i poliandrię łącznie nazywa się 
poligamią, czyli wielożeństwem).



Do późnego średniowiecza przyjmowano na 
ogół zgodnie za jedynie prawidłową naukę 
Kościoła o pierwotnej rodzinie, opartej o mał
żeństwo monogamiczne. Zmianę daje się 
zauważyć w drugiej połowie XVIII w., w 
wieku zaś XIX teza ta zostaje zakwestiono
wana głównie pod wpływem ewolucjonistycz- 
nych dzieł Herberta Spencera, filozofa angiel
skiego (1820 — 1903) i Karola Darwina (1809 — 
1882). Silnie zwłaszcza zaciążył nad etno i so
cjologią ewolucjonizm H. Spencera. Jego pod
stawowa zasada ewolucji (prawo dyferencjacji 
i integracji), przeniesiona w dziedzinę etnologii 
i socjologii, stała się jednym z zasadniczych 
sprawdzianów chronologicznego szeregowania 
wszelkich wytworów kulturowych, a więc i in- 
stytucyj oraz zbiorowości społecznych w mono- 
linearny schemat rozwojowy. Zgodnie ze spen- 
cerowską zasadą ewolucji przyjmowano, że 
najstarsze, najbardziej prymitywne fakty spo
łeczne winny być amorficzne, a zarazem luź
nie ze sobą powiązane, wszelkie zaś coraz to 
późniejsze fakty winny cechować rosnące zróż
nicowanie oraz rosnącą współzależność. Zakła
dano powtóre, również w zgodzie z ewolucjo- 
nizmem H. Spencera, że rozwój wszystkich 
społeczeństw ludzkich odbywa się w jednym 
kierunku i dokonywa się z immanentną ko
niecznością. Schemat rozwojowy jest tedy je
den i ten sam dla wszystkich społeczeństw ludz
kich. Każde społeczeństwo przechodzi w swoich 
dziejach i przechodzić musi — o ile nie zosta
nie zniszczone w walce o byt przez inne spo
łeczeństwo — pewne określone fazy czy stadia 
rozwojowe, jednakowe dla wszystkich społe
czeństw. Kolejność tych faz jest niezmienna 
i niezależna od czynników zewnętrznych: kli
matu, podboju, instytucyj wychowania, dzia
łalności prawodawczej itd. Żadne społeczeństwo 
nie może w rozwoju swoim „przeskoczyć” faz 
czy stadiów pośrednich. Zmienne może być 
tylko tempo rozwoju, szybkość przebywania 
przez poszczególne społeczeństwa tych czy in
nych faz rozwojowych. Stąd jedne społeczeń
stwa przeszły już wszystkie dotychczasowe fa
zy, inne tkwią jeszcze w fazach wcześniejszych. 
Wszystkie, aktualnie żyjące społeczeństwa ludz
kie można uszeregować (na zasadzie rosnącej 
złożoności i współzależności) w łańcuch, w któ
rym  ogniwa początkowe będą tworzyć społe
czeństwa najbardziej z dostępnych prymityw
ne, ogniwa zaś ostatnie —• społeczeństwa najwy
żej stojące. Przez porównawcze badanie kolejno 
po sobie następujących faz ustalał ewolucjonizm 
„immanentne tendencje rozwojowe”. Postępu
jąc zaś drogą odwrotu, tzn. porównując ze sobą 
fazy późniejsze z fazami kolejno wcześniejszymi, 
można zdaniem ewolucjonistów rekonstruować 
uzasadniony obraz tych stadiów, które zapadły 
się już w mrok pradziejów, ponieważ ludzkość 
współczesna już dawno je przeszła. W tej re
konstrukcji zamierzchłej przeszłości szczególnie 
pomocne miały być szczątkowe „przeżytki” 
dawnych faz rozwojowych, zachowane w fa
zach współcześnie najniższych. Podobnie bo
wiem jak organizm biologiczny, podlegając

ewolucji, zachowuje przez szereg pokoleń na
rządy bezużyteczne w stopniowo zanikającej 
postaci, tak i społeczeństwa ludzkie, przecho
dząc do faz wyższych, ciągną za sobą brzemię 
paru faz poprzednich w postaci stopniowo roz
kładających się „przeżytków”, niezwiązanych 
sensownie z nową fazą lub sztucznie w niej ra
cjonalizowanych” (Por. Szczurkiewicz: „Ro
dzina w świetle etnosocjologii”, str. 132).

Cały ten tok etnologicznego rozumowania 
ewolucjonistów, zwłaszcza Spencera, jako 
pierwszy zastosował w stosunku do problemu 
małżeństwa i rodziny, szwajcarski uczony, histo
ryk prawa i kultury Jan Jakub Bachofen 
(1815 — 1887). W roku 1861 wydał on w Stutt
garcie dzieło pt. „Das M utterrecht”, zaprzeczył 
w nim słuszności dotychczasowej opinii o mał
żeństwie monogamicznym jako pierwotnej for
mie zawiązkowej rodziny. W oparciu o tezy et
nologii ewolucjonistycznej i spotykany u niektó
rych ludów starożytnych komunizm kobiet, 
opiewany przez Herodota, Diodora i inn., wypo
wiedział twierdzenie, że mon ogarnia jest już 
jednym z wielu ogniw pochodnych postaci pier
wotnej rodziny. Dowodził natomiast, że pier
wotnie ludzie żyli w hordach, które były naj
niższymi komórkami społecznymi, składały się 
zaś z odpowiedniej ilości kobiet i mężczyzn, 
oraz dzieci. INIie było małżeństwa dwojga ludzi, 
istniał tzw. „bezład płciowy”, ludzie łączyli się 
ze sobą na podstawie wzajemnego chcenia 
i upodobania; stąd też rodzące się dziecko miało 
matkę, ojciec wszakże jego był nieznany. Prze
to też w pierwotnej społeczności ludzkiej — hor
dzie istniał m atrylineat — dzieci należały do 
matki i po niej dziedziczyły, a nawet przez pe
wien okres w kulturze wczesnego rolnictwa — 
matriarchat, kobieta bowiem jako pierwsza 
zdołała gospodarczo eksploatować ziemię.

Teoria Bachofena została zrazu entuzjastycz
nie przyjęta w etno-socjologii, a stała się głoś
ną głównie przez prace Lewisa Henryka Mor
gana, wydane w latach 1871 i 1877. Morgan, 
socjolog amerykański (1818 — 1881, wywarł 
poważny wpływ na Marksa i Engelsa; podsta
wowe jego dzieło: „Społeczeństwo pierwotne”, 
tłumaczone na j. polski) skonstruował poza tym 
własną teorię rozwoju rodziny. W dowodzeniach 
swoich oparł się o hawajski sposób oznaczania 
krewnych, uważając go na podstawie jedynie 
teoretycznych przesłanek za najprymitywniej 
szy. W systemie tym  istnieją tylko trzy rodza
je oznaczników pokrewieństwa: dziadek, bab
ka — ojciec, matka — dzieci: brat, siostra. Ha- 
wajczycy nazywają siebie: dziadkami, ojcami 
względnie braćmi, lub babkami, matkami 
względnie siostrami. Z tego faktu Morgan wy
snuł twierdzenie, że pierwotnie nie było ma
łych, właściwych rodzin monogamicznych, nie 
było mężów i żon, a istniały „Małżeństwa gru
powe”, a przed nimi jeszcze i w ich ramach 
„bezład płciowy”. Wskutek działania różnych 
elementów z biegiem czasu z tych form współ
życia małżeńskiego i rodzinnego wykształtował 
się wpierw matrylineat, potem patriarchat,
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wreszcie wyłoniła się dopiero rodzina oparta
0 małżeństwo monogamiczne;

Teorie Bachofena i Morgana przyjęła ówczes
na etnologia i socjologia. Ich twierdzenie w for
mie popularnej krzewili wśród warstw robot- 
nicznych m. in, F. Engels głównie w książce 
pt.: „Ursprung der Familie”, a A. Bebel w 
książce pt.: „Die Frau und der Sozialismus”. 
Pierwszym, który w sposób zasadniczy zakwes
tionował prawdziwość hipotez Bachofena i Mor
gana był etnolog finlandzki Ed. Westermarck. 
W książkach pt. „Historia ludzkiego małżeń
stwa” (1901) i „Pochodzenie i rozwój idei mo
ralnych” (1908) — przeprowadził tezę, że nie 
bezład płciowy, a monogamia jest pierwotną 
formą życia rodzinnego. Wszelako dopiero 
działalność i naukowe osiągnięcia trzech słyn
nych etnologów niemieckich podważyły zasad
niczo twierdzenia ewolucjonistów, do których 
obok Bachofena i Morgana dołączyli się w 
międzyczasie Mac-Lennan, Robertson-Smith
1 lord Avebury. Etnologami tymi są: Br. An- 
kermann, Fr. Graebner i Wilhelm Schmidt, 
twórcy kierunku historycznego, albo kierunku 
kręgów kulturowych.

Podstawową tezą tej szkoły jest twierdzenie 
Schmidta o istnieniu trylinearnego schematu 
rozwojowego społeczeństw, przeciw monoli- 
nearnemu ewolucjonistów. Najniższą fazą roz
wojową każdego samo się rozwijającego spo
łeczeństwa jest t.zw. niższe myśliwstwo. Z nie
go społeczności ludzkie przechodziły stopniowo 
albo do myśliwstwa wyższego, inne do paster
stwa, jeszcze inne do rolnictwa. Rozwój ten od
bywał się równolegle, kultury biegły zrazu 
obok siebie, później krzyżując się rodziły prze
różne warianty kulturowe.

Teorie ewolucjonistów zaatakowali też t.zw. 
funkcjonaliści, przyjmujący nieoznaczoną wie
lość możliwych schematów rozwojowych spo
łeczeństw pierwotnych. Główny przedstawiciel 
tej szkoły, Polak z pochodzenia, profesor uni
wersytetu w Londynie, Bronisław Malinowski 
w tym przedmiocie stwierdza m. in. w książce: 
„Prawo, zwyczaj, zbrodnia w społeczności dzi
kich” (Warszawa 1939, str. 29): „teoria małżeń
stwa grupowego jest rzeczą, która właściwie na
leży już tylko do historii etnologii”... „Nigdzie 
na świecie nie znajdujemy ani jakichkolwiek 
aktów grupowych, ani grupowych umów. W 
żadnej społeczności małżeństwo nie jest nigdy 
niczym innym jak indywidualną osobistą umo
wą, wiążącą jednego mężczyznę i jedną ko
bietą”.

Odnośnie istnienia u ludów pierwotnych 
t.zw. bezładu płciowego Schmidt w sławnej 
pracy pt.: „Die Stellung der Pygmaenvólker in 
der Entwicklungsgeschichte der Menschheit” 
(1908) przeprowadził dowód, podając materiały 
bezpośrednie, że ludy pigmej skie są z etnogra
ficznie dostępnych najstarszymi i że u nich 
powszechnie panuje monogamia, Hawajczycy 
zaś, ;na których obyczaje powołuje się Morgan, 
należą już do kultury wyższej, nie mogą tym 
samym być uważani za lud prymitywny.

Dzisiaj najsłynniejsi etnologowie i socjolo

gowie przyjm ują za pierwotną formę ustrojo
wą rodziny ludzkiej małżeństwo monogamicz
ne, t.zw. zaś bezład płciowy, poligynia czy po- 
liandria — są zjawiskami późniejszymi albo 
tylko sporadycznymi. Temu przekonaniu obok 
już wymienionych daje również dobitny wy
raz socjolog T. Thurnwald w swoim pięcioto- 
mowym dziele pt.: „Die menschliche Gesell- 
schaft in ihren ethno-soziologischen Grundla- 
gen”, jak również współczesny socjolog poz
nański, prof. dr Tadeusz Szczurkiewicz, który 
w tym przedmiocie w książce pt.: „Rasa, śro
dowisko, rodzina” na str. 145 wypowiedział ta
kie twierdzenie: „Faktyczny związek chronolo
giczny, zachodzący między monogamią a poli
gamicznymi formami małżeństwa, jest więc do
słownie odwrotny od tego związku, który po
stulował ewolucjonizm w swoim schemacie roz
wojowym. Nie monogamia jest zjawiskiem na
stępczym poligamii, ale na odwrót: poligamia 
jest zjawiskiem następczym pierwotnej mono- 
gamii, zjawiskiem wyrastającym zresztą na 
podłożu szczególnych konstelacyj warunków 
społeczno-gospodarczych, charakterystycznych 
dla pewnych tylko i to późniejszych faz rozwo
jowych życia społecznego. I wtedy jednak, 
przynajmniej poligynia, nie jest w żadnym 
społeczeństwie ludzkim formą jedyną i pow
szechną małżeństwa, lecz tylko formą, wystę
pującą w warstwie czy klasie wyższej danego 
społeczeństwa; reszta tego społeczeństwa, re
krutująca się z warstw niższych, ilościowo 
znacznie większa, jest zawsze i wszędzie mo- 
nogamiczna”. Pierwotna więc rodzina ludzka 
opierała się nie o poligynię, poliandrię czy bez
ład płciowy, jej podstawą organizacyjną i roz
wojową był związek jednego mężczyzny z jed
ną niewiastą — monogamia.

Małżeństwo i rodzina w kulturze niższego myś
liwstwa

W świetle dotychczasowych osiągnęć etno
grafii, etnologii i socjologii oraz historii kultur 
twierdzić można, że najmniejszym, pierwot
nym stylem życia zespołów ludzkich była t.zw. 
kultura niższego myśliwstwa. Przemawiają za 
tym racje historyczne, sformułowane na pod
stawie badań dziejów ludów pierwotnych, oraz 
racje rozumowe, których istotą jest przekona
nie, że treści ustroju kultury niższego myśliw
stwa są tak prymitywne i tak nieodzowne do 
najskromniej pojętego życia zorganizowanego 
istot rozumnych, iż nie da się już praktycznie 
pomyśleć istnienia niższego ustroju społeczne
go. Przez ustrój kultury niższego myśliwstwa 
przeszły też wszystkie społeczeństwa pierwot
ne, chociaż bytowanie w nim poszczególnych 
społeczeństw nie trwało i nie musiało trwać 
równy okres czasu, jako też nie musiało i nie 
było w swoich szczegółowych fazach rozwo
jowych identyczne. Odgrywały tu  rolę również 
czynniki, jak np. teren, klimat i inne. Było tyl
ko takież samo w istotnych cechach. Odnosi się 
to spostrzeżenie również do rodziny i jej dzie
jów.
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Pierwotne społeczności ludzkie były organiz
mami małymi. Składały się z kilku lub kilku
nastu małych rodzin; zespół taki zwykło się 
dzisiaj nazywać „gromadą”. Najniższą komór
ką gromady była mała rodzina, oparta w zasa
dzie o monogamię. „Tu i ówdzie tylko, jak pi
sze Dr B. Hagen w dziele: „Die Orang-Kubu 
auf Sumatra” (Frankfurt 1908), str. 130., pod 
wyraźnym już wpływem zetknięcia się z kultu
rą wyżej stojących sąsiadów spotykamy poli- 
gynię mężczyzn bardziej wpływowych społecz
nie, jak np. u Orang-Kuba na Sumatrze; tu 
więc u Kubu monogamia jest wprawdzie regu
łą, ale nie prawem; zarówno w Ikanlebar jak 
i w Muaru Bahar „było kilku mężczyzn, mają
cych dwie, jeden nawet trzy żony” (por. prof. 
Szczurkiewicz, 'dz. przyt., str. 156). Antropolog 
zaś R. M artin w dziele pt. „Inlandstamme der 
malayischen Halbinseln” (1906, str. 864) taką 
daje charakterystykę małżeństwa monogamicz- 
nego ludów pierwotnych kultury niższego 
myśliwstwa (Sz. 156): „...u Senojów i Seman- 
gów na półwyspie malajskim mała rodzina two
rzy wszędzie podstawowy element, małżeństwa 
zaś są monogamiczne, zdarzają się jednak męż
czyźni, mający dwie żony. Małżeństwa mono
gamiczne uważane są za związek trwały, do
zgonny, oparty na wzajemności uczuć i swobod
nym wyborze partnerów. Zdrada małżeńskiej 
wierności, zwłaszcza ze strony żony, wymaga 
surowej kary i kończy się przeważnie zabiciem 
wiarołomnej żony i jej kochanka, albo przy
najmniej tego ostatniego; ta niezwykle suro
wa represja jest przez całą gromadę obyczajo
wo ustalona. Z tą samą bezwzględnością oby
czajowego przestrzegania wierności małżeń
skiej spotykamy się u tych nawet niższych 
myśliwców, u których zdarzają się już pierwsze 
objawy fakultatywnej poligynii. Rozwody 
u Senojów i Semangów nie zdarzają się prawie 
nigdy; w razie ucieczki żony z innym mężczyz
ną, zdradzonemu mężowi wolno oboje zabić” 
(tamże).

W kulturze niższego myśliwstwa ojcowie 
wszystkich rodzin gromady tworzą wspólny 
zarząd gromady. Kobieta nie bierze udziału 
w publicznym rządzeniu gromadą. Władza rady 
gromady rozciąga się na oznaczone terytorium, 
oddzielone pasem neutralnym  od terytorium 
innej gromady. Terytorium jest własnością 
wspólną gromady. Własność prywatną stano
wi wszystko to, co się zdobywa własną pracą 
oraz narzędzia pracy, sprzęt domowy' itp. ru 
chomości.

W małżeństwie ludów pierwotnych istnieje 
szczegółowy podział czynności mężczyzny i ko
biety. Do obowiązków i praw mężczyzny nale
ży: przewodniczenie rodzinie, udział w radzie 
gromady, robienie narzędzi, planowanie, obro
na rodziny, żony i dzieci. Kobieta zaś niezależ
nie od zdobyczy łownych mężczyzny troska się
o pożywienie dla rodziny: zbiera owoce z drzew, 
rośliny z ziemi, przeróżne pędraki, łowi drobną 
zwierzynę, sporządza też sprzęt domowy, 
przyrządza jedzenie, karm i dzieci. Wychowy

wanie natomiast dzieci należy do obojga rodzi
ców. Mąż kocha i czuli się z dziećmi swoimi na 
równi z żoną. Dzieci się nie zabija. Otacza się 
je wielką pieczołowitością. Podział pracy jest 
bardzo ścisły, przy czym nie wolno mężczyźnie 
publicznie pomagać kobiecie w wykonywaniu 
jej obowiązków i na odwrót. Kobieta jest jed
nak przeciążona pracą, zwłaszcza w czasie wę
drówek; wtedy sama dźwiga dzieci i niezbędny 
sprzęt, uważając że mężczyzna jest do tego za 
słaby, niesie on ze sobą tylko łuk i inne jemu 
potrzebne przedmioty. Tym niemniej wskutek 
takiego podziału pracy rola kobiety równa się 
zasadniczo w ustroju kultury niższego myśliw
stwa roli mężczyzny. Powoduje też zdolność 
prawną posiadania również przez kobietę na 
własność tego, co zdobyła własną pracą, stąd 
też ma możność swobodnego dysponowania 
swoim majątkiem. Kobieta jest więc w zasa
dzie równowartościową mężczyźnie towarzyszką 
życia.

Taki stan rzeczy wyklucza istnienie u ludów 
pierwotnych starych kawalerów; nie mając żo
ny i własnej rodziny mężczyzna jest pozbawio
ny własnego kąta, przestaje być podmiotem 
gospodarstwa — nie należy do rady gromady, 
staje się po prostu niesamowystarczalny gos
podarczo. Spotykani zaś „bezżenni u ludów 
pierwotnych rekrutują się, jak stwierdza Thurn- 
wald, z mężczyzn silnie ułomnych lub wyraź
nie umysłowo upośledzonych” (prof. Szczurkie
wicz, dz. przyt.).

Przy istnieniu normalnych warunków endo- 
gamia w małych rodzinach jest zakazana, pa
nuje egzogamia gromadna.

Podkreślić jeszcze należy wielką rolę małej 
rodziny u ludów pierwotnych. Jest ona zasad
niczą podstawą społeczności gromadnej. Jest 
najniższą komórką społeczną. Dalej nie ma 
między nią a władzą zwierzchnią pośrednich 
instytucyj. Władzę zwierzchnią bowiem two
rzy zespół ojców rodziny, nie mężów, a ojców, 
przy czym u niektórych ludów pierwotnych, np. 
na wyspach andamańskich (pomiędzy Indiami 
Zachodnimi a Wschodnimi) prawdziwym oby
watelem gromady, mogącym zasiadać w jej ra
dzie staje się ojciec po urodzeniu się pierwszego 
dziecka, u innych np. u Akikuyów po urodze
niu drugiego dziecka. Fakt też zrodzenia pierw
szego dziecka nadaje dopiero małżeństwu cech 
dojrzałości i nierozerwalności.

Po zawarciu małżeństwa żona przechodzi na 
teren osady męża, do jego gromady, — albo 
jeśli małżeństwo to jest endogamiczne, czyli za
warte wewnątrz gromady, ona wychodzi ze 
swej rodziny i z mężem zakładają nową.

„Kulturą niższego myśliwstwa w najbardziej 
czystej postaci reprezentują dziś zapewne ludy 
najniżej stojące w tej kulturze, a więc: ludy 
pigmejskie (Afryka środkowa, Melanezja, wys
py Sundzkie), niektórzy Pigmoidzi, ludy Ziemi 
Ognistej (grupa wysp na płd. krańcu Ameryki 
Południowej — Indianie), oraz z pewnymi już 
zastrzeżeniami Eskimosi polarni i północno-ka- 
nadyjscy” (tamże, str. 154).
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Małżeństwo i rodzina w kulturze: wyższego 
myśliwstwa, pastersko-koczowniczej i wczesne

go rolnictwa

Przyjąwszy możność istnienia nawet licznych 
schematów rozwojowych pierwotnych ludów 
z kultury wczesnego czy niższego myśliwstwa 
na poziom kultur wyższych, trzy wszakże fazy 
kulturowe, raczej systemy kulturowe, posta
wione przez Schmidta zdają się według nas 
innym patronować i posiadać istotne elementy 
wszystkich innych, dotąd znanych. Są to kul
tury: wyższego myśliwstwa, pastersko-koczow- 
nicza i wczesnego rolnictwa.

Jak kształtują się w tych kulturach: małżeń
stwo i rodzina?

W kulturze wyższego myśliwstwa występuje 
nowy, ważny element w dziedzinie pokrewień
stwa i życia gromadnego. Powstają i rozwija
ją się t.zw. wierzenia totemistyćzne. Ich isto
tą jest przekonanie, że pewien zespół ludzi po
chodzi od tego samego przodka, który był jak
by tylko półczłowiekiem, a nawet tylko zwie
rzęciem pewnych określonych gatunków. Stąd 
też obok, a raczej ponad pokrewieństwem fi
zycznym, ludzkim, opierającym się. na fakcie 
urodzenia się w tej czy innej rodzinie, istnieje 
pokrewieństwo totemistyćzne. Łączy ono ludzi 
niezależnie od rodzin a w zależności tylko od 
wyczucia posiadania wspólnego totemu w tzw. 
klan. totemistyczny, zastępujący tu  gromadę 
a jej radę — rada klanu totemistycznego.

Znaczenie małej rodziny maleje, chociaż 
istnieje ona i chociaż oparta jest w zasadzie
o monogamię; spotyka się wszelako już poli- 
gynię. Panuje też egzogamia klanowo-tote- 
mistyczna.

Rola i pozycja kobiety maleją. Staje się pra
wie niewolnicą. Nie ma znaczenia w życiu kla
nu totemistycznego. Nie ma też większego zna
czenia w zakresie gospodarczym i społecznym. 
Mężczyzna rozwinąwszy technikę łowiecką 
staje się głównym dostarczycielem pożywienia. 
W pogoni za zwierzyną rozwinął w sobie nie 
tylko bystrość, przedsiębiorczość, ale zrodziła 
się też w nim władczość, przeradzająca się 
w tyranię. Zmienił też mężczyzna swój stosu
nek do kobiety w ogóle, uważając ją za coś od 
siebie niższego, ale zmienił również swój stosu
nek do kobiety, jako żony i matki. Nie rozma
wia z nią publicznie, nie roztrząsa spraw pu
blicznych. Wyczekuje tylko potomstwa męskie
go. Ojciec posiadający tylko córki staje się 
przedmiotem pośmiewiska. Częste są przeto 
wypadki zabijania noworodków płci żeńskiej. 
Prawo dziedziczenia dotyczy tylko majątku 
ojca, kobieta bowiem nie posiada niczego. Ist
nieje patrylineat.

K ultura zatem wyższego myśliwstwa nace
chowana jest rosnącą pozycją mężczyzny na 
niekorzyść pozycji kobiety.

„Kulturę wyższego myśliwstwa reprezento
wały społeczeństwa południowo-zachodniej 
Europy w ostatnim okresie paleolitu oraz ple
miona indiańskie Apaszów i Komanczów w Pół. 
Ameryce” (tamże, str. 164).

„Podobną wyższemu myśliwstwu jest kultu
ra pastersko-koczownicza. Datuje się ona od 
chwili ujarzmienia i udomowienia przez męż
czyznę wielkich stad dzikich zwierząt, co zosta
ło dokonane najprawdopodobniej przez społe
czeństwa żyjące w stepach na północ od łań
cucha gór środkowej Azji” (str. 167). Kultura 
ta ma przeróżne warianty zależnie od terenu, 
klimatu, jak również gatunków ujarzmianych 
zwierząt. Dominuje znowu mężczyzna. Ponie
waż zaś hodowla zwierząt ówcześnie zmuszała 
do zmiany terenów, rozwija się żywot koczow
niczy. Ludzie przenoszą się często z jednego 
miejsca na drugie. Dotychczasowe klany czy 
gromady rozluźniają się. Tworzą się mniejsze 
skupiska rodzin, które nazwać można wielkimi 
rodzinami. Władzę nad wielką rodziną ma oj
ciec, a po jego śmierci najstarszy syn. Władza 
ta jest charakteru patriarchalnego i patryline- 
alnego. Kobieta jest o tyle ważna, o ile rodzi 
dużo synów. Panuje surowa obyczajność, „wy
rażająca się między innymi w przywiązywaniu 
dużej wagi do dziewiczości. Dziewczyna mają
ca dziecko jest w pogardzie, bywa nawet u nie
których pasterzy zabijana; zawarcie małżeń
stwa staje się prawomocne po próbie dziewi
czości, której negatywny wynik daje mężowi 
prawo wypędzenia żony i zawarcia małżeństwa 
z inną kobietą”, (tamże 171).

Życie rodzinne w kulturze pasterskiej było 
jednak w ogólności zdrowsze niż w kulturze 
wyższego myśliwstwa. Opierało się na pokre
wieństwie w linii prostej i monogamii. Rodzi
na mała była bardziej samodzielna i samoistna 
niż w kulturze tamtej, posiadała _m. in. zawsze 
własne miejsce na terenie wielkiej rodziny —— 
t.zn. własny namiot (ze skór). Sporadycznie 
spotyka się też poligynię.

Inne są dzieje rodziny w kulturze wczesnego 
rolnictwa

Pierwszy jej okres płynie pod przemożnym 
wpływem kobiety. Kobieta jest jego dominan
tą. W drugim okresie inicjatywę przejmuje 
znowu mężczyzna.

Wynalazcą uprawy roślin i wy kształtowania 
rolnictwa jest kobieta. Koczownicze życie po
woli na skutek owocnej eksploatacji ziemi 
przez kobietę maleje, wielkie rodziny paster
skie osiadają na jakiś czas na odpowiednim te
renie. Tu kobiety uprawiają rolę, sieją, zbiera
ją, hodują zwierzęta domowe, przede wszyst
kim świnie i kury, produkują sprzęty wnętrza 
mieszkaniowego — a mężczyzna osiadłszy na 
oznaczonym terenie, powoli schodzi na plan 
drugi. Nie jest już głównym żywicielem rodzi
ny. Tereny osiadłe pustoszeją ze zwierzyny. 
Z konieczności poczyna się tedy krzątać koło ro
li, jest jednak długi czas tylko czynnikiem dru
gorzędnym. Kobieta natomiast zdobywa władzę. 
Rośnie jej samowystarczalność i pozycja spo
łeczna. Życie rodzinne ulega o tyle ewolucji, że 
małe rodziny stają się częściami składowymi 
powstających rodów. Ich przywódcami, jak 
i głową małych rodzin stają się kobiety. Rodzi
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się i przez dłuższy czas utrzymuje się matry- 
lineat. Dzieci dziedziczą po matce. Matka jest 
właścicielką wartościowych narzędzi rolniczych, 
domowych, jak również plonów ziemi czy za
sianych łanów. Córki stają się upragnione. 
Aczkolwiek istnieje egzogamia rodowa, żona 
nie opuszcza swojego rodu; mąż przenosi się do 
jej rodu po złożeniu odpowiedniego okupu, 
albo i przeważnie staje się tylko przyjacielem 
żony i ich dzieci, władzę bowiem nad dziećmi
i rodziną ma obok żony-matki — przede wszy
stkim jej brat.

Małżeństwo oparte jest w zasadzie o mono- 
ganiię. Wszakże z powodu braku kobiet docho
dzi do rozluźnienia obyczajów oraz częściowo 
do poliandrii.

Sytuacja zaczyna się zmieniać, z chwilą, kie
dy mężczyzna poczyna bardziej interesować się 
rolą. Zrazu uprawia niektóre rośliny, nazwane 
stąd męskimi. „Jeszcze dziś spotykamy społe
czeństwa np. Jilarosów w Połud. Ameryce, jak 
podaje Thurnwald, w których mężczyźni prze
chodząc od myśliwstwa do rolnictwa, zajmują 
się początkowo uprawą tylko pewnych roślin, 
którym z tej racji przypisuje się płeć męską”. 
Później^ co jest skutkiem jego przyzwyczajeń 
łowieckich, stopniowo poczyna oswajać i hodo
wać bydło. Wreszcie do uprawy roli wciąga 
zwierzęta, robi też drewniany pług. Jego praca 
poczyna dawać lepsze, większe i szybsze rezul
taty — toteż powoli emancypuje się spod wła
dzy kobiety. Dalej na skutek wojen ludów ko
czowniczych, pasterskich z rolnikami dochodzi 
do sprowadzenia kobiety do roli niewolniczej, 
analogicznie do pozycji kobiety u ludów paster
skich, które prowadząc wojny zaborcze z rolni
kami wychodziły przeważnie zwycięsko.

Wskutek skrzyżowania się kultur rolniczej 
ź pasterską głównie przez najazdy plemion

pastersko-koczowniczych na rolników dokonu
ją się też pewne przemiany w rodzinie. Pozy
cja kobiety, jak już wspomnieliśmy, nie tylko 
spadła do roli równającej ją często z niewolni
kami, ale równocześnie wzrosła niebywale wła
dza mężczyzny. Ojciec rodziny dzierży władzę 
absolutną, staje się patriarchą, panem życia
i śmierci; kształtuje się ustrój patriarchalny 
graniczący z tyranowładztwem. Wprawdzie 
ogół rodzin w dalszym ciągu opiera się o jedno- 
żeństwo, jednak wypadki poligynii przestały 
być wypadkami tylko sporadycznymi.

* *
*

Oto szkicowo przedstawione dzieje małżeń
stwa i rodziny u ludów pierwotnych.

Dzieje małżeństwa i rodziny w wyższych 
kulturach sprowadzają się do więcej czy mniej 
dokładnych powtórzeń opisanych walk i kom- 
plikacyj między pozycją i rolą małej, właści
wej rodziny, a rodziną wielką, rodem, klanem, 
by wreszcie spotkać się z organizacją, zwainą 
państwem, zwłaszcza militarnym. Zmagania te 
dotyczyły również treści życia małżeńskiego
i rodzinnego, a w miarę przechodzenia do wyż
szych kultur i rozwoju liczebnego ludności, po
jawiają się też najprzeróżniejsze formy poliga
mii, jednak mimo wszystko ostała się w zasa
dzie monogamia. Małżeństwo i rodzina przecho
dziły na przestrzeni dziejów liczne kryzysy, 
w czasach zaś schyłkowych pogaństwa szczegól
nie trawiły je przeróżne choroby moralne, 
zwłaszcza rozluźnienie obyczajów, tym  nie
mniej instytucja małżeństwa przetrwała w ogól
ności biorąc jako instytucja jednożenna aż do 
przyjścia Chrystusa. Chrystus Pan zainicjował 
nową epokę dla małżeństwa i rodziny, nie tylko 
zaaprobował monogamię, ale podniósł małżeń
stwo do godności sakramentu.

P I E Ś Ń  „ B O G U R O D Z I C A ” P O M N I K I E M  T Y S I Ą C L E C I A
KS. MGR TADEUSZ GORGOL

„Bogurodzica Dziewico, błogosławiona Maryjo, 
U Twojego Syna Pana, M atko w ybrana Maryjo, 
Z yska j nam, ześlij nam  — Kirie elejson.
Dla Twojego Chrzciciela, Synu  Boży,
Usłysz głosy, napełń m yśli ludzkie,
S łysz m odlitw ę, którą zanosimy,
A  dać racz, czego prosimy:
Pobożne życie na ziemi,
Po życiu zbaw ienie w ieczne”.

Uwspółcześniony tekst „Bogurodzicy” w edług prof. 
dr. Kazim ierza Kosińskiego.

ZNACZENIE „BOGURODZICY” I ZAGADNIENIE 
JE J  AUTORSTWA.

Cześć dla N ajśw iętrzej M aryi Panny w  narodzie pol
skim  datu je  się od najdaw niejszych czasów. Polak od 
zaran ia dziejów  z pieśnią m ary jną na ustach szedł bu
dować, pracować, radzić, tworzyć i walczyć.

N ajstarszym  oryginalnym  zabytkiem  pieśniarstw a 
religijnego i m aryjnego w  Polsce jest pieśń „Boguro

dzica”. „Bogurodzica” była przez dłuższy czas jedyną 
pieśnią śpiew aną przez gmin n a  procesjach, w  koście
le po kazaniu, wyszła także poza kościół stając się 
hym nem  bojowym  rycerstw a polskiego, k tóre śpie
w ało ją  na polu w alki, przy wyborze W arneńczyka 
na króla, pod G runw aldem , W iłkom ierzem  i W arną. 
P rzetrw ała  ona do dziś, gdzie śpiew ana jest wieczo
rem  w  klasztorze benedyktynów  w  Tyńcu i u trum ny 
św. W ojciecha w  Gnieźnie.

P ieśń „Bogurodzica” będąca m odlitw ą do Chrystu
sa za w staw iennictw em  M atki Boskiej i Ja n a  Chrzci
ciela o w y błaganie zm iłowania dla ludzi, sięgająca 
w. X III a  może naw et i X (jeśli za B irkenm ajerem  
przyjm iem y, że jej autorem  był św. Wojciech) wiąże 
się ściśle z dziejam i naszego narodu, jest pom nikiem  
Tysiąclecia. Jednakże ten  najstarszy  zabytek piśm ien
nictw a stale jest jeszcze osnuty m głą tajem nicy. Nie 
możemy zdecydowanie powiedzieć kto i kiedy ją  na
pisał. Wiemy tylko, że najdaw niejszy rękopis „Bogu
rodzicy” pochodzi z w. XV. Dłuższy czas u trzym yw a
no, że autorem  „Bogurodzicy” był św. Wojciech. W.
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Spasowicz w  „Dziejach lite ra tu ry  iSólskiej” podaje, ze 
pieśń tę  śpiew ali już wojownicy od czasów Bolesława 
Chrobrego i utrzym uje, że podanie przypisuje autor
stw o pieśni św. Wojciechowi. Najgorliwszym  obrońcą 
W ojciechowego autorstw a „Bogurodzicy” jest d r Jó 
zef B irkenm ajer. Jego' wywody na tem at tej pieśni 
znajdu ją się w  dziełach: „Zagadnienie au torstw a „Bo
gurodzicy” i „Bogurodzica” wobec hymnologii łaciń
skiej”.

Co ew entualnie przem aw ia za tym, że św. W ojciech 
był autorem  „Bogurodzicy”?

Tradycje polska i czeska uw ażają św. W ojciecha 
za poetę. W starej kronice czeskiej pod datą  1260 za
notowano, że z okazji zwycięstwa nad Belą, Czesi 
śpiewali pieśń św. W ojciecha1). Jan  z  H oleszow a2) 
uw ażał św. W ojciecha za au tora pieśni „Hospodine 
pom iluj ny”. B irkenm ajer w  swojej pracy „Zagadnie
nie au torstw a „Bogurodzicy” 3) przytacza katolicką 
śpiewkę z czasów husyckich, k tóra głosiła:

Prażsky biskup, sva ty W ojtiech,
Z  Polska je  prinesen do Czech 
Cechive m ir, spokoj mieli, 
dokudź jako  piseń pieli —
Hospodine pom ilu j ny.

Istn ie je  pokrew ieństw o między hom ilią św. W oj
ciecha o św. Aleksym  a „Bogurodzicą”. Z życiorysu 
świętego W ojciecha wynika, że był on rozm iłowany 
w śpiewie religijnym . Przypuszcza się także, że św. 
W ojciech pochodzący ze znanego rodu Sławnikowiczów 
obeznany był z teorią w iersza i muzyki, z liturgią 
grecką, k tó ra  była potem  w zorem  „Bogurodzicy”. Św. 
W ojciech będąc jednym  z najuczeńszych ludzi swojej 
epoki był zdolny napisać „Bogurodzicę”. A le nie m a
jąc jasnych dowodów n a  W ojciechowe autorstw o m u
simy stale mówić o jego autorstw ie jako o hipotezie, 
m im o że poparte jest ono przez Taszyckiego, M ateusza 
z Kościana, H erburta, Skargę, Bielskiego, W iszniew
skiego, M aciejowskiego i innych. N ie przeczy autor
stw u św. W ojciecha św iatły i krytyczny St. Konarski. 
Adam  Mickiewicz w  w ykładach paryskich przychyla 
się za uznaniem  au torstw a Wojciecha.

W „sporze” o „Bogurodzicę” wzięli udział w ybitni 
krytycy: A. Bruckner, ks. W yrzykowski, J. B irkenm a
jer, Z. Krzyżanowski i inni. Powstało szereg hipotez, 
między innymi, że autorem  „Bogurodzicy” był zakon
n ik  Bogufał, k tóry  pieśń tę  napisał na życzenie św. 
Kingi, lub naw et H einrich von Meissen, autor pieśni 
religijnych, albo, że pieśń tę  ułożył św. S tojsław  — 
erem ita, a także i św. Jacek, że wreszcie pieśń ta  
w zorow ana jest na niemieckiej pieśni „Sant M arei 
M uoter und m aid” lub na pieśniach czeskich albo 
łacińskich. Dla wszystkich pieśni średniowiecznych 
znajdujem y pierwowzory, ale dla „Bogurodzicy” p ier
wowzoru w  ścisłym tego słowa znaczeniu nie od
naleziono. W alory artystyczne „Bogurodzicy”, jej 
kunsztow na budow a świadczą o znajomości sztuki 
układania wierszy.

DOGMATYCZNA I LITURGICZNA STRONA 
„BOGURODZICY”

Treść dogmatyczną czerpał au to r „Bogurodzicy” 
z „Pism a św.” i litera tu ry  patrystycznej. Treścią pieś
ni jest prośba do Chrystusa, żeby za w staw iennictw em  
Bogurodzicy i Ja n a  Chrzciciela przebaczył nam  grze
chy, w ysłuchał naszą m odlitwę, zm iłował się nad

ludźmi, dał ludziom  pobożne życie na ziemi1, a pd  
śmierci niebo. B irkenm ajer zw raca uwagę, że w  Mszy 
św. idą po sobie kolejno m otywy początkowych w ier
szy „Bogurodzicy” : „Błogosławiona M aryja, Dziewica, 
Chrzciciel, Gospodin, spust w inam , ra jsk i przebyt, 
usłysz głosy, napełń  myśli, kyrie eleison”. Także 
zwrócił uwagę na responsoria m szalne: „...Błagam 
przeto błogosławioną M aryję zawsze Dziewicę .... bło
gosławionego Ja n a  Chrzciciela ... w szystkich św ię
tych ...” Św. Jan  Chrzciciel jest pierw szym  św iętym  
Nowego Testam entu. Trzy Ewangelie zaczynają się 
od opisu Jego działalności, Jem u wyznaczono w śród 
św iętych naczelne miejsce, o czym świadczy „Spowia
dam  się...” w  Mszy św., gdzie b łaga się najp ierw  M at
kę Boską, a następnie Ja n a  Chrzciciela o w staw ienni
ctwo do Jezusa.

Podobną kolejność można zauważyć i w  litan ii do 
W szystkich Świętych. Po w ezwaniach do M atki Bos
kiej i A rchanioła M ichała następuje w ezw anie do J a 
na Chrzciciela. W starych m odlitw ach i obrzędach ■ św. 
Jan  w ystępuje w raz z M atką Boską w  roli orędownika 
przed Chrystusem.

Słowa „usłysz głosy, napełń m yśli” historycy lite 
ra tu ry  w  św ietle litera tu ry  patrystycznej pojm ują 
jako: „głos — Jan, gdyż przez Niego Bóg zamyślił 
uczynić coś wielkiego, zaś „m yśl” (logos) — Jezus, 
przez którego Bóg w ypełnił tajem nicę swej woli.

* *

*
W iele napisano n a  tem at średniowiecznych pom ni

ków  lite ra tu ry  m ary jnej. Głos w  te j spraw ie zabiera
li w ybitni znawcy Średniowiecza. Średniowieczne 
utw ory poświęcone N.M.P. częstokroć naiw ne (jak 
ogół o nich sądzi), zaw ierające zw ierzenia i prośby 
do M atki Bożej, których au torstw a nie jesteśm y prze
w ażnie w  stanie ustalić, m iały na celu chwalenie 
N.M.P.

„S tare polskie pieśni religijne — ja k  stw ierdza prof. 
K azim ierz Kosiński — posiadają urok  i brzm ią sa
kralnie, ow iew ając dusze legendą w ieków w  ich 
żywym, tw órczym  słowie, które otacza nas tłum em  w idm  
przed w iekam i zeszłych, a którzy tak  m ówili i takie 
śpiew ali pieśni. Możemy też z całym przekonaniem  
stwierdzić, że kto nie czuje uroku daw nej pieśni, do 
kogo pieśń ta  nie przem aw ia sw oją naiwnością form y 
przy bardzo nieraz głębokiej treści, ten nie m a ku ltu 
ry relig ijnej”.

W w. X III następuje szybki w zrost świadomości na
rodowej. P rzejaw ia się on między innym i w  w alce
0 język narodowy, który od tej pory stopniowo zosta
je  w prow adzony do Kościoła. Duchowieństwo, które 
początkowo zwalczało język narodowy, z czasem sa
mo zaczęło się nim  posługiwać do celów religijnych. 
W ojczystym języku wygłasza się odtąd kazania, od
m aw ia m odlitw y i śpiewa pieśni. Duchowieństwo, aby 
nie utracić wpływ u na ówczesne społeczeństwo, w śród 
którego budzi się świadomość narodowa, musiało czy
nić ustępstw a n a  rzecz ojczystego języka. Przekonało 
się ono bowiem, że aby oddziaływać na społeczeństwo, 
trzeba przemówić do niego językiem  zrozumiałym. 
Należy zwrócić uwagę na to, że synod łęczycki 
w  r. 1285 postanowił, aby obowiązki duchownych w 
szkołach pełnili ludzie znający język polski. Ten sam 
synod w  Łęczycy zalecił odm aw ianie pew nych m odlitw  
po polsku, a także głoszenie kazań w  języku ojczystym
1 śpiew anie polskich pieśni religijnych.
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Wówczas to pow stają pierw sze utw ory w  języku 
polskim. P ierw sze zabytki piśm iennictw a w  języku 
polskim to modlitwy, kazania i przede wszystkim  pieśń 
„Bogurodzica” z X III lub XIV-go wieku. Jeśli naw et 
przesuniem y jej pow stanie o k ilka w ieków wstecz po
zostanie ona najstarszym  zabytkiem  piśm iennictw a 
polskiego. M ając za sobą wielowiekową tradycję, w io
dąc hufce bojowe na polach G runw aldu i Wiednia, 
pieśń ta  jest trw alszą od spiżu. A jeśli przyjm iem y, 
że pow stała w  w. X. (bo autorstw o jej jest „tajem nicą 
zam kniętą w  siedem pieczęci”) stanie się ona pom ni
kiem  całego naszego Tysiąclecia.

1. Mowa tu  o pieśni „Hospodine pom iluj ny” .
2. B enedyktyn z XVI w ieku.
3. S trona 59.
4. W zakończeniu hom ilii au to r pisze ,,dać racz teraz 

spokojny i beztroski żywot ,a po żywocie ra jsk i p rzeb y t” .

1. B ibliografia.
Kazim ierz K osiński — ,,Z dziejów średniow iecznej hym no- 
logii polskiej.

2. Józef B irkenm ajer — „Bogurodzica” wobec hym nologii 
łac ińsk ie j” .

3. Dr Józef K irkenm ajer — „Zagadnienie autorstw a „Bo
gurodzicy” .

4. E .  Spasowicz — „Dzieje lite ra tu ry  po lsk iej” .

PROBLEM SYNOPTYCZNY
KS. A. N A U M C ZYK

W IELOKROTNIE usiłowano ^rozwiązać zagad
nienie w zajem nej zależności trzech pierwszych 
■swangelii i ich wzajem nego stosunku. Je st to 

tak  zwany problem  synoptyczny, nazyw any tak  od 
greckiego słowa „sinopto” — oglądam  lub rozważam  
coś jednocześnie.

Trzy pierw sze ewangelie nazyw am y synoptyczny
mi dlatego, że łączy je  nie ty lko zasada kompozycyj
na w  doborze m ateria łu  z życia Chrystusa, ale i pew 
ne najogólniej pojęte następstwo faktów. Trzeba za
znaczyć, że ewangeliści zgadzają się niekiedy słowo 
w słowo; są jednak  także pew ne różnice, które tru d 
no wytłumaczyć. Był czas, kiedy przyjm ow ano za
leżność w szystkich ewangelii od Ewangelii Mateusza, 
dziś wszakże m etodę tę  zarzucono. Różnice między 
ewangeliam i, rzucają się w  oczy każdem u, kto je 
przeczytał bodaj pobieżnie. I tak  zauważyć można, że 
M ateusza obchodzą bardziej mowy, słowa C hrystu
sa, natom iast opis w ypadków  dokładny u M arka 
sta je  się u M ateusza pobieżniejszy. M ateusz szybko 
przesuw a się po wydarzeniach, żeby więcej poświęcić 
m iejsca słowom Chrystusa. Łukasz, jakkolw iek sza
nu je precyzję M arka w  opow iadaniach jednak  nie 
chce uronić jednego szczegółu z plastyki słownej 
Mateusza. K rytyka ewangeliczna doszła do przeko
nania, że M ateusz nie grupow ał mów Chrystusa w 
ich kontekstach historycznych, lecz raczej na podo
bieństw o ich treści. I ta k  np. Kazanie na Górze: Łu
kasz ma tę  sam ą treść co i Mateusz, jednakże u Łu
kasza znajdu je się ona w różnych miejscach. Stąd 
płynie wniosek, że M ateusz zaw arł w  K azaniu to co 
Chrystus w  różnych okolicznościach wypowiedział. 
To samo m ożna powiedzieć o mowach eschatologicz
nych. N atom iast Łukasz m alu je dzieje Chrystusa 
z poczuciem sm aku estetycznego i z równoczesnym 
uw zględnieniem  pragm atyzm u. Takie fak ty  jak  
zwiastowanie, narodzenie, adoracja pasterzy, ofiaro
w anie i znalezienie Chrystusa są w łaściw e wyłącznie 
jemu. N iektóre sceny jak: kuszenie, pobyt u M arii 
i M arty, scena z Zacheuszem, płacz nad Jerozolim ą 
rozmowa z niew iastam i w  czasie drogi krzyżowej, przy
powieść o faryzeuszu i celniku, o bogaczu i Łazarzu, 
są scenam i finezyjnie wykończonymi pod względem 
ujęcia literackiego.

K ażda z ewangelii jest oryginlna i każda m a sw oją 
nieoszacowaną wartość, ale każda jest innego rodza
ju. W szystkie m ają  służyć rozrostowi nauki Chrystu
sa, ale każda cel ten spełnia idąc odrębnym i droga
mi. Ten sam m ateria ł wyzyskał M arek rysując po
stać Chrystusa w  całej praw dzie i prostocie. Łukasz 
osiąga ten sam cel, jakkolw iek sta ra  się oświetlić po
stać Chrystusa ze w szystkich stron, pozw ala naw et 
na w gląd do w nętrza Jego duszy, gdzie odkryw a m i
łość, żal i w iele innych rysów Chrystusowego charak
teru.

M ateusz nie idzie tą  sam ą drogą. Syntetyzuje on 
zbiór m yśli Chrystusa, dając system atyczny w ykład 
Jego nauki, a przez tę  naukę sta le przeziera Boska 
osoba Chrystusa. Nic przeto dziwnego, że każda

z ew angelii m a swoich wielbicieli. Np. w  latach 
20-tych i 30-tych X IX  w. najw ięcej w ielbicieli m ia
ła ew angelia M arka, zaś w  dobie ostatniej wojny 
rozczytywano się w  ew angelii Ja n a  i Łukasza. Byl 
to okres, w łaśnie w  X IX  wieku, kiedy k ry tyka  racjo 
nalistyczna sądziła, że przy pomocy ewangelii M ar
ka uda się zedrzeć cechę nadprzyrodzoności z osoby 
Chrystusa. P rzy  większej wnikliwości okazało się, że 
ew angelista głosi boskość Jezusa Chrystusa. Pogłę
bienie studiów  i w nikliw a analiza tekstu  św. M arka 
nauczyły cenić jego ewangelię dla je j ewolucyjnego 
pierw iastka, który spraw ił, że pom inięto pozostałe 
ewangelie zajm ując się wyłącznie M arkiem.

D rugą przyczyną zw rócenia się ku M arkowi były 
w skazania Tradycji. Ew angelia M arka była przez 
pism a okresu patrystycznego najczęściej kom ento
w ana (np. św. Jan  Chryzostom dał jej klasyczną in 
terpretację).

W ciągu ostatnich dziesiątków  la t kry tyka rozdrab
niała ewangelie n a  atomy, budując dowolne konstruk
cje. Okazało się jednak  niebawem , że i ta  m etoda nie 
prowadzi do w yjaśnienia problem u synoptycznego. Po
częto więc dla odm iany przyjm ując za podstawę ew an
gelię M ateusza, którego M arek byłby streszczeniem, 
pozostawał jednak  jeszcze Łukasz, z k tórym  nie um ia
no dać sobie rady.

Jak i jest w ięc stosunek historyczny ewangelii M a
teusza do M arka i M arka do Łukasza? Po zestaw ie
niu tych dwóch ewangelii konstatujem y, że Łukasz 
oddaje pew ne fak ty  w  tych sam ych słowach, co M a
rek. Łukasz popraw ia nieraz M arka. Gdy chodzi
o M ateusza i M arka, to  cały szereg epizodów znajdu
je  się u M ateusza, których M arek nie posiada.

Z zestawień ew angelii synoptycznych można wy
snuć wniosek, że ewangeliści korzystali ze wspólne
go źródła, a więc być może, że z ewangelii ustnej, 
zwłaszcza, że nie b rak  dowodów, iż podłożem ew an
gelii M ateusza jeśli chodzi o słowa C hrystusa był 
bliżej nam  nie znany dokum ent pisany.

W ysnuwam y wnioski: Łukasz czerpał z Ewangelii 
M arka, ale czytał także M ateusza, lub też przeciw 
nie. Nie da się udowodnić czy M ateusz czerpał z M ar
ka. W edług praw dopodobieństw a Łukasz nie mógł 
mieć pod ręką M ateusza, zaś pew ne cechy należało
by tłum aczyć jednym  wspólnym  źródłem  łączącym 
tych dwóch ewangelistów. Uczeni katoliccy m niem a
ją, że źródłem  tym  była tradycy jna ustna ewange
lia. Gdyby istn iał praktycznie jakiś stały  zbiór, co 
kry tyka skłonna jest przyjąć, wówczas problem  sy
noptyczny uległby znacznem u uproszczeniu. Chodzi 
także o pew niejsze niż dotychczasowe przesłanki, 
które zdolne byłyby podtrzym yw ać w niosek o istnie
niu starszego źródła pisanego aniżeli ew angelia św. 
M ateusza, Ogólnie rzecz biorąc ewangeliści opisują 
te  same w ydarzenia z życia Chrystusa w  tym  samym 
porządku, a  czasem naw et w  tych sam ych słowach. 
Napewno Chrystus uczynił o w iele więcej rzeczy 
godnych podziwu, aniżeli czytamy w  ewangeliach. 
Synoptycy pom inęli np. cud w skrzeszenia Łazarza, 
a więc z  tego wynika, że nie opisywali faktów  n a j
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ważniejszych. Również długość okresu nauczania 
i działalność Jezusa nie u w szystkich ewangelistów 
przedstaw ia się jednakowo, różnice pod tym  wzglę
dem  są bardzo poważne.

W ogólnych zarysach co do układu działalności 
Zbaw iciela pod względem  chronologicznym ew ange
lie są zgodne. Mówią więc: 1) o chrzcie, 2) o pracy 
w  Galilei, 3) o podróży do Jerozolimy, 4) o męce 
i śmierci, 5) o zm artw ychw staniu. U grupow anie zaś 
m ateria łu  w  każdej z tych części jest u każdego sy
noptyka samodzielne.

U M arka daje się zauważyć dążność do kom prom i
sowego opisu. Np. przy cudzie w  K afarnaum , M a
teusz m a: „ g d y  b y ł  w i e c z ó  r ”, Łukasz „g d y 
z a s z ł o  s ł o ń c  e”, zaś M arek „ g d y  b y ł  
w i e c z ó r  i z a s z ł o  s ł o ń c  e”. Wiadomości 
w łasnych każdy z autorów  w nosi bardzo dużo: 
M ateusz 50*Vo, Łukasz 41%, M arek zaś zaledwie 
7°/o. U M ateusza widać, że grupował on cały m a
teriał systematycznie, natom iast M arek i Łukasz za
chow ują w  zbieraniu faktów  jakiś swoisty porządek 
chronologiczny. M ateusz i M arek posiadają około 180 
wierszy, których nie posiada Łukasz, M ateusz i Łu
kasz około 240, których nie m a M arek. M arek i Łu
kasz około 80, których nie m a Mateusz. Reasum ując 
to  wszystko m ożna stwierdzić, że dwie trzecie wszy
stkich szczegółów znajdu je się u trzech synoptyków 
razem  wziętych, jedna zaś trzecia u każdego z nich 
z osobna.

Z astanaw ia fakt, że św. Jan  podkreśla w yraźnie 
w  zakończeniu swej ewangelii, iż w iele jeszcze innych 
cudów uczynił Chrystus, k tóre nie zostały opisane, na 
których opisanie nie starczyłoby ksiąg, a mimo to 
wszyscy trzej synoptycy w ybrali tylko pew ne fakty  
i to  praw ie identyczne. Wszyscy opisują n a  w stępie 
chrzest C hrystusa w  osnowie opisują działalność jego 
w  Galilei, następnie podają podróż do Jerozolimy, 
śmierć i zm artw ychstanie. Nie m niej jednak  każdy 
ew angelista do jednych i tych sam ych faktów  dodaje 
pewne uzupełnienia, których nie znajdujem y w  innej 
ewangelii.

M ateusz napisał to, co sam  głosił. M arek spisał 
naukę św. P iotra. Czy M arek opierał się na M ateu
szu nie jest pewnym. Przeciwnie, nowsi krytycy 
praw ie powszechnie uw ażają M arka za najstarszego. 
W/g nich M ateusz i Łukasz całkowicie zużytko
w ali opisy M arka, dodając do nich nowe szczegóły 
albo też ośw ietlając je  stosownie do celu w ytkniętego 
przez siebie. Cała treść ewangelii M arka, z w y ją t
kiem  40 wierszy, mieści się w  ewangelii Mateusza, 
i Łukasza. Niżej przytoczone przykłady m ówią same 
za siebie:
a) Mr. Łk.

13,14. 24, 15 i 16
„A gdy ujrzycie obrzyd- „Gdy tedy ujrzycie brzyd 
łość spustoszenia stojącą, kość spustoszenia, która 
gdzie nie m a (kto czyta jest opow iadana przez 
niech wyrozumie), tedy Daniela proroka, stojącą 
którzy są w  żydowskiej na m iejscu św iętym  (kto 
ziemi, niech uciekają w czyta niech wyrozumie), 
góry”. tedy k tórzy  są w  żydow

skiej ziemi, niech ucie
kają  na góry”.

U derzającym  jest szczegół, że obydw aj ewangeliści 
m ają tę  sam ą uwagę: kto czyta, niech wyrozumie.
b) Mr. Mt.

1, 16. ■ 4, 18.
„A przechadzając się „A gdy Jezus chodził 
nad m orzem  G alilejskim  nad morzem G alilejskim  
u jrzał Szymona i An- u jrzał dwóch braci Szy- 
drzeja, b ra ta  jego, za- mona, którego zowią 
puszczających sieci w P iotrem  i A ndrzeja bra- 
morze (bo byli rybaka- ta  jego zapuszczających 
mi)”. sieci (bo byli rybakam i)”.
c) Mr.
„I Judasza Iskariota, „I Judasz Iskariot, któ- 
który Go też wydał”. ry Go też wydal”.

„I Judasza Iskariota,
który był zdrajcą”.

(Por. nadto: 1) Mr. 5,24-26; Mt. 9,12-20; Łk. 8,42-43 
2) Mr. 1,32; Mt. 8,16; Łk; 4,40).

Próby rozwiązania problemu synoptycznego.

a) Już Lessing i Eichhorn w  X IX  w. sądzili, że 
przyjąw szy fikcyjną protoewangelię (Urevange- 
lium) rozwiążą problem  synoptyczny. Nawet 
katoliccy krytycy jak  V annutelli podejrzewali, 
że tak ie  źródło mogło istnieć faktycznie. By
ły to  jednak  tylko podejrzenia. M amy jeden tekst 
grecki M ateusza i  nie m a z czym go porównywać.

b) Próbowano naw et oprzeć pracę p isarską ew an
gelistów nie o jedno, ale o kilka, — dw a lub w ię
cej — źródeł. Przyjm ow ano przy tym, że n a js ta r
szą byłaby ew angelia M arka. M ateusz i Łuk. 
korzystali oprócz tego z innego źródła, a  źród
łem  tym  byłyby Papiaszow e „Logia”. Teoria ta  
jest znana pod nazw ą teorii dwóch źródeł. Ponie
waż studia porównawcze naw et wobec takich 
założeń napotykały na trudności —■ przeto poczęto 
mnożyć tak  recenzje M arkowe, jak  i recenzje 
Logiów przyjm ując je  jako źródła dla M ateusza 
i dla Łukasza. Teoria ta, podtrzym yw ana głównie 
przez protestantów , m iała także zwolenników 
w śród katolików, (np. Sickenberger) którzy utoż
sam iali Logia z aram ajską w ersją  M ateusza, sta r
szą od M arka.

c) Nie u trzym ała się również hipoteza w zajem nej 
zależności, oparta  na przestarzałym  powiedzeniu: 
„Der A rm e M arkus h a t vom Tisch des reichen 
M atheus gegessen”.

d) Nie w idzim y także powodów, dla których ks. E. 
Dąbrowski tak  stanowczo zwalcza przyjm ow anie 
ustnej katechezy, jako źródła. I owszem, w ydaje 
się logicznym, że zanim  pow stała pisana aram aj- 
ska katecheza co p rzy jm uje ks. Dąbrow ski za 
Chapm anem  — m usiała istnieć najp ierw  kateche
za ustna. S tąd też w ydaje się najpraw dopodob
niejszym  tłum aczenie kw estii synoptycznej w  spo
sób następujący:

1. P rzy jętym  sposobem nauczania było nauczanie 
ustne.

2. Tego sposobu, jako najbardziej naturalnego, uży
w ali też apostołowie, którzy zgodnie z nakazem  
Chrystusa udali się „ n a  c a ł y  ś w i a  t ”, głosić 
Ewangelię.

3. Apostołowie natrafili jednak  na różne środowiska 
zarówno pod względem inteligencji jak  i co do 
przygotowania, względnie zdolności przyjęcia opo
w iadanej przez nich prawdy.

1. Dlatego też w ytw orzyły się różne typy ustnej ka
techezy o zabarw ieniu specyficznym zależnym 
w łaśnie od środowiska. Tak pow stały katechezy: 
palestyńska, rzym ska, grecka, syryjska itp. Tych 
katechez, różnych co do sposobu ujęcia i argu
m entacji ale zgodnych co do przedkładanej treści 
mogło być bardzo dużo.

5. N iektóre ze w spom nianych katechez znalazły póź
niej, przypuśćm y po 10 — 15 latach, swych auto
rów  w  osobach: M ateusza, M arka i Łukasza.

6. Gdybyśmy m ieli w ierny odpis aram ajskiej ew an
gelii M ateusza m oglibyśmy porównywać i szukać 
odpowiedzi, kto na kim  się opierał. Ponieważ 
jednak  takiego odpisu nie m am y i dysponujem y 
co najwyżej re translac ją  aram ajską ewangelii 
M ateusza — stąd wszelkie porów nania będą zaw
sze mniej lub więcej hipotezami.

7. Ostatecznej odpowiedzi co do rozstrzygnięcia 
problem u synoptycznego nauka b ib lijna dać jesz
cze nie umie. Może archeologiczne odkrycia, po
stępujące w  ostatnich la tach w ielkim i krokam i 
naprzód przy sprzyjającym  szczęściu dadzą w  
przyszłości możność rozw iązania synoptycznego 
problemu.
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ED. MONTWIŁŁ

OBRACHUNKI Z PRZESZŁOŚCIĄ
RELIGIA zasięgiem swoim 

obejm uje niem al wszystkie 
dziedziny życia ludzkiego na 

ziemi. Są w praw dzie problem y, w 
których nie zabiera głosu, nie roz
strzyga, nie decyduje, to jednak 
wszystko co ludzkie nie jest dla 
chrześcijaństw a obojętne.

Je st ono bowiem religią zbawczą, 
k tó ra  zajm uje się człowiekiem na 
ziemi w jego drodze do wieczności, 
w  dążeniu do Boga. Człowiek na zie
m i nie żyje w  próżni ani w  sam ot
ności. Spotyka się z innym i ludźmi 
i współżyje z nimi. N orm alny czło
w iek potrzebuje innych ludzi do 
pełni życia i szczęścia. Norm y w spół
życia ludzi na ziemi i m iędzyludz
kie stosunki, ich jakość i charak ter 
są w  dużym stopniu spraw dzianem  
jak  w ierzący człowiek trak tu je  na
sady życia zaw arte w  Ewangelii, 
k tóre Chrystus zostaw ił d la  ludzi 
w szystkich pokoleń i czasów.

Chrystianizm  nie jest etyką ani 
zbiorem  przepisów  m oralnych re
gulujących życie. Z chrystianizm u 
jednak  w ypływ a określona postaw a 
m oralna człowieka, k tó ra  chrześci
jan ina  obowiązuje w  sumieniu.

Między ideałem  a rzeczywistością 
istn ieje zawsze rozpiętość. W ynika 
ona z ułomności n a tu ry  ludzkiej. 
Człowiek nie la ta  zawsze po szczy
tach. Żle jest natom iast gdy tylko 
pełza po ziemi i za szczytami nie 
tęskni.

Można być szlachetnym  człowie
kiem  i nie być chrześcijaninem . Lecz 
chrześcijanin, d la  którego jedynym  
kry terium  w  postępowaniu z ludź
mi jest kodeks karny  — nie jest 
chrześcijaninem  w  rozum ieniu No
wego Testam entu. T rudno w  ścis
łym  znaczeniu chrzęścijninem  naz
wać człowieka, który bez jego woli 
i w iedzy został ochrzczony i zapi
sany w  księgach kościelnych, lecz 
później swoim życiem świadomym 
zaprzeczał podstawowym  'zasadom 
chrystianizm u.

Chrystus zdecydowanie akcent po
łożył na tę  w ew nętrzną przem ianę 
człowieka. „Nie każdy, który mówi 
Panie, P an ie” wejdzie do królestw a 
niebieskiego.

„Kto nie odrodzi się z w ody i Du
cha...” Człowiek ochrzczony to kan
dydat na pełnego chrześcijanina, 
który osobiście musi się spotkać ze

swoim Zbawicielem  i z Nim odno
wić swoje przymierze. Każdy bez
pośrednio musi przeżyć to  spotkanie 
na drodze do Swego Emaus i poz
nać Go w  „łam aniu chleba”.

K to sam swego chrześcijaństw a 
nie przem yślał, n ie przeżył, nie od
czuł w  duszy Jego obecności i Je 
go ingerencji w  swoim życiu — ten 
pozostanie na zawsze tylko form al
nym, paszportowym  w yznaw cą Tego, 
k tóry  jest Drogą, P raw dą i Żywo
tem. Norm y ewangeliczne nie zaw
sze idą w  parze z kodeksem  praw  
ludzkich.

Kościół w  ciągu wieków aż do n a
szych czasów punk t ciężkości reli- 
gii Chrystusowej przeniósł na ob
rzędy, liturgię kosztem w ew nętrzne
go odrodzenia i zbliżenia człowieka 
do Boga i do człowieka. W ciągu 
w ieków daw ał przeżycia estetyczne, 
zastępow ał milionom teatr, koncer
ty, w ystawy sztuki, lecz zapomr-’-:
0 swojej głównej roli, że m a n a  zie
m i budować królestw o Chrystusa, 
gdzie ludzie są braćm i i doczesny
mi drogam i zdążają do wiecznej 
Ojczyzny.

W ielu ludzi tw ierdzi, że w  każdej 
religii, w  każdym Kościele są źli
1 dobrzy ludzie i że w  każdym  Koś
ciele m ożna się zbawić i to jest 
praw da.

Ale praw dą jest także bezsporną, 
że niż ku ltu ra lny  i m oralny krajów  
w ybitnie rzym sko-katolickich w  sto
sunku do protestanckich jest aż 
nadto  widoczny.

K to oglądał n a  w łasne oczy życie 
społeczne i m oralne Hiszpanii, P or
tugalii, Włoch, ten  mógł się o tym  
łatw o przekonać

Francja, w ierna niegdyś córa Koś
cioła rzymskiego dzierżyła prym at 
ku ltura lny  w  Europie. A le dziś 
trudno  mówić o katolicyzm ie F ran 
cji. Inne tam  siły i inne idee kształ
tu ją  życie codzienne. Należy też 
przyznać, że dzisiejszy katolicyzm  
w e F rancji jest zupełnie różny od 
naszego w  Polsce. Je st bardziej ludz
ki i bardziej współczesny.

Ze sm utkiem  stw ierdzić należy, że 
kościół rzym ski w Polsce w  ciągu 
tysiącletniego panow ania m ało uczy
nił, aby człowiek sta ł się lepszym i 
szlachetniejszym.

Zm ierzył tem peratu rę czeluści 
piekielnych, posegregował aniołów

w  niebie i szatanów  w  piekle, stwo
rzył św iętych patronów  od każdej 
czynności, ustanow ił stopnie i ran 
gi kościelne o jakich  się naw et ce
zarom  nie śniło, święcił, namaszczał, 
odpusty rozdawał, wojskom  błogo
sławił, a jak  było potrzeba to  z krzy
żem w  ręku pod szubienice prow a
dził, ale n ie  rozw iązał w  duchu 
Ewangeli podstawowych problemów, 
z którym i każdy człowiek się styka 
na codzień.

Dusza ludzka, to  tchnienie Boże, 
k tóre ciału naszem u daje form ę i 
życie, na ziemi nie m ieszka osobno. 
Z najdu je się w  ciele i razem  z nim  
stanow i integralnego człowieka. Koś
ciół rzym ski wciąż uśw ięca i zba
w ia duszę na ziemi w  oderw aniu od 
ciała. Pogarda dla grzesznego ciała i 
um artw ienie go jest jakim ś niepi
sanym  dogmatem.

A chłopi głodni, obdarci niedoży
wieni, bezrobotni we Włoszech, Hisz
panii i w  Polsce jeszcze za naszej 
pam ięci buntow ali się przeciwko 
niespraw iedliw em u Bogu, który ich 
pariasam i losu uczynił, a  innym  dał 
bogactw a bezm ierne mimo, że jest 
Ojcem w szystkich swych dzieci.

Buntow ali się przeciwko panom, 
którzy obryzgiwali ich błotem  jadąc 
karocą czy samochodem, gdy przed 
b ram ą na pracę czekali lub spieszyli 
do Kościoła, aby się modlić przy 
tym  sam ym  ołtarzu. Mimo naw oły
w ania kapłanów  nie chcieli i nie 
chcą ich kochać.

Kościół rzym ski w  Ewangelii nie 
znalazł uzasadnienia, aby stworzyć 
program , który by te  spraw y w  du
chu Chrystusowym  rozwiązał.

Teolodzy zajm ow ali się tylko nie
bem  i życiem po śmierci, pam iętali
o sobie na ziemi, lecz o w iernych 
całkiem  zapomnieli. K azali się mod
lić za wszystkie stany i swojej kon
cepcji feudalnego urządzenia św ia
ta  — system u w yjątkow o nieludz
kiego — Boskie autorstw o przypi
sali.

Dzisiejszy solidaryzm  chrześcijań
ski głoszony przez Kościół od tam te
go system u mało się różni.

T rudno mówić o idealnej równości 
czy idealnej sprawiedliwości. Sam a 
n a tu ra  ludzi wyposaża różnie naw et 
w  jednej rodzinie. Jeden  się rodzi 
geniuszem a drugi kretynem . Ale 
trudno  mówić o jednakow ej mecie,

10 P O S Ł A N N IC T W O



gdy nie m a równego startu . T rudno 
jest współzawodniczyć w  rozwoju 
duchowym  i in telektualnym  dziecku 
urodzonem u w  czworakach z syn
kiem  dziedzica czy fabrykanta.

W takiej sytuacji b iada jest sła
bym i biednym. Silni zwyciężają i 
depcą. Rola społeczna Kościoła ogra
nicza się do roli kw estarza, który 
apeluje do m iłosierdzia chrześcijań
skiego bogatych, aby coś dali d la  tych 
biednych i zdeptanych przez życie. 
Oczywiście przy tej kweście coś tam  
sam kw estarz także zarobi.

Ci zaś jeden procent dadzą tego w 
niedzielę, co w  ciągu tygodnia ukrad
ną (nazywają to  zarobkiem  lub w ar
tością dodatkową) i każą głośno w 
dzwony dzwonić, że są. pobożni i m i
łosierni. Każą w ychw alać tak i po
rządek rzeczy i b ib lijn ie udowodnić, 
że tak  już Pan Bóg stworzył. I bia
da tem u kto chce go naruszyć. Po
tępi go papież — heretykiem  i bez
bożnikiem go nazwie. Potępią go 
biskupi, p rałaci a naw et dewotki w 
czarne szale ubrane, bo pano
w ie są m iłosierni — na biednych, na 
Kościół i na ochronki dają.

Dlatego w  takiej dżungli społecz
nej i m oralnej trudno  jest wychować 
lepszego i szlachetniejszego czło
wieka. Nie o cieplarniane kwiatki, 
nie o jednostki tu  chodzi, lecz o m a
sy, o naród cały.

Niech na trzy dni tylko zabrakłoby 
wszelkiej w ładzy w  naszym  kraju , 
niech na tydzień ustałyby wszelkie 
sankcje doczesne — niech w  ciągu 
tego czasu oparlibyśm y się tylko o 
norm y katolickie i katolicką m oral
ność — zobaczylibyśmy w tenczas jak  
w ygląda „m orale wierzących ludzi” 
przyw iązanych do w iary  ojców. Na
w et klasztor jasnogórski nie ostałby 
się cały przed czcicielami cudowne
go obrazu.

Kościół dla człowieka wierzącego 
w  Polsce sta ł się św iątecznym  do
datkiem  lecz nie m a wpływu na 
jego życie. Człowiek sobie sam  radzi, 
m a w łasną filozofię i w łasną m oral
ność. M oralność katolicka to  akade
m ickie pojęcie.

Dziś stojąc u progu Tysiąclecia — 
m usim y powiedzieć otw arcie: Koś
ciół rzym sko-katolicki zawiódł nasz

naród sromotnie. Zawiódł go jako 
wychowawca i ja k  realizator nauki 
C hrystusa na ziemi. Nauczył nas po
kornie z rezygnacją um ierać, lecz nie 
nauczył nas twórczo i szlachetnie 
żyć. Znam y bardziej encykliki pa
pieskie i senniki egipskie niż Nowy 
Testam ent.

Chrystus pozostał jeszcze dla olb
rzymiej większości N arodu Isto tą 
Nieznaną. Nie prom ieniuje, nowego 
życia w  duszy nie budzi, przekup
niów  ze św iątyni nie wygania, lecz 
stoi w  przedsionku i żebrze. Rozu
m ie tylko w tenczas kiedy się ręce ze 
złotem podnosi. Milczący, sm utny 
Chrystus naszego w ieku. I oto św it 
nowy w staje, ju trzenka P raw dy się 
budzi — n a tu ra  nie znosi próżni. 
Przywrócić w iernym  Polakom  Chrys
tusa — Dobrego Pasterza, ukazać J e 
go wielkość, Jego promienistość, aby 
wszyscy czerpali z łaski Jego zdroju, 
przekonać ludzi, że w ielka jest cena 
K rw i w ylanej za nas na Golgocie — 
oto zadanie tych, którzy się z N im  w 
życiu spotkali.

To zadanie Kościoła polsko-kato- 
lickiego naszego czasu.

SOBÓR WATYKAŃSKI
Ks. Mgr S Z C Z E P A N  W ŁO D ARSKI

Zwołanie, przebieg i uchw ały ostatniego soboru 
rzymsko-katolickiego (1870 r.) w iążą się ściśle z osobą 
samego papieża, P iusa IX  oraz ze spraw ą zjednoczenia 
Włoch.

OSTATNI PA PIEŻ — KRÓL

Pius IX  (1846—1878), pochodząc z hrabiow skiej ro
dziny M astai — Feretti, m iał arystokratyczne zamiło
w anie do wojaczki. W stąpił w  Rzymie do „G w ardia 
nobile” (gwardia szlachecka), skąd został jednak  w y
dalony, gdyż się przypadkiem  zdradził ze sw ą chorobą 
św. W ita (epilepsja). Średniowieczni m łodzieńcy szla
chetnego rodu, którzy nie nadaw ali się do zawodu ry
cerskiego, obierali stan  duchowny, o tw ierający takie 
perspektyw y jak  biskupie beneficja, godność kardy
nalska, a hrabiów  narodowości włoskiej nęciła tia ra  
papieska. Nic więc dziwnego, że młody hrab ia  M astai, 
ciężko opłakawszy u tra tę  oficerskiego m unduru, „na
zaju trz  już był w  sutannie, bo m u jasno zabłysnął 
przed okiem duszy ideał kap łan a”, jak  w yjaśnia jego 
biograf, p ra ła t domowy Jego Świętobliwości, ks. d r J. 
Pelczar, w  swym trzytyom ow ym  dziele p.t „Pius IX 
i Jego Pontyfikat” x).

Już z tych początków kariery  duchownej poznaje
my w łaśnie przyszłego papieża zam iłowania. O braca
ły się one koło spraw  wojskowych. Dla w yrobienia 
sobie obrazu o stanie psychicznym niedoszłego oficera

dodajmy, że prócz ataków  epilepsji, byw ał bardzo 
kapryśny i samowolny, co w  sum ie dawało usposobie
nie nierówne, czasem nieobliczalne.

Papieżem  został jedynie dlatego, że ze wszystkich 
kardynałów  zdał się być najbardziej liberalny i postę
powy, bo w łaśnie tak i papież był potrzebny po śm ier
ci największego reakcjonisty  w  X IX  wieku, Grzegorza 
X III. Ale hr. M astai g rał rolę papieża — liberała  za
ledwie przez pierwsze dw a lata. Przez pozostałe trzy
dzieści la t pontyfikatu  dał się poznać jako bardziej 
przykry  reakcjonista niż jego poprzednik.

Ita lia  przedstaw iała wówczas mozaikę państewek, 
z których najw iększe były trzy: Państw o Kościelne, 
Królestwo Sabaudii i K rólestwo Neapolu. Gdy w y
buchła „W iosna Ludów ”, P ius IX  zapragnął zjedno
czenia Włoch pod swoim króleskim  berłem . Ponieważ 
Włosi przyjęli te  idee bez entuzjazm u, cofnął wszelkie 
liberalne zarządzenia, czym w zburzeni Rzym ianie zor
ganizowali rew olucję i papież — król m usiał w  prze
braniu  uciekać do K rólestw a Neapolu. Inicjatyw ę 
zjednoczenia przejął napraw dę postępowy król Sa- 
budii, K arol A lbert. Papież, znalazłszy się na wy
gnaniu, rzucił na swych przeciw ników  klątwę, w  od
powiedzi na co Rzym ianie go zdetronizowali. Opano
wawszy dobrze średniow ieczną sztukę w iązania spraw  
świeckiej polityki papiestw a z olbrzym ią w ładzą du
chowną, w ezwał państw a katolickie do obrony „dzie
dzictw a św. P io tra”. Ze skuteczną pomocą pospieszył

P O S Ł A N N IC T W O  U



najbarddziej propapieski w Europie rząd, a m ianow i
cie francuski. W ynagradzając papiestw u krzywdę, w y
rządzoną przed pół w iekiem  przez W ielką Rewolucję, 
b ra tanek  Bonapartego, cesarz Napoleon III, sta ł się 
praw dziw ą podporą chwiejącego się tronu ostatniego 
papieża-króla.

Ponieważ garnizon francuski, okupujący Rzym, w y
daw ał się niewystarczający, Pius IX  zorganizował so
bie arm ię z ochotników pochodzących z 23 narodowoś
ci (było tam  i 52 Polaków). Mieli oni — jak  sam  po
w iedział — być jedyną podporą jego w ładzy królew 
skiej, skoro, niestety, nie m iał ani mocy Boskiej Chry
stusa — króla, ani mocy „pow alenia swych wrogów 
jednym  słowem”, jak ą  się cieszył Książe Apostołów, 
św. Piotr. Zagrzew ając sw ą arm ię do walki, hojnie 
posługiwał się cytatam i z P ism a św., interpretow anym i 
jak  najdowolniej. Np. w  dn. 1 stycznia 1870 r. (pod
czas soboru) mówił swym  żołnierzom, że broniąc jego 
królewskiego tronu, bronią samego Chrystusa — króla, 
bo „P. Jezus oświadczył przed Żydami, że jest królem, 
a ludzie ówcześni s ta rann ie  zapisali ten ty tu ł na krzy
żu w  trzech językach? 2) W iadomo jak  z Chrystusem 
było napraw dę. Nigdy nie oświadczał, że jest takim  
królem, jakim  Go przedstaw ił papież — król swojej 
arm ii. Żydzi nazw ali C hrystusa K rólem  po to, by 
wciągnąć do spraw y obojętnych na spory religijne 
Rzymian. Cel ten osiągnęli, choć P iła t w  oskarżenie nie 
uwierzył. O dpowiadając na oszczerstwo, Chrystus po
wiedział, że ostatecznie jest królem , ale „królestwo 
m oje nie jest z tego św iata” (Jan, 18,33—37). Pius IX  
jednak  m a inne Pism o św. i innego Chrystusa, dosto
sowanego do papieskich celów.

Ci. co inaczej niż Pius IX  in terpretow ali Pism o św., 
odebrali mu państwo, królem  całych Włoch ogłaszając 
króla Sabaudii w  r. 1861. P rzy papieżu został tylko 
Rzym, broniony przez garnizon francuski. Napoleon 
III s ta ra ł się też przekonać ostatniego papieża-króla, że 
już nie w ypada upierać się przy ty tu le i państw ie, któ
rego nie ma. Na to  Rzym odpowiedział, że papież m u
si być królem, a w  obronie państw a „gotów jest po
nieść śm ierć męczeńską, jeśli tego będzie trzeba”. 
W r. 1862 zwołano do Rzymu synod z 300 biskupów, 
którzy jednom yślnie (przez aklam ację) uchwalili, że 
„świecka w ładza Stolicy Apostolskiej jest koniecz
nością, a ustanow iła ją  w yraźnie w ola Opaczności”.

W tym  zdaniu należy szukać źródła Soboru W aty
kańskiego, chociaż nie zdążyło w ejść do soborowych 
kanonów.

PRZYGOTOWANIA SOBOROWE

Myśl o zwołaniu soboru, który by uchw alił absolut
ną w ładzę królew ską i arcykapłańską papieża za dog
m aty w iary, pow stała u P iusa IX  już podczas ucieczki 
z Rzymu, w iosną 1849 r. Potrzeba nowego dogm atu 
staw ała się coraz bardziej paląca w  m iarę u tra ty  ziem 
Państw a Kościelnego i kurczenia się zasięgu świeckiej 
władzy. j

Przygotow aniem  umysłów do soboru były dw a akty 
P iusa IX. N ajpierw  8 grudnia 1854 r. ogłosił dogmat 
N iepokalanego Poczęcia N.M.P., a dokładnie dziesięć 
la t później — sław ny „Syllabus”. Pierwszy ak t — bez 
względu na jego treść — był dlatego tak  ważny, że 
stanow ił ogłoszenie nowego dogm atu bez udziału so
boru. Do tego czasu wszystkie dogm aty dyskutow ano 
na soborach powszechnych (nawet o powszechności

rzym sko-katolickiej), natom iast pierwszy raz w  histo
r ii C hrześcijaństw a jeden z biskupów  ogłosił dogmat 
w łasnowolnie. N aw et na stosunki Kościoła rzym sko
katolickiego było to jeśli nie bezpraw ie to  napewno 
rew olucja. Pam iętajm y, że dogm at ten ogłoszono 16 
la t przed dogm atem  o prym acie i nieomylności pa
pieskiej, a więc faktycznie było to implicite, czyli 
pośrednio uznanie przez samego papieża w łasnej nie
omylności i najwyższej w ładzy w  chrześcijaństw ie, za
nim  to uznał cały Kościół rzymsko-katolicki. Po takim  
fakcie nie powinno nikogo zdziwić, gdyby Pius IX 
ogłosił się nieom ylnym  explicite bez zwoływania so
boru. Jeżeli jednak  uznał potrzebę soboru, to wyłącz
nie dla zachow ania zwykłej przyzwoitości i pozorów 
oparcia się na tradycji osiem nastu wieków.

„Syllabus”, ogłoszony 8 grudnia 1864 r., był już bliż
szym określeniem  treści soboru. Form alnie był to ty l
ko wykaz 80 potępionych zdań, podzielony na 10 p ara 
grafów, ale faktycznie stanow ił podkładkę dla progra
m u soborowego. W artykułach V, VI i IX  papież wy
raźnie potępił „potwornych obłędów rodzaje” na te 
m at w ładzy papieskiej i jej stosunku do w ładzy świec
kiej. I już wtedy, 8 grudnia 1864 r., wyznaczył kom isję 
soborową, k tóra trzy miesiące później przedstaw iła 
gotowe cztery problem y, dla ojców soboru, a m ianowi
cie: dogmatyczne (o w ierze w  ogólności, a o Kościele 
i w ładzy papieskiej w  szczególności), spraw y politycz- 
no-kościelne, spraw y m isji i karności kościelnej.

Pod koniec czerwca 1867 r. P ius IX  wezwał do Rzy
m u około pięciuset dostojników kościelnych, którym  
objaw ił in tencję zwołania soboru. Słysząc to  zebrani 
biskupi dali w yraz w ielkiej radości, że mimo wszy
stko potrzeba soborów nie zanikła. Radość swą wszy
scy bez w yjątku  potw ierdzili w  dniu 1 lipca 1867 r. 
adresem  dziękczynnym, złożonym papieżowi. Trzy lata 
później Pius IX  przypom ni im  to  z żalem w yrzucając, 
że go w prowadzili w tedy swym zachow aniem  w  błąd. 
Zaszło tu  bowiem nieporozumienie. B iskupi słysząc za
powiedź o soborze myśleli, że będzie to sobór, jak  
wszystkie poprzednie. Pius IX  natom iast zapow iada
jąc go, m yślał o zebraniu, na którym  się odczyta opra
cowane dogmaty, a słuchacze (ojcowie soboru) p rzy j
m ą je  bez dyskusji, przez aklam ację — podobnie, jak  
dogm at N iepokalanego Poczęcia N.M.P. N iestety stało 
się inaczej i stąd papieski żal.

Bullę konw okacyjną „A eterni P atris  U nigenitus” 
ogłoszono 29 czerwca 1868 r. Zw oływ ała ona sobór na 
8 grudnia 1869 r. Jako cel soboru papieża podał re- 
form ę społeczeństwa katolickiego przez napraw ę dys
cypliny kościelnej oraz sprow adzenie katolików  na 
właściwą drogę — natom iast nie w spom niano w  bulli 
ni słowem o tym, co stanow iło faktyczną treść debat 
soborowych — o problem ie prym atu  i nieomylności. 
Dlatego biskupi nie będą m ieli możności zbadać tego 
problem u tak  dokładnie, jak  na to zasługiwał i w  tak i 
sposób, jak  to  daw niej bywało t.j. na synodach pro
wincjonalnych. Stało się to z całą świadomością pa
pieża, nie liczącego się zgoła z możliwością dyskusji na 
te  tem aty, uważając, że będzie to  (kwestia li tylko fo r
m alna, k tó ra  zabierze niewiele czasu tak, że faktycz
nie sobór — aż do letnich upałów  — będzie radził nad 
spraw am i karności kościelnej lub innymi.

Początkowo istotnie wszystko szło po m yśli papieża. 
Dopiero 6 lutego 1869 r. jezuicki dziennik w  Rzymie, 
„C ivilta C attolica”, zamieścił korespondencję z P ary 
ża, przekazującą obawy i nadzieje Francuzów  co do
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zwołanego w łaśnie soboru. Rząd francuski — zdaniem 
korespondenta — lęka się, by sobór nie proklam ow ał 
nauki zaw artej w  „Syllabusie” i nie ogłosił dogmatu 
nieomylności, uw ażając jedno i drugie za niezgodne 
z zasadami konstytucji państw owej. Te sam e obawy 
podzielają katolicy liberalni. N atom iast „prawdziw i 
katolicy” — podkreśla dziennikarz — pragną gorąco 
zatw ierdzenia doktryn Syllabusa i ogłoszenia dogmatu 
nieomylności, by wreszcie pogrzebać galłikanizm . Po
nieważ co do dogm atu nieomylności inicjatyw a nie 
może wyjść od Ojca św., przeto — zdaniem  „praw dzi
wych katolików ” — należy się spodziewać, że Ojcowie 
soboru przez aklamację takow y ogłoszą.

W talki to sposób jezuici — z nadm iaru  gorliwości — 
wygadali się, co jest faktycznym  celem soboru. Szcze
rość ich w yw ołała burzę w  całym  świecie katolickim, 
która zm usiła P iusa IX  do zm iany program u soboru. 
Oprócz pisarzy i biskupów, przeciw  narzucanem u p la
nowi obrad w ystąpiły i rządy państw  zainteresow a
nych. ■ Między innym i in terw encja pruskiego kancle
rza, Bismarcka, spraw iła, że papież zlikwidował jed
ną z pięciu kom isji soborowych, k tó ra  m iała za zada
nie opracować dogmaty z zakresu stosunków poli- 
tyczno-kościelnych. Spraw y te  potajem nie oddano ko
m isji dogmatycznej, by je w łączyła do projektu  kon
stytucji „O Kościele Chrystusa”. In terw encja zaś bis
kupów zm usiła P iusa IX  do skreślenia z program u 
obrad najczulszego z punktów : spraw y nieomylności 
papieskiej.

Ażeby sobór nie w yglądał tylko na synod rzym sko
katolicki, Pius IX  osobnymi pism am i zaprosił bisku
pów Kościołów W schodnich, jak  prawosławnego, or
miańskiego, koptyjskiego i in. O soborze powiadom ił 
również Kościoły Ewangelickie, zachęcając je  do „po
w rotu  na łono Kościoła”. P raw osław ni odmówili udzia
łu, uważając, że „dyskusje, tylekroć wszczynane po
wtórzyłyby się na nowo i zaostrzyły rozdw ojenie” 5). 
P rotestanci poczuli się dotknięci tonem  papieskiego 
pism a i ustosunkowali się do soboru negatywnie.

REGULAMIN SOBORU

Na k ilka dni przed otw arciem  soboru Pius IX  wy
dał dw a pism a apostolskie, które później podczas 
obrad soborowych w zbudzały zastrzeżenia i protesty ze 
strony znacznej części uczestników. Była to  najp ierw  
konstytucja „Apostolicae Sedis m oderationi” z 
12.10.1869 r. w ykazującą cenzury, czy kary  kościelne 
zastrzeżone papieżowi, a w zbudzająca sprzeciw  d la te
go, że opierała się n a  dogmacie prym atu  jeszcze nie 
uchwalonego. Fanatycy papiestw a odrzucali protest, 
gdyż pytali „czy słuszna, aby Sobór ukrócał osobiste 
p raw a Papieża”.4) D rugie pismo to regulam in Soboru 
u jęty  w  bulli „M ultiplices in te r” z 27.11.1869 r. prze
ciw której zaprotestowało podczas soboru 52 bisku
pów, zarzucających ograniczenie swobody narad. 
W odpowiedzi na popraw ki w niesione przez nich do 
regulam inu, P ius IX  jeszcze bardziej ten regulam in 
„uprościł” w  kierunku skrępow ania swobody wypo
w iadania się (20.2.1870). W tedy aż 100 Ojców soboru 
zaprotestowało, ale napróżno (1.3.1870).

Ostatecznie porządek obrad i regulam in m ożna by 
streścić najogólniej następująco. Pełne praw o zgła
szania wszelkich wniosków bez ograniczenia co do 
sposobu i czasu — m iał tylko papież. Ojcowie soboru 
też mogli wysuwać wnioski, ale tylko na piśm ie i każ

dy do jednej z pięciu (później czterech) komisji. W nios
ki już uwzględnione szły na zgrom adzenie ogólne 
(congregatio generalis) i wówczas jeszcze można było 
wnieść poprawkę, ale na piśm ie i w  ciągu 10 dni od 
danego posiedzenia zgrom adzenia ogólnego. N astępnie 
zgrom adzenie popraw kę uwzględniało lub odrzucało 
i opracowywało szczegółowy schemat, czyli projekt 
uchwały (constitutio). Zam knięcie dyskusji następow a
ło na żądanie 10 Ojców za zgodą większości. Uchwała 
przegłosowana była odczytywana z am bony na sesji pu
blicznej, poczem jeszcze raz głosowano i proklam ow a
no uroczyście nowy dogmat.

P racam i kom isji i Zgrom adzeń ogólnych kierow ał 
wyznaczony kardynał. Sesji publicznej przewodniczył 
papież. O brady kom isji i zgromadzeń były ta jne. Po 
m iesiącu obrad soborowych, 14.1.1870, sekretarz soboru 
ponowił surowy przepis o przestrzeganiu tej ta jem ni
cy, bo mimo wszystko cały św iat w iedział coś niecoś
0 treści obrad. N atom iast głosowanie odbywało się 
jaw nie przez pow stanie i wypowiedzenie form uły: 
placet (zgoda) — non placet (nie zgadzam się) — placet 
iux ta modum  (zgoda o ile wniesie się żądane popraw 
ki). Ta osta tn ia form uła nie była dozwolona na sesji 
publicznej, na k tórej mogli być dyplomaci i w ierni.

Sekretarzem  soboru został biskup Józef Fessler z St. 
Poelten. M iał on do dyspozycji biuro stenograficzne, 
za trudniające 23 kleryków. W ielu biskupów  miało ze 
sobą pryw atnych sekretarzy. Sekretarzow i biskupa 
bawarskiego, Hohenlohe, (księdzu J. Friedrichow i, 
zawdzięczamy w iele wiadomości o przebiegu soboru 
ze strony przeciw ników  dogm atu nieomylności.5)

PRZEBIEG OBRAD

Na 1044 wezwanych rzym sko-katolickich przedsta
wicieli Kościoła (mieli to być biskupi diecezjalni i ty 
tu larni, opaci i generałowie zakonów) na sobór przy
było 758 ojców, a na ostatniej najw ażniejszej sesji pu
blicznej było ich już tylko 535, bo w ielu w yjechało 
(z różnych powodów), a 22 zmarło. W śród obecnych 
najw iększą część stanow ili Europejczycy (297), a  spo
śród nich najw ięcej przedstaw icieli m ieli Włosi (122), 
Francuzi (61), H iszpanie (31), A ustriacy (18), Irlandczy
cy (16), Niemcy (15), i Anglicy (11). Polacy m ieli czte
rech przedstaw icieli (piąty zm arł w  tydzień po rozpo
częciu soboru).

W dniu 8 grudnia 1869 r. o godzinie 9-tej zagrzm iały 
działa, rozdzwoniły się wszystkie dzwony rzym skie
1 cały orszak soborowy wszedł do bazyliki św. P io tra 
(na wzgórzu W atykańskim), gdzie przygotowano aulę 
obrad. Po Mszy św. i m odlitw ach ojcowie soboru skła
dali papieżowi „obediencję”, a wreszcie przem ówił 
Pius IX, zaznaczając w yraźnie cel soboru: ogłoszenie 
swego prym atu  jako jedynego artykułu  w iary, który 
u ra tu je  św iat od zagłady. N ie myślmy, że powiedział 
to  wyraźnie, gdyż jak  zwykle m yśli swe ukrył za do
wolnie rozum ianym i cytatam i P ism a św. W danym  
w ypadku tw ierdził, że cała nauka C hrystusa skoncen
trow ała się na słowach: „Ty jesteś P io tr (polscy je
zuici tłum aczą: opoka), a na tej opoce zbuduję Kościół 
mój, a bram y piekielne nie zwyciężą jej (go)”. Zdaniem  
papieża niebo i ziem ia przem iną, ale słowa te  nie 
przeminą.

Ta pierw sza sesja publiczna trw ała  sześć godzin. 
N astępną zapowiedziano na 6 stycznia, tj. za miesiąc. 
Okazało się jednak, że do tego czasu nie przygotowa
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no jeszcze żadnej uchw ały (constitutio), w ięc na d ru 
giej sesji publicznej ojcowie złożyli tylko wyznanie 
w iary.

Obrady od początku szły opornie, bo nie w iedzia
no, jak  w ybrnąć , z przykrej sytuacji. Ja k  już wspom
niano, Pius IX  tuż przed soborem licznym i protestam i 
został zmuszony do zm iany program u, zwłaszcza do 
zlikw idow ania kom isji polityczno-kościelnej oraz do 
skreślenia tem atu  nieomylności papieskiej. Sprawy 
polityczno-kościelne dało się włączyć do obrad bez 
obawy o nowe protesty, gdyż obrady były ta jn e  i nie 
pow inny o nich wiedzieć rządy państw  katolickich. 
N atom iast trudno  było włączyć spraw ę nieomylności 
bez wiedzy ojców soboru. Wobec tego papież znalazł 
inne wyjście.

W dniu 3 stycznia 1870 r. m ała grupa biskupów  (45) 
listem  otw artym  do soboru w yraziła niezachw ianą 
w iarę w  nieomylność P iusa IX  i prosiła o podpisanie 
postulatu (prośby) do papieża, by zechciał tę  spraw ę 
włączyć do program u. Podpisało 450 ojców. Przeciw 
nicy tej zmiany, w  liczbie 137 biskupów i kardynałów , 
w nieśli aż pięć osobnych postulatów , lecz Pius IX  na 
to nie zważał i 7 m arca spraw ę nieomylności — jako 
„Rozdział D odatkowy” — włączono do pro jek tu  uchw a
ły „De Ecclesia C hristi”. Gdy przeciw nicy nieomylnoś
ci w ysłali — jako sw ą deputację — 40 Ojców, którzy 
przekonywali P iusa IX  o niewłaściwości wszczynania 
dyskusji na tem at nieomylności, usłyszeli odpowiedź: 
„Nie mogę z miłości ku 40 ojcom tam ow ać p raw a 400 
biskupów ”.

Z tych słów m ożna by sądzić, że papież szczerze nie 
chciał dogm atu o nieomylności, a  tylko został do tego 
zmuszony. Jednakże sam  p ra ła t domowy J. Swiętobli- 
wości wspomina, że jeden z ojców, arcybiskup paryski, 
Darboy, w  liście do Napoleona III skarżył się, że Pius 
IX  ogranicza wolność soboru, że przeciw ników  nie
omylności nazyw ał „wodzami ślepych”, że był łaskaw  
sobór podzielić na trzy  okresy: „Pierw szy należy do 
szatana, k tóry  s ta ra  się wszystko zepsuć, drugi do lu 
dzi, którzy do wszystkiego w prow adzając zam ęt trzeci 
do Ducha św., k tóry  wszystko oczyszcza i napraw ia”, — 
że ubolewał nad tymi, co „nie po trafią  poddać swego 
rozum u w yrokiem  Stolicy św.”6)

Przeciw nicy nieomylności przekonywali że jeśli te 
m at ten  m usi być opracowany, to  należałoby stworzyć 
komisję, k tóraby  zbadała dowody z T radycji Apostol
skiej. W niosek w ysunął arcybiskup z Reims Landriot 
i poparł go arcybiskup z Bolonii, kard. Guidi, ale tem u 
ostatniem u przerw ał Pius IX  głosem podniesionym: 
„Ja  jestem  T radycją” !7)

O baw iając się by sobór się nie rozszedł bez uchw a
len ia dogm atu nieomylności, w  dn. 28.4.1870 r. papież 
m im o protestów  przyśpieszył dyskusję, ograniczając ją  
dó m inim um . P ro jek t ustaw y o papiestw ie (prym at 
plus nieomylność) był gotowy n a  13 lipca i w tedy zgro
m adzenie ogólne głosowało nad nim. N a obecnych 601 
ojców, 451 powiedziało placet, 88 — non placet, 62 — 
iu x ta  modum. Delegaci polscy podzielili się, dwóch za, 
dwóch przeciw. Obaj przeciwnicy, arcybiskup lwowski, 
W ierzchlejski i bp. tarnow ski Pukalski, zaraz po gło
sowaniu w yjechali do kraju , nie czekając końca obrad.

Sześciu biskupów, jako delegatów  mniejszości, udało 
się do P iusa IX, by chciał złagodzić tekst dogm atu 
w  tym  duchu, że w yroki papieskie są nieomylne, je
żeli papież opiera się na „tradycji Kościołów”, ale pa- 
pież-król odparł, że „cały św iat katolicki za długo

czeka, iżby można było jeszcze zezwolić na zwłokę”.8) 
Wobec tego 17 lipca 59 biskupów  oświadczyło, że n ie  
wezmą udziału w  sesji publicznej, by przez wzgląd na. 
cześć dla papieża nie głosować „non p lacet”. Było' 
w śród nich 21 Francuzów, 19 A ustriaków , 6 Niemców, 
3 Am erykanów, 2 Anglików i 2 Włochów.

ZAKOŃCZENIE SOBORU

C zw arta i osta tn ia sesja publiczna odbyła się dn. 18 
lipca 1870 r. Po zwykłym  zagajeniu w stąpił na am bo
nę bp. V alenziani i odczytał „Pierw szą K onstytucję 
dogm atyczną o Kościele”, poczem odbyło się głosowa
nie. N a 535 obecnych, tylko dwóch odpowiedziało 
„non placet” (Byli to: bp. F itzgerald z USA. oraz bp. 
Riccio z Neapolu). Salw y moździerzowe zwiastowały 
„m iastu i św iatu” dogm at prym atu  i nieomylności pa
pieża. Cel P iusa IX  został osiągnięty, chociaż nie 
w  tak i sposób, jak  sobie wymarzył. Dlatego w  prze
mówieniu do ojców soboru, żalił się, że przed trzem a 
la ty  byli jednom yślni a  teraz trzeba było aż ty le tru 
du, by „Duch św. zwyciężył”.

Poniew aż sobór w ykonał powierzone mu zadanie, 
m ożna było się rozejść. W prawdzie pozostały jeszcze 
trzy  w ielkie tem aty, ale po ogłoszeniu dogm atu nie
omylności dyskusja nad nim i była w  zasadzie zbędna. 
Tak to  zrozum iał m. in. prof. Loeffler, w spółautor 
aprobow anych przez W atykan „Dziejów papieży”. P i
sze on: „w ten  sposób uznano w konstrukcji Kościoła 
absolutną m onarchię. S traciły  przez to  na znaczeniu 
sobory powszechne”.9)

W dniu 13 sierpnia 1870 r. przybyło n a  zgromadze
nie ogólne już tylko 152 Ojców, by omówić spraw y 
dyscypliny kościelnej. Było to  przedostatnie posiedze
nie soboru.

20 października Pius IX  odroczył obrady „do chwili 
pogodniejszej”. I tak i był koniec Soboru W atykań
skiego. Za główny pretekst jego rozw iązania uchodzi 
wym arsz z Rzymu garnizonu francuskiego i zajęcie 
m iasta przez rząd włoski. Pius IX  rzucił w tedy uro
czystą k lą tw ę n a  „rabusiów  ojcowizny św. P io tra” 
i ogłosił się „więźniem W atykanu”.

W spom nijm y jeszcze o zachowaniu się przeciw ni
ków nieomylności po soborze. Należy ich podzielić na 
dw ie grupy, na biskupów  i innych działaczy kościel
nych. B iskupi wszyscy ulegli papieżowi. N iektórzy 
z nich już w  dniu ogłoszenia dogm atu pospieszyli do 
P iusa IX, by przeprosić go za sprzeciw  i zapewnić
o najw ierniejszym  przyw iązaniu (jak np. kard. Schwa- 
rzenberg z Pragi) — inni zaś zrobili to  później. I tak  
np. bp Strossm ayer z D yakow aru ugiął się dopiero po
10 latach, gdy cesarz F ranz Jozeph zagroził m u odję
ciem dochodów w artości 5 m ilionów guldenów. N ato
m iast inni działacze kościelni, którzy m ieli odwagę 
postępować w edług swoich przekonań, zorganizowali 
w e w rześniu 1871 Kościół Starokatolicki, na czele któ
rego stanął biskup Reinkens, k tóry  znalazł oparcie 
w  h ierarchii U trechtu, m ającej niew ątpliw ą suksesję 
apostolską, a będącej od 150 la t niezależną od Rzymu.

KLĘSKA OSTATNIEGO PAPIEŻA-KRÓLA

Mimo zwycięstwa w  kw estii nieomylności, P ius IX  
poniósł klęskę co do zakresu w ładzy w  stosunkach 
kościelno-politycznych. W spomniano już, że treścią so
boru m iały być zasady Syllabusa om awiające trzy za-
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szych zagadnień, powołane zostaną 
przez Jan a  X X III specjalne Komisje 
dla różnych działów, które bezpo
średnio przygotują obrady soboru. 
Będą to  kom isje najróżnorodniejsze: 
dogmatyczna, do zagadnień etyki i 
moralności, d la dyscypliny kościel
nej, socjologii, akcji katolickiej, 
udziału ludzi świeckich w  apostol
skiej pracy Kościoła itp. Możliwe, 
że zanim  Czytelnicy dostaną paź
dziernikowy num er „Posłannictw a'’, 
kom isje te  zostaną już powołane. 
P rzygotują one całość obrad sobo
rowych tak, że ojcowie soboru przy
jadą, by zaaprobować ich postanowie
nia. Wniosek ten pokryw a się zresz
tą  ze słowami Ja n a  X X III, który 
przew iduje obrady soboru na kilka 
dni zaledwie. Cóż można przedysku
tować w  przeciągu paru  dni, skora 
tak  w ielki jest naw ał spraw  i 
wniosków? Można jedynie przeczy
tać i potw ierdzić gotowe m ateriały. 
Słuszne więc jest m oje stw ierdze
nie, że II Sobór W atykański roz
począł już swe obrady.

Co jest celem soboru? Na ten  te
m at m am  również jasno określoną 
odpowiedź. Celem soboru będzie 
umocnienie, ugruntow anie rzym 
skiego katolicyzm u w  Europie i 
św iecie całym. Będą w praw dzie po
ruszane spraw y dogmatyczne, może 
w yłonią się jakieś now e dogmaty 
z zakresu mariologii i eklezjologii, 
choć tego się nie przewiduje. Dwie 
te  dziedziny w ysuw ają się na czoło 
w  Kościele rzymskim. Zwłaszcza 
nauka o Kościele przeżyw a renesans, 
zaczyna się rozwijać w  kierunku 
Pawiowego pojęcia Kościoła, jako 
Mistycznego C iała Chrystusa. Ten 
aspekt uw zględniła ongiś Reform a
cja w  swej dogmatyce. Kościół 
rzym sko-katolicki s ta ra  się naślado
wać teraz „braci ew angelików ” i za j
m uje się głębiej i szerzej Kościołem 
pod tym  kątem  widzenia. M ariolo- 
gia i eklezjologia, zdaniem  profeso
rów  katolickich, w ym agają rewizji. 
Możliwe więc, że w  tych dziedzi
nach padną jakieś nowe ujęcia i 
nowe dogmaty. Kościół rzym ski od 
dłuższego już czasu, również w  pew
nym  sensie „zdopingowany” przez 
protestantyzm , zaczął w iększą uw a
gę poświęcać Biblii, czci i studium  
„Słowa Bożego”, pew nie i na tym  
polu zapadną nowe uchwały. Z ży
ciem Kościoła w iąże się ściśle litu r
gia, jako w yraz zewnętrzny, publicz
nej i społecznej czci Bożej. Spraw a 
czynniejszego udziału w iernych w 
m odlitw ie liturgicznej Kościoła jest

od daw na dyskutow ana przez litu r-  
gistów rzym sko-katolickich. Od 
daw na proszą papieży o w prow a
dzenie języków narodowych do li
turgii. W krajach  m isyjnych są już; 
zresztą przeprow adzane próby za
stąpienia łaciny językam i narodo
wymi. Sobór praw dopodobnie roz
w iąże tę spraw ę definitywnie.

Od daw na też trw a ją  próby w pro
w adzenia zm ian do Kodeksu P raw a 
Kanonicznego. Od 1917 roku, kiedy 
promulgowano Kodeks, życie poszło^ 
daleko naprzód. Zadziw iający po
stęp w  dziedzinie myśli, nowe w a
runk i życia, nowe okoliczności i w y
m agania epoki nie pasu ją już do> 
przestarzałych kanonów. P raw o jest 
regułą życia, ale życie kształtu je  te  
reguły. Żm udna i m ozolna jest p ra
ca jurystów , nie można w  przeciągu 
kilku la t wypracować nowoczesnych 
przepisów  praw nych. Z pew nością 
nie przygotują oni nowego kodeksu 
do czasu zwołania soboru w atykań
skiego, ani też sobór tej pracy n ie 
zakończy. W każdym  razie m a on 
wytyczyć najgłów niejsze linie refor
m y i wskazać problem y, w ym aga
jące zm ian natychm iastowych.

Zagadnienia dogmatyczne, adap
tac ja  p raw a do zmienionych w aru n 
ków życia, zagadnienia etyczne i 
m oralne — to tylko 1/3 rozpoczętych 
obrad soborowych. Podobnie sp ra
w a jedności chrześcijaństw a, tak  
uroczyście zapowiedziana przez J a 
na X X III, budząca ty le ciekawości 
i nadziei, zarysow ująca przed oczy
m a m ilionów chrześcijan nie rzym 
sko-katolików m iraże jakichś zasa
dniczych zm ian w  poglądach Koś
cioła rzymskiego na p rym at i nie- 
omyślność papieską — będzie .tylko 
peryferycznie potraktow ana. Na so
bór będą mogli przyjechać przedsta
wiciele Kościoła prawosławnego, 
w yznań ewangelickich (przez Rzym 
zaproszeni), ale tylko jako w idzo
w ie — w charakterze obserwatorów. 
Niech zobaczą potęgę i siłę rzym 
skiego katolicyzmu, może prędzej 
ich to  skłoni do pow rotu pod jego 
skrzydła. Bo tylko o takiej jedności 
myśli Kościół rzymski. Zbyt jesz
cze jest silny, by pertrak tow ał o 
jedności na zasadach równości p a r t
nerów. To pod skrzydła rzymskiego 
katolicyzm u w inny wrócić Kościoły 
oddzielone, naw et Kościół Wschod
ni, choć ten  zupełnie śmiało m ógłby 
odwrócić to żądanie. Bo Kościół 
W schodni szczyci się starszą tra 
dycją apostolską od rzymskiego 
Kościoła. Kościół W schodni był pod '

staw ą i pierwowzorem  chrześcijań
stw a. Posiada więcej ośrodków 
pierw otnego chrześcijaństw a, aniżeli 
Rzym. Należą do nich najstarsze 
patria rcha ty : Jerozolimy, Antiochii, 
A leksandrii, Konstantynopola. Mimo 
to  pap. Jan  X X III zapraszając je  do 
jedności powiedział, aby w róciły do 
R zy  tu, jak  do własnego domu. 
M ądrze poczyna Jan  X X III. Pozys
k a ł sobie sym patię u patriarchów  i 
m etropolitów  Kościoła P raw osław 
nego. Lecz do jedności jeszcze b ar
dzo daleka droga. Boją się praw o
sław ni la tynizacji swego Kościoła, 
boją się u tra ty  autonom ii (autoke- 
falii), boją się sam ow ładztw a papie
ża  a tym  sam ym  osłabienia w ładzy 
i powagi patriarchów  i biskupów 
wschodnich, boją się, że za tracą sw ą 
specyfikę konfesyjną, porosłą paty
n ą  najstarszej tradycji. Nie chcą za
gubić się w  katolicyzm ie rzymskim, 
k tóry  nie odpow iada ich psychice i 
ku lturze. Zdaje sobie z tego dosko
nale  spraw ę Kościół rzymski, d la te
go uważa, że na soborze mogą tylko 
nastąp ić spotkania, w ym iana wizyt, 
ew entualnie jakaś konferencja jed
n a  lub druga przedstaw icieli w iel
kich Kościołów „oddzielonych” — i 
nic więcej.

Pojednania Kościołów nie uw aża 
się za jeden z głównych celów so
boru. Głównego celu soboru gdzie 
indziej szukać należy. Jak  zaznaczy
łem  wyżej jest nim  dążność do 
um ocnienia się Kościoła rzymskiego 
w  świecie, próba choćby częściowe
go pow rotu do dawnego znaczenia i 
narzucenia swej władzy, rozszerze
n ia  wpływów nadw ątlonych postę
pu jącą  laicyzację, m aterializm em  
współczesnym  i w zrastającym i siła
m i ateizmu. Chodzi o to, żeby w 
zm ienionych w arunkach socjalnych, 
kulturalnych, naw et psychologicz
nych m ożna było wynaleźć tak ie for
m y duszpasterstw a, k tóre zapew ni
łyby penetrację rzymskiego katoli
cyzmu w  szkołach, w e wszystkich 
zawodach, w  kultu rze współczesnej, 
kinie, telew izji, modzie, w  organi
zacjach społecznych i politycznych, 
a naw et w życiu m iędzynarodowym. 
Kościół chce w rócić tam , skąd zo
sta ł w yparty, chce tak  opanować in 
ne kraje, jak  to  uczynił z Włochami, 
gdzie kardynałow ie lub biskupi de
cydują czasem o spektaklach rozryw 
kowych, o program ach k in  lub 
teatrów . Zam iary są piękne: pene
trac ja  ducha chrześcijańskiego w 
każdej dziedzinie życia... Ten „duch 
chrześcijajski” jest mocno podbar
wiony katolicyzm em  rzymskim, któ
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ry nie zawsze pokryw a się z chrześ
cijaństw em . Za „duchem  chrześcijań
skim ” jak  nieodłączny cień idzie 
w ładza księży — bezżennych, w ła
dzy chciwych i gotowych zgotować 
niewolę ludziom świeckim  gorszą 
od najsroższej tyranii... H istoria — 
niestety — potw ierdza to w  pełni. 
In tencje Ja n a  X X III są bezsprzecz
nie dobre i m yśli szlachetne, ale 
św iat świecki po osiągnięciu supre
m acji nad Kościołem w  wielu dzie
dzinach życia, nie wypuści tak  ła t
wo raz zdobytych przywilejów.

Do przeprow adzenia swego celu 
pragnie Kościół rzym ski posłużyć 
się między innymi, w łaśnie w ierzą
cymi ludźm i świeckmi. Chce nie 
tylko lepiej przygotowywać do p ra 
cy duszpasterskiej kapłanów, u- 
względniając najnow sze m etody ka
techizacji, lecz dąży do tw orzenia 
szkół parafialnych, diecezjalnych, 
które przygotowywałyby świeckich 
do pracy m isyjnej. Świeccy „m isjo
narze” m ieliby opanowywać powoli 
takie dziedziny życia jak  sport, tu 
rystyka, akcja socjalna i polityczna^ 
w pływ  na parlam enty  i rządy k ra 
jów, na całokształt działalności n a
rodowej i m iędzynarodowej. Sło
wem  katolicyzm  rzym ski przygoto
w uje się do generalnej kontrofensy
wy. Nad tym  szczególnie obraduje
II Sobór W atykański. Z tej dziedzi
ny napływ a najw ięcej wniosków, 
opinii i sugestii. N iektóre z nich są 
bardzo ciekawe. Taką była sugestia 
sławnego profesora Angelicum — 
papieskiego uniw ersytetu  w  Rrzy- 
mie. O. Spiazzi który ogłosił swe 
sugestie w  sław nym  artykule za
mieszczonym w  „M onitorze Kośc!el-

nym ”. A rtykuł ten poruszył całą 
prasę kościelną, w yw ołał setki ko
m entarzy i burzliw ą dyskusję. 
Przez pewien czas uważano naw et 
ten  artyku ł za w yraz opinii same
go papieża, pod bokiem którego zo
stał napisany i nie bez aprobaty 
chyba w  poważnym piśm ie katolic
kim  wydrukow any. Profesor Spiaz
zi proponował, żeby dopuścić do 
święceń niższych i wyższych t.j- 
subdiakonatu i d iakonatu i do speł
n ian ia funkcji z tym  związanych — 
ludzi świeckich, którzyby nauczali 
religii, przygotowywali do sakra
m entów  św., i w  m iarę możności 
niektóre sakram enty  adm inistrow a
li, nie będąc jednakże związanymi 
największym  ciężarem  kapłaństw a — 
bezżennością. Byłoby to  u ła tw ie
niem pracy księży i naw rotem  do 
czasów pierw otnego chrześcijań
stwa. O. Spiazzi posunął swe propo
zycje jeszcze dalej. M ając na uw a
dze zm niejszającą się sta le liczbę 
powołań kapłańskich oraz ogromne 
trudności na jak ie napotyka p rak 
tyka doskonałej czystości, w ielką 
ilość skandali w ynikających z celi
batu  — sugerował, aby przynaj
mniej w  niektórych krajach, m isyj
nie zaniedbywanych udzielać świę
ceń kapłańskich ludziom  żonatym, 
dobrym i uczciwym ojcom rodzin. 
Mogliby oni otrzym ywać odpowied
nie przygotowanie, a  potem  odpra
wiać Mszę św., udzielać sakram en
tu  chrztu, ostatniego namaszczenia, 
m ałżeństw a i pokuty w  godzinę 
śmierci. N auczaliby katechizm u, gło
sili kazania specjalnie dla nich na
pisane oraz spełniali inne funkcje 
liturgiczne. Inni księża —■ bezżen- 
ni — mogliby być m isjonarzam i,

uzupełniającym i katechizację tam 
tych, spowiadać stale, stanąć na 
czele dziekanatów , kierować pracą w 
całej diecezji. Zajm ow aliby się sp ra 
wami delikatniejszym i, trudniejszy
mi, przekraczającym i możliwości i 
granice księży żonatych, h ie ra r
chicznie niżej postawionych. Oprócz 
tych dwóch rodzajów  kleru, należa
łoby powołać do pracy jeszcze ro
dzaj trzeci: księży uzależnionych 
tylko od papieża i przeznaczonych 
do żądań na p latform ie najszer
szej — do apostolatu w  Kościele 
Powszechnym. Należałby do nich 
przew ażnie k ler zakonny specjal
nie kształcony, w ypracow ujący 
w łasne m etody działania i k ie ru ją
cy się odrębnym  statutem .

Skoro dyskusja nad artykułem  
profesora Angelicum  przebrzm iała, 
głos zabrał Jan  X X III i kategorycz
nie zaznaczył, że nie m yśli naw et w 
tak  w ąskim  zakresie znosić celibatu. 
Najwidoczniej większość dyskutan
tów  opowiedziała się za podtrzy
m aniem  bezżeństw a księży. Bo nie 
mogę uwierzyć, żeby artyku ł prof. 
Spiazzi ukazał się bez uprzedniej 
aprobaty papieża, bez jego wiedzy. 
Rzym po prostu w ypuścił pierw szą 
jaskółkę, by zorientować się w  na
strojach opinii publicznej i w  poglą
dach arcybiskupów  i biskupów. Kto 
wie, czy nie wróci się jeszcze do te 
go zagadnienia n a  soborze? Widać, 
że absorbuje ono ludzi poważnie 
myślących. W idać też, że najtęższe 
umysły w  Kościele rzym sko-kato
lickim  radzą nad tym, jak  katoli
cyzm rzym ski uczynić jedyną reli- 
gią na świecie.

Do tego celu m a zbliżyć Kościół
II Sobór W atykański.

P A P I E Ż  P I U S  X I I  -  M O N A R C H A  A B S O L U T N Y
KS. E. CZARNECKI

JEST rzeczą powszechnie znaną z h isto rii Koś
cioła, że m onarchię absolutną, jako form ę rzą
dów w  Kościele rzym sko-katolickim , przypieczę

tow ał ostatecznie Sobór W atykański (I). Ogłoszono na 
nim  dogm at o nieomylności papieża w  rzeczach w iary 
i moralności. Dogmat ten wzmocnił potężnie prym at 
papieża, położył najsilniejszy fundam ent pod jego nie
ograniczoną władzę. O dtąd w  Kościele rzym skim  nikt 
nie śmie sprzeciwić się papieżowi. Do papieża należy 
ostatnie słowo we wszelkich spraw ach. Choćby naw et 
kardynałow ie i biskupi św iata całego ustanow ili jakieś 
prawo, które ich zdaniem, byłoby dla Kościoła istotnie 
konieczne — jeśli papież go nie przyjm ie, na nic zdał 
się ich trud . Muszą słuchać papieża, w brew  swej woli, 
naw et w brew  doboru Kościoła. To jednow ładztw o pa

pieża, jego p rym at i nieomylność jest nie tylko — 
w obecnej dobie — najw iększą przeszkodą na drodze 
zjednoczenia chrześcijaństw a, ale jakże często sta je  się 
uciążliwe dla sam ych pracow ników  kurii rzym skiej — 
kardynałów , arcybiskupów  i innych wysokich dostoj
ników Kościoła. Czują oni dotkliw ie brzemię, które 
sami zbyt pochopnie włożyli na swe barki.

Jak  daleko może posunąć swe w ładztw o papież
o autorytatyw nym  usposobieniu, oparłszy się o przy
w ileje, przyznane m u przez Kościół i u ję te  w  ram y 
dogmatu, najwym owniej świadczy o tym  postać po
przednika Ja n a  X X III, papieża P iusa XII. Był on w 
całym znaczeniu tego słowa m onarchą absolutnym .

W niniejszym  artykule pragnę przedstaw ić rządy 
papieża P iusa X II pod tym  w łaśnie aspektem : jego
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absolutyzmu. M ateriały  do swego artykułu  zaczerpną
łem  z dwóch źródeł: przede wszystkim  ze św ietnej 
książki Tadeusza Brezy pt. „Spiżowa B ram a” oraz 
z życiorysu P iusa XII, nakreślonego przez bezpośred
niego jego w spółpracow nika kard. Tardiniego, obecne
go Sekretarza S tanu przy Jan ie  XXIII.
(Kardynał T ardyni naszkicow ał życiorys papieża P iusa 
X II w  specjalnym  w spom nieniu pośm iertnym , w  paź
dzierniku 1959 r., z okazji pierwszej rocznicy śmierci. 
Pełny tekst przem ów ienia w ydrukow ano w trzech nu
m erach „La Docum entation Catholiąue” z 1960 r. (Nr 
1326, 1327 i 1328).

Książka Tadeusza Brezy nie jest w praw dzie dziełem 
naukowym, lecz tylko „notatnikiem  literack im ”, nie 
m niej jednak  fakty  w  niej podane i sądy w yrażone 
m ają  wagę praw dy historycznej. Dotyczy to w  szcze
gólny sposób charakterystyki P iusa X II i nakreślen ia 
przez au to ra  jego sylwetki. Postać zm arłego papieża 
sta je  przed oczyma czytelnika jak  żywa. Absolutyzm 
jego rządów pokazany doskonale, a  co najw ażniejsze 
zgodnie z praw dą, co poświadcza, porów nanie charak
terystyki papieża w  książce Brezy z charakterystyką 
Tardiniego.

K ardynał Tardini, rozpoczynając w spom nienie poś
m iertne w  rocznicę śmierci P iusa X II, powiedział
0 sobie: „Zadaniem  moim  było pracować i milczeć. 
Byłem niemy. Dziś ten  niem y przem ów ił”. W ydawałoby 
się, że po tak im  w stępie padną o zm arłym  papieżu 
słowa krytyki z ust najbliższego współpracownika. Nic 
podobnego. Papieży się nie krytykuje. Papieża można 
tylko chwalić. „De m ortuis nihil, nisi bene — o lu 
dziach zm arłych należy albo mówić dobrze, albo nie 
mówić w cale”. Zasada ta  tym  bardziej odnosi się do 
zm arłych dostojników  Kościoła. Podtrzym ał tę  zasadę 
kard. T ard in i i przedstaw ił postać papieża w  aureoli 
wielkości i świętości. K iedy się czyta życiorys P iusa X II 
w  relacji Tardiniego, przychodzi n a  m yśl słowo: „nad- 
człowiek”. A ni jednej niedoskonałości nie m ożna w y
kryć. W szystko jest wielkie, wspaniałe, budzące za
chwyt. W ydaje mi się, że kard. Tardini „odczłowie- 
czył” P iusa X II, uczynił z niego doskonałość absolutną. 
Aż trudno  uwierzyć w  istnienie tak  bezwzględnie nie
skazitelnej osobowości. Przew idział to  Tadeusz Breza. 
Relacjonując głosy kry tyki podnoszące się w  prasie, 
w  k u rii rzym skiej po śmierci papieża, nie omieszkał 
zaznaczyć, że nastro je  te  szybko m iną. Rok czasu w y
starczy na to, aby P ius X II stanął znów w  aureoli 
świętości, a wszyscy powrócili do jego kultu . I tak  się 
stało.

Nie chciałbym  bynajm niej w  swym  artyku le przed
staw ić P iusa X II w  ujem nym  świetle. Bo to  naw et nie 
łatwo. Był on rzeczywiście człowiekiem w ybitnym
1 m iał cały szereg zalet, którym i nie każdy poszczycić 
się może. Można w  pełni zgodzić się ze słowami T ar
diniego, według których P ius X II odznaczał się: żywą, 
św ietną i giętką in teligencją; chętną do czynu i szla
chetną w olą; zadziw iającą pam ięcią, pozw alającą m u 
na dosłowne odtw arzanie swych przem ówień, po ich 
opracowaniu na m aszynie; w ielkim i zdolnościami do 
języków obcych. Cechowała go również niezmordo
w ana pracowitość. Całymi dniam i po trafił ślęczeć przy 
b iurku, bez _ wypoczynku, bez chwili w ytchnienia. Ani 
jednej godziny nie chciał stracić bezużytecznie. L eka
rze m ówili mu, że prowadzi jakieś „nieludzkie życie”. 
Jeśli dołączyć do tego żarliw ą pobożność, ascezę posu
niętą eto wyniszczania samego siebie, n ieustanną troskę
o Kościół, o jego rozwój i znaczenie w  świecie, s ta ra
nia a pokój w śród narodów  i boleść z powodu krw aw ej 
wojny, usiłow ania przyjścia z pomocą cierpiącym  — 
to duchow a sylw etka papieża w ypadnie nie tylko po
zytywnie, ale naw et z niezaprzeczalnym i znam ionam i 
wielkości.

A jednak  nie był P ius X II „nadczłowiekiem ”. To 
niepraw da, że w  charakterze jego nie było żadnej nie
doskonałości, żadnej wady, że nie m ożna znaleźć w  nim  
jakiegoś rysu, który by postaw ił go w  jednym  szeregu 
z ludźmi. Takich „ludzkich” cech usposobienia można 
znaleźć naw et kilka, nie tylko jedną. N ajw ażniejszą 
z nich był absolutyzm  papieża, autorytatyw ność jego 
charakteru . W prawdzie, ja k  zaznaczyłem n a  wstępie, 
praw o Kościoła rzymskiego tak  wysoko dźwignęło

osobę każdego papieża, że większej w ładzy w  ręku 
jednego człowieka już skupić nie można, mim o to in 
te rp re tac ja  tego p raw a w  życiu uzależniona jest od in 
dyw idualności każdorazowego następcy na „Stolicy 
P io trow ej”. Wysokie upraw nienia papiestw a były jak  
najbardziej zgodne z usposobieniem  P iusa XII. S tał się 
on m onarchą absolutnym  nie ty lko z mocy kanonów, 
ale przede wszystkim  dlatego, że takim  był z natury . 
P raw o tylko tę  natu rę  wzniosło n a  najwyższe szczyty 
jednow ładztw a.

K ardynał T ard in i n ie  zdaw ał może naw et spraw y 
z tego, jak  bardzo trafn ie  scharakteryzow ał P iusa X II 
m ówiąc o sobie, że przez cały okres jego pontyfikatu 
„był niem y”, a zadanie jego określone zostało krótko: 
„pracow ać i milczeć”. Całe otoczenie papieża mogło 
ty lko pracować i milczeć. W yniósł on swą osobę ponad 
wszystko w  Kościele. K ult jednostki, istniejący zawsze
o ile chodzi o papieży, „rozdął do gigantycznych roz
m iarów ”. On jeden spośród papieży pozwalał, by go 
nazywano „P iotrem  żywym ”. S taw iał siebie ponad Koś
ciół, ponad chrześcijaństwo, omalże nie wyżej od 
w szystkich świętych. W spółpracownicy P iusa X II 
w  K urii rzym skiej otw arcie przyznali, że pozował 
w prost n a  „antyczne bóstwo”, przybierając niekiedy 
„faraońskohieratyezne” pozy. Te, i tym  podobne sądy
o papieżu słyszał i w  swym dziele .uwiecznił — Ta
deusz Breza

N ajlepszym  dowodem sam ow ładztw a papieża był je 
go stosunek do najbliższych współpracowników. Sam 
ich dobierał i n ie znosił, by m u kogoś podsuwano. 
Przywiózł sobie z Niemiec dwóch jezuitów, zaufanych 
doradców: O. W ilhelm a H entricha i O. R oberta Leibe- 
ra. Bardzo podobali się papieżowi — w łaśnie dlatego, 
że mim o w ybitnej inteligencji i w ykształcenia, byli 
bierni. Papież nie znosił czyjejkolw iek i jakiejkolw iek 
sugestii. „Na rady  reagow ał — referu je  Breza — jak  na 
przytyk, n ie tak t i obrazę. T w arz jego szarzała, m ierz- 
chła. W iało od niego chłodem ”. D aw anie rad, w ysuw a
nie sugestii, uw ażał za uw łaczenie swojej władzy, 
płynącej z nam iestnictw a Chrystusowego. Nie cierpiał 
przejaw ów  cudzej woli wokół siebie. „ Ja  nie chcę 
w spółpracowników, ale w ykonawców” powiedział T ar- 
diniem u papież w  r. 1945, oznajm iając, że nie obsadzi 
najważniejszego stanow iska Sekretarza S tanu po 
śm ierci kard. Maglione. Dwaj jezuici niemieccy dobrze 
znali psychikę mocodawcy. Pracow ali cicho dzień 
w  dzień u boku papieża, ale w ydaw ało się, że nie istnie
ją  w  ogóle, że zakry ła ich postać papieża swym ogro
mem.

Podobnie cicho pracow ała siostra P asqualina Lehnert, 
zakonnica niemiecka. Poznał ją  m onsignor Pacelli w 
Niemczech, gdy m iała  la t 23. Z powodu nerw icy żo
łądka zmuszony był spędzić urlop zdrow otny w  klasz
torze sióstr św. K rzyża w  Einsielden, Wówczas to  prze
łożona klasztoru przydzieliła m u siostrę P asąualinę do 
ustawicznego czuw ania nad zdrowiem  przyszłego pa
pieża. Po otrzym aniu nom inacji n a  nuncjusza w  Mo
nachium , Pacelli zabrał siostrę ze sobą. Papież Bene
dykt XV udzielił jej dyspensy n a  opuszczenie klasz
toru, i zam ieszkanie przy nuncjuszu, pap. P ius X I 
zezwolił na zam ieszkanie w  pałacach w atykańskich  (po 
powrocie Pacellego do Rzymu). Gdy kard. Pacelli zo
sta ł papieżem, siostra P asąualina przeniosła się do 
apartam entów  papieskich. Zaczęto ją  nazywać m atką 
Pasąualiną. Ze względu n a  wpływ y jak ie m iała u pa
pieża, niektórzy przezw ali Pasąualinę — „virgo po- 
tens”. Czuwała nad zdrowiem, kuchnią i garderobą pa
pieża. Prócz tego zajm ow ała się akcją m iłosierną 
względem biednych, zwłaszcza w  trudnym  okresie w oj
ny. M ieszkańcy Rzymu znali dobrze jej lśniący Ply
m outh, którym  rozwoziła dary  ubogim.

Tych tro je  ludzi w ybrał sobie papież za swych nie
m alże domowników. Mało k to  w iedział o nich. H ierar
chicznie nic nie znaczyli. A  jednak, jak  słusznie zauw a
ża Tadeusz Breza, chociaż ci skrom ni ludzie nie zazna
czyli nigdy swej woli, choć działalność ich była pod
rzędna i „stuszow ana”, niew ątpliw ie papież m usiał 
„nasiąkać” tą  m alu tką słynną ekipą niem iecką, z k tórą 
stale współpracował. Przez w prow adzenie siostry Pas- 
qualiny do pałaców  w atykańskich, okazał P ius X II swe 
samowładztwo, gdyż nie liczył się w  tym  względzie ze
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sta rą  tradycją, nie zezw alającą na nocleg w  W atyka
nie naw et rodzonym  siostrom  papieża. Pius X II chciał 
to  uczynić — i stało  się. P apa locutus est — causa 
finita!

Potw ierdzeniem  m onarchistycznego usposobienia 
P iusa X II był również jego stosunek do hierarchów  
kurialnych. Papież nie lubił zmian, nie lub ił nowych 
tw arzy wokół siebie. Jeden po drugim  um ierali kardy
nałowie. Potrzeba było nowych pracow ników  w kurii, 
a P ius X II zw lekał z  nom inacjam i. Tylko dw a konsy- 
storze zwołał podczas 20 la t pontyfikatu. N ajpow aż
niejszego stanowiska, kard. Sekretarza S tanu nie obsa
dził do końca życia po śm ierci k a rd  Maglione. Chciał 
trzym ać sam  ste r swej wszechwładzy i nie m yślał go 
dzielić z innymi. W m iarę upływ u la t rosło bezhołowie 
w  kurii, bo spraw  do załatw ienia przybywało, a no
wych nom inacji nie było. N aw et kard. Tardini, usiłu
jący w  życiorysie wybielić wszelkie, choćby najm nie j
sze ułomności papieża, nie omieszkał jednak  obiektyw 
nie stwierdzić, że K uria  rzym ska za pontyfikatu  P iusa 
X II doszła do stagnacji. Obecny Sekretarz S tanu przy 
Jan ie  X X III, powiedział jeszcze coś więcej, uw ypuklił 
niechęć papieża do przyjm ow ania jakichkolw iek oso
bistości kościelnych, kardynałów , biskupów, prałatów , 
monsignorów i zwykłych kapłanów. K ontakty  osobiste 
najwyższego P asterza z pasterzam i innych diecezji zo
stały  zredukow ane do m inim um , choć — ja k  zaznacza 
Tardini — były one niew ątpliw ie pożyteczne. Niestety 
Pius X II nie lub ił przyjm ować i nie lubił mianować. 
Taki już był. W szystko robił sam, o w szystkim  sam  de
cydował, odzwyczajając tym  k u rię  od wszelkiej in ic ja
tywy. Tę postaw ę papieża określił Tardini słowem ła 
cińskim „segregatus”, t.zn. oddzielony, odłączony od 
w szystkich i od wszystkiego. Innym i słowy: sam otnik 
stroniący od ludzi, aby przez jak iś cień poufałości, 
przyjacielskiej, ludzkiej rozmowy, nie upodobnić się 
przypadkiem  do innych, nie zejść z piedestału 
„bóstwa”. Tardini uw aża ten rys charak teru  za cechę 
bardzo dodatnią, za znak wielkości m oralnej, in telek
tualnej i w  ogóle wielkości, przerastającej sw ą m iarą 
w szystkich najw ybitniejszych, a  w  obliczu papieża — 
szarych — kardynałów  i arcybiskupów. Słowem robi 
z P iusa X  nadezjowleka. N ie w iem  czy to dodaje spe
cjalnego blasku papieżowi. Moim zdaniem  ta  zbyt w y
śrubow ana, nadludzka wielkość jest trochę nierealna... 
Każdy człowiek, naw et papież jest tylko człowiekiem. 
I P ius X II nikim  więcej nie był, mimo jego zdolności, 
pracowitości i siły m oralnej.

Sam owładztwo papieża zaciążyło poważnie n a  poli
tyce kościelnej. Nie w szystkie posunięcia polityczne 
P iusa XII-go były zręczne. Gdyby częściej zechciał za
sięgnąć rady  u swych monsignorów, może uniknąłby 
niejednego błędu. T ard in i zachwyca się jego polityką. 
Nazywa pontyfikat P iusa X II pontyfikaten „wielkiej, 
zdrowej i św iętej polityki”. Je st niezaprzeczalną p raw 
dą, że P iusa X II-go „uform ow ała polityka zagranicz
na”. Dyplom acja by ła d lań  chlebem  powszednim. W 
duszpasterstw ie nie pracow ał nigdy. Przez 27 la t p ra 
cował jako polityk w  Niemczech i przy W atykanie. 
Zresztą nic w  tym  dziwnego. W K urii rzym skiej sam i 
politycy pracowali i pracują. Wszyscy nieom al kardy
nałowie K urii to daw ni dyplomaci. Życie upływ ało im  
na nucjaturach  zagranicznych. P olityka nie sprzyja 
życiu duchowemu. Zrozumialł to  nareszcie nowy papież 
Jan  X X III i chce zmienić styl pracy kurii. Chce być 
najwyższym  pasterzem  diecezji rzym skiej i całego 
Kościoła.

Jeżeli chodzi o P iusa X II, to  w ydaje się, że dw a po
ważne błędy polityczne podw ażają mocno słow a T ar- 
diniego o „wielkiej i świętej polityce”. N ajpierw  spra
w a Niemiec. Pius X II zawsze m iał do nich słabość 
i sympatię. Jako  nuncjusz w  B erlinie przyczynił się 
do w yniesienia H itle ra i um ocnienia jego władzy. 
W tym  czasie, gdy cała Europa protestow ała przeciw  
gwałtom  hitlerow skim  i z niepokojem  obserw ow ała 
poczynania kanclerza Trzeciej Rzeszy, W atykan pierw 
szy zaw arł konkordat z H itlerem  (23 lipca 1933 r.). 
Swym posunięciem  dał przykład innym  państw om  do 
zaw ierania z Niem cam i układów  m iędzynarodowych.

Uspokoił tym  nap iętą  atm osferę polityczną, H itlero
wi dał możność budow ania w  spokoju m ilitarnej po
tęgi Niemiec. W prawdzie konkordat zaw ierał P ius XI, 
ale głos nuncjusza m usiał być przy powzięciu decy
zji — głosem decydującym. Ten pierwszy, poważny 
błąd polityczny, spowodowany zafascynowaniem  Niem
cami, pociągnął za sobą dalsze. P ius X II „dyplóm aty- 
zował z faszyzmem do osta tka” — pisze Breza. Dłu
go „bronił się przed zerw aniem  m ostów między W a
tykanem  i H itlerem  czy M usolinim ”. Najgorsze było 
to, co oddaw na zarzuca się papieżowi, że nie potępił 
kategorycznie i zdecydowanie — nie napiętnow ał 
zbrodni obozów koncentracyjnych. Długo milczał
0 tej sprawie. Podobno obaw iał się, by przez ostre 
w ystąpienie nie narazić na prześladow anie biskupów
1 księży niem ieckich i włoskich. To słabe uspraw ied
liwienie. Bo tym czasem  ginęli w  kom orach gazo
wych księża i katolicy polscy, czescy, węgierscy i inni. 
Gdyby w  ten sposób pierw otne chrześcijaństw o ze
chciało paktow ać ze zbrodniam i cezarów rzym skich 
nie mielibyśm y może ty lu  męczenników, -ale nie by
łoby też w spaniałego rozwoju Kościoła. Ze złem 
paktow ać nie można, naw et za cenę zdrow ia i życia. 
P rędzej czy później to  się pomści.

D rugim  błędem  politycznym  papieża był jego sto
sunek do kom unizm u. Już cichy sojusz z „porastają
cym w  p iórka” kanclerzem  Trzeciej Rzeszy zrodził 
się n a  podstaw ie wspólnej w alki z komunizmem. 
W atykan chciał by Niemcy były silne, potężne, zdol
ne do ekspansji na Wschód. Tej idei politycznej pa
tronow ał Pacelłi-nuncjusz w  Berlinie. Jako  papież 
nie m iał ani jednego słowa uznania d la  pracy kom u
nistów. Rzucił k lą tw ę nie tylko na wszystkich ko
munistów, ale rów nież na tych, którzy z nim i współ
pracowali. (Dekret z 1 czerwca 1949 r. ekskom uniku- 
jący w szystkich kom unistów  i oddalający od sakra
m entów  każdego, k to  w  sposób bezpośredni lub 
pośredni z nim i współpracował). Nie um iał zobaczyć 
w  kom unizm ie niczego pozytywnego. W idział tylko 
niewierzących w  Boga i prześladujących Kościół. Nie 
zastanow ił się jednakże nad przyczynam i, k tóre tę  
postaw ę wywołały. Zraził do siebie i do całego Kościo
ła  kom unistów  n a  długie chyba lata. Że to Kościoło
w i rzym sko-katolickiem u nie w yjdzie na dobre, nie 
ulega chyba najm niejszej wątpliwości. Bo m ożna nie 
zgadzać się z poglądam i kom unistów  na religię, ale 
n ie m ożna równocześnie nie widzieć w ielkich osiąg
nięć kom unizm u na polu społecznym, kulturalnym , 
oświatowym, hum anitarnym  i ekonomicznym. Nie 
m ożna postponować wielkiego idealizm u tego nowo
czesnego ruchu społeczno-politycznego, dążącego 
z całym  uporem, z potężnym  dynam izm em  d o 'p o p ra 
wy bytu szerokich m as pracującego ludu. Zmieszać 
człowieka, czy całą m asę ludzi z błotem  jest rzeczą 
łatwą, ale starać się zrozumieć, okazać życzliwość 
naw et swym przeciw nikom  ideologicznym z powodu 
dobra, k tó re  zaw iera i realizu je  ich ideologia, na to 
potrzeba nie dyplom acji lecz iście franciszkańskiego 
ducha — ducha w szechogarniającej miłości. P ius X II 
ślepo i głucho zaciął się w  swym uporze. Nie dopusz
czał żadnych głosów ostrzegawczych. N ie dopuszczał 
żadnych sugestii. Przem ogła w  nim  n a tu ra  au to ry ta
tyw na. „Święty dyktator” rozszerzył widocznie zakres 
nieomylności papieskiej ze spraw  w iary  i m oralnoś
ci jeszcze na spraw y polityki kościelnej.

Papież — m onarcha absolutny... O to czego boją się 
dzisiaj inne Kościoły i co w pływ a ham ująco n a  zjed
noczenie chrześcijaństw a. D yktatury  nie m ają  dziś 
zrozum ienia w  całym  świecie. D yktatury  boi się 
współczesna ludzkość. Czuje do niej w strę t i odrazę. 
Tymczasem w  Kościele rzym skim  um acniały się dyk
ta torskie rządy od w ielu wieków, od czasów papieża ' 
Grzegorza VII, poprzez Sobór Trydencki i I Sobór 
W atykański. Aż wreszcie tak  się usadowiły w  szere
gu przepisów, konstytucji i praw , że naw et gdyby 
sam  papież nie życzył sobie tego, m usi być m onar
chą absolutnym . A jeśli ta  samowładczość leży n a  li
n ii jego charak teru , w tedy jest m onarchą w  wielkim  
stylu. Takim  był Pius X II — sam ow ładca „do ostat
niej fib ry  psychicznej”.
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IDEA KOŚCIOŁA i SOBORU POWSZECHNEGO 
W PISMACH 

ANDRZEJA F RYCZĄ - MODRZEWSKIEGO
KS. MGR E. BAŁAKIER

W
SPÓŁCZESNA sy tuacja relig ij
na jest w  pewnym  stopniu po
dobna do czasów przed Soborem 

Trydenckim . Wiadomo, że był to 
wiek XVI, w iek zagorzałych spo
rów i w alk  religijnych. Kościół 
rzymsko-katolicki, zadhowujący jesz
cze formę, potężną organizację ze
w nętrzną, lecz pozbawiony w ew 
nętrznej treści, sam  był najpow aż
niejszą przyczyną Reform acji. P re 
kursorzy reform acji, a  naw et je j 
twórcy bezpośredni, nie myśleli po
czątkowo zrywać z Kościołem, prag
nęli go tylko uzdrowić, przywrócić 
m u daw ną św ietność i blask. P ro 
gram  reform y, odnowy Kościoła, 
przesunęli z dziedziny praktycznej, 
obyczajowej również na stjrawy w ia
ry i dogmatów. Rozbudzili w  całej 
Europie zainteresow anie w iarą. Nie 
tylko księża, ale przede w szystkim  
ludzie świeccy zaczęli kruszyć kopie 
w „utarczkach” dogm atycznych o 
kwestię uspraw iedliw ienia, dogmaty 
bóstw a i człowieczeństwa Chrystusa, 
tajem nicę Trójcy św. Reform acja 
była żywiołowym, dynam icznym  ru 
chem. Podzieliła ona europejską spo
łeczność chrześcijańską n a  szereg 
obozów, zwalczających się w zajem 
nie grup i odłamów. Rozbiła dotych
czasową jedność Kościoła. Dochodzi
ło do tego, że naw et ludzie m ieszka
jący pod jednym  dachem  — jak  to 
zauważył Frycz M odrzewski — nie 
wyznawali jednej w iary: m ąż w ie
rzył w  co innego, żona w  co innego, 
sługa różnił się bardzo od p an a  w 
poglądach n a  w iarę chrześcijań
ską. (1)

Wobec tak  powszechnego zam ętu 
w wierze, k tóry  powodował też roz
bicie socjalne, w  krótkim  czasie zro
dziła się chęć i tęsknota do jedno
ści. Wówczas to zarówno oczy kato
lików, atakow anych ze wszystkich 
stron przez obóz ewangelicki, jak 
też oczy protestantów  zaczęły zw ra
cać się ku  Rzymowi i od soboru 
powszechnego oczekiwać pojednania 
zwaśnionych obozów. Coraz bardziej 
utw ierdzało się przekonanie, że ty l
ko sobór może usunąć przepaść, ja 
ka pow stała między daw nym  a  no

wym św iatem . Rzymscy katolicy 
obiecywali sobie reform ę w ew nętrz
nych stosunków w  Kościele, popra
wę obyczajów kleru, zwolennicy re 
form y przypuszczali, że Kościół 
rzym ski podda rew izji tradycję koś
cielną a naw et dogm aty — te  zw ła
szcza, k tóre nie m ają solidnej pod
staw y w Piśm ie św. Oczekiwano 
również jedności ohrześ c ip aństw  a, 
połączenia się trzech jego gałęzi: 
praw osław nej, rzym skiej i ew ange
lickiej w  jeden pień Kościoła Pow 
szechnego.

Przez tę  w łaśnie dążność do przy
wrócenia jedności Kościoła, w spół
czesna sytuacja relig ijna jest podob
na do sy tuacji z czasów Soboru 
Trydenckiego. Przecież od dobrych 
kilkudziesięciu la t cały św iat chrześ
cijański żyje pod znakiem  usilnych 
dążeń do przyw rócenia jedności Ko
ścioła. Dzięki Ruchowi Ekum enicz
nem u olbrzym ia większość Kościo- 
iów Protestanckich naw iązała ze so
bą ścisłą w spółpracę w  ram ach Św ia
tow ej Rady Kościołów. Ruch Eku
meniczny wciągnął w  orbitę swej 
działalności Kościoły Praw osław ne 
i Kościół Starokatolicki. Pod w pły
wem tego ruchu, w  obawie, aby 
zjednoczenie chrześcijaństw a nie do
konało się z pom inięciem  Kościoła 
rzymskiego, papież Ja n  X X III zapo
wiedział zwołanie soboru powszech
nego. I  znów oczy w szystkich w ie
rzących chrześcijan, rozbitych od 
czasów reform acji n a  cały szereg 
wyznań, zwróciły się na Rzym. Czyż
by W atykan zam ierzał wprowadzić 
takie zmiany, które dałyby możność 
pomieszczenia się wszystkich w  je d 
nym Kościele Powszechnym? Żywe 
zainteresow anie soborem, przycichło 
w krótkim  czasie. Okazało się bo
wiem, że Kościół rzym ski zaprasza 
tylko do jedności, lecz ze sw ojej 
strony nie zam ierza poczynić żad
nych ustępstw . Byłaby to jedność 
oparta  n a  jednostronnym  kon trak 
cie. Również II  Sobór W atykański 
określono w krótce jako sobór Koś
cioła rzymskiego. O pełnym  pojed
naniu  Chrześcijaństw a narazie  nie 
może być mowy.

Podobnie było w w ieku XVI. B ar
dzo szybko ostygły zapały tych, k tó
rzy m arzyli o jedności chrześci
jaństw a, urzeczyw istnionej przez So
bór Trydencki. P rzede wszystkim  
sobór ten  nie zebrał się szybko. 
Potem  kilkakrotnie był przeryw any. 
A  gdy wreszcie zakończył swe ob
rady, spraw y jedności chrześcijań
stw a nie posunął ani o włos. Był 
jedynie i wyłącznie soborem Koś
cioła rzymskiego. Umocnił też, sce- 
mentował, w ew nętrznie spoił i uzdro
wił Kościół rzym ski. Ewangelików 
i Praw osław nych zostawił na boku. 
Paktow ać z nim i nie zam ierzał. Od 
defensywy prlzeszedł do k o n tra ta 
ków, a w krótce w  k ra jach  o w ięk
szości rzym sko-katolików, przypuścił 
generalny szturm  n a  słabe szańce 
ewangelicyzmu. Szturm  ten  znany 
jest pod nazw ą kontrreform acji.

Sposób prow adzenia obrad na So
borze T r y d e n c k im  poruszył do ży
wego umysły tych, którzy byli za
znajom ieni z ideologią ruchu refor- 
macyjnego, przesiąknięci jego demo
kraty  zmem, W ołania o sobór odez
w ały się w  niedługim  czasie po wy
stąpieniu M arcina Lutra, lecz papież 
K lem ens VII, mimo próśb, a naw et 
nacisku cesarza K arola V, przyjął 
niechętnie myśl soboru. O baw iał się, 
że zgrom adzeni biskupi, niektórzy 
ulegający wpływowi reform acji, 
mogliby nie uznać zw ierzchnictw a 
papieża, podtrzym ywać daw ną ideę 
wyższości soboru nad papieżem, 
zm niejszyć p raw a i przyw ileje ku rii 
rzym skiej, będące przecież źródłem  
największych dochodów. Dopiero n a 
stępca K lem ensa VII, Paw eł I ll-c i 
zwołał sobór n a  dzień 1-go m a ja  do 
M antui. N iestety w ojna cesarza n ie
mieckiego z F rancją  przeszkodziła 
soborowi. Po raz drugi zwołał w  r. 
1538 do Viacenzy, po raz  trzeci w  r. 
1542 do Trydentu. Zawsze jednak 
bezskutecznie z powodu zatargów
i w ojny między dw om a najpotęż
niejszym i w ładcam i Europy zachod
niej — K arolem  V i Franciszkiem  I. 
Ostatecznie aż w  r. 1545, dn ia 13 
grudnia nastąpiło  otw arcie soboru 
w Trydencie. P rotestanci, po zorien
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towaniu się, ku czemu będzie zmie
rzał sobór, rozgoryczeni prześlado
waniami przez Karola V w  Nider
landach i Franciszka I we Francji, 
odmówili udziału w  soborze. Na 
otwarcie soboru przybyło 34 bisku
pów, przeważnie Włochów, oraz po
słowie cesarza Karola V i Ferdy
nanda, a dopiero później biskupi 
hiszpańscy. Mimo to, że włoscy i 
hiszpańscy biskupi (nie mogli się na
wet uważać za reprezentantów Koś
cioła rzymskiego, nie mówiąc już o 
Kościele Powszechnym — sobór 
rozpoczęto. Od samego początku 
ujawnił się czysto papieski jego cha
rakter. Tak długo przeciągano de
baty o dogmatach, artykułach re
form kościelnych, żeby można było 
z Trydentu przesłać je papieżowi
i otrzymać odwrotną pocztą potwier
dzenie papieskie. W ten sposób fak
tycznie papież kierował soborem. 
Bez jego wiedzy i woli nie mogła 
zapaść żadna nowa ustawa. Kiedy 
następowała różnica zdań między 
papieżem a biskupami hiszpańskimi, 
wówczas Paweł III wysyłał do Try
dentu większą ilość biskupów włos
kich „in partibus infidelium” t.j, 
tych, którzy mieli swe diecezje w  
krajach pogańskich, ale siedzieli w 
Rzymie na żołdzie papieskim, gdyż 
w ioh diecezjach brakowało jeszcze 
misjonarzy, którzyby ugruntowali 
wiarę chrześcipańską. Biskupi włos
cy przegłosowywali hiszpańskich, w  
wypadku oporu ze strony niektórych 
biskupów, grożono im sądem inkwi
zycji.

Tak niekompletny sobór nie wniósł 
nic nowego do skarbca wiary; po
twierdził jedynie dotychczasową nau
kę o Tradycji kościelnej równoznacz
nej z Pismem św., naukę o grze
chu pierworodnym, oraz sformuło
wał (13.1.1547) dekrety o usprawie
dliwieniu, raz na zawsze oddziela
jąc się dogmatycznie od protestan
tów. W marcu 1547 znów zawie
szono obrady. Zaznaczyć należy, że 
z wielu krajów, uznających supre
mację papieża nie było żadnego bis
kupa. Duchowieństwo polskie nie 
zostało nawet na sobór zaproszone. 
Papież najwyraźniej zlekceważył 
biskupów polskich. Przerwane se
sje soboru wznowiono ponownie 
1-go maja w r. 1551 za papieża Ju
liusza III. Tym razem pod koniec 
sierpnia przybyli biskupi Niemiec, 
Hiszpanii i Austrii — zmuszeni przez 
cesarza do stawileniai się. Uznali 
oni dekrety soboru z r. 1545 za obo
wiązujące. Ciekawą jest rzeczą, że

w styczniu 1552 r. dopuszczono na 
sobór posłów protestanckich, którzy 
przemówieniami swymi wywołali 
wielkie poruszenie wśród biskupów, 
gdyż ich postulaty były skrytym 
pragnieniem wielu uczestników so
boru. Legat papieski, obawiając się 
wpływu protestantów i zarażenia 
herezją, kazał odroczyć sobór. Pó 
raz ostatni zwołano go na 18 stycz
nia 1562 r. Prace jego postępowały 
wolno, między jedną a drugą sesją 
upływało czasem po kilka miesięcy. 
Powodem tego były postulaty wnie
sione przez posłów cesarza Ferdy
nanda I i posłów francuskich: re
formy kurii rzymskiej i kolegium  
kardynalskiego, zniesienia symonii, 
skasowania wielości beneficjów, obo
wiązku rezydencji biskupa w  die
cezji, poprawy obyczajów ducho
wieństwa, języka narodowego w  li
turgii, małżeństwa księży, komunii 
pod dwiema postaciami, swobody 
dyskusji na soborze itd. Posłowie 
francuscy domagali się ponadto ska
sowania raz na zawsze tytułu pa
pieskiego: reotor universalis Eccle- 
siae — rządca Kościoła Powszech
nego i bronili opinii o wyższości so
boru nad papieżem. Tylko niezwyk
łemu sprytowi dyplomacji papies
kiej zawdzięczać należy, że zarów
no kardynał Lotaryński, przedstawi
ciel postulatów Francji, jak też ce
sarz Ferdynand I odstąpili od czę
ści swych żądań.

Dnia 4 grudnia 1563 r. Sobór Try
dencki uroczyście zamknięto, po 
uprzednim przeczytaniu wszystkich 
dekretów uchwalonych od r. 1545— 
1563. Był to dzień triumfu dla Koś
cioła rzymskiego. Określając i uza
sadniając dogmatyczną naukę, zys
kał na sile, oswobodził swych w y
znawców od wątpliwości, wskazał 
im kierunek, którym iść winni. Rów
nocześnie wprowadził cały szereg 
uchwał, które zahamowały zepsucie 
moralne duchowieństwa, zaprowa
dziły większą karność, wzmocniły 
rozluźnioną dyscyplinę kościelną. 
Jednakże w krajach, w  których roz
wijał się szerzej ruch reformacyj- 
ny, dekrety te nie zadowoliły niko
go, gdyż nie przyznając dysydentom  
żadnych ustępstw, nie usuwały reli
gijnych waśni, nie sprowadziły 
upragnionego pokoju, a przeciwnie 
pogłębiły niezgodę, gdyż podniecały 
katolików do walki z innowiercami.

KOŚCIÓŁ POWSZECHNY

W ten sposób sobór Trydencki 
nie ziścił nadziei w  nim pokłada

nych; nie doprowadził do jedności 
chrześcijaństwa w Kościele Pow
szechnym, która była marzeniem  
wielu mądrych, głęboko wierzących 
ówczesnych ludzi. Między innymi 
ideą Kościoła Powszechnego i So
boru Powszechnego zajmował się w 
XVI wieku nasz wybitny, znany w 
całej Europie rodak — Andrzej Frycz 
Modrzewski. Jakże inaczej wyobra
żał sobie Modrzewski Kościół P ow 
szechny, jak daleko odbiegały jego 
myśli od poglądów rzymskiego ka
tolicyzmu. Po dzień dzisiejszy są 
one dla nas wzorem. Katolicyzm  
polski w iele czerpie ze skarbnicy 
pism Andrzeja Frycza, uważając 
go za pierwszego Polaka, który za- 
palił pochodnię Kościoła narodo
wego w  naszej ojczyźnie. Jego idea 
Kościoła Powszechnego mimo 400 
lat dzielących nasze czasy od tam
tych, nic nie straciła na swej aktu
alności.

Pojęcia Kościoła Powszechnego, 
zacieśnionego wyłącznie do Kościoła 
rzymsko-katolickiego Modrzewski nie 
przyjął. Jako humanista, obeznany 
z dziełami starożytnych pisarzy, 
wielbiciel Erazma z Rotterdamu, 
zwolennik reformy całego Kościoła 
nie miał zawężonego, sekciarskiego 
poglądu na jakąkolwiek kwestię, a 
tymbardziej na religię. Stąd już sa
ma definicja Kościoła Powszechnego 
sformułowana przez Modrzewskiego 
obejmowała swym zasięgiem całe 
chrześcijaństwo: ...„Kościół jest to 
zgromadzenie ludzi wierzących w  
Chrystusa, które to zgromadzenie od 
samego początku rządzone było przez 
Słowa Boże.”2).

Zgodnie z tą definicją (Kościół 
Powszechny tworzą nie tylko Koś
cioły rzymskiej wiary, ale wszystkie 
Kościoły chrześcijańskie, np. Koś
ciół grecki czyli prawosławny, abi- 
syński, ormiański, ruski (część Koś
cioła prawosławnego na ziemiach 
Polski i Litwy). Trzy patriarchaty: an
tiocheński, aleksandryjski i konstan
tynopolitański są większą częścią 
Kościoła Powszechnego aniżeli Koś
ciół łaciński. A więc nie można uwa
żać za Kościół Powszechny jedynie 
Kościoła rzymskiego, gdyż co jest 
częścią nie może być całością; w łaś
ciwie Kościół grecki, czyli prawo
sławny miałby poważniejszą rację 
do nazywania siebie powszechnym, 
gdyż Grecy wpierw weszli do Koś
cioła Chrystusowego niż Rzymianie. 
Świadczy o tym samo Pismo św., 
które Apostołowie pisali w mowie 
greckiej.3) Jak więc słowo naród
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oznacza wszystkich obywateli tak 
słowo „Kościół” i „bracia” oznacza 
wszystkich wyznawców Chrystusa. 4) 
Zasada ta pozwoliła Modrzewskiemu 
włączyć do Kościoła Powszechnego 
Kościoły reformowane, a zwłaszcza 
Kościół kalwiński, którego nauka w  
połowie XVI w. przyjmowała się 
powszechnie wśród szlachty a sam 
autor pozostawał również pod jej 
urokiem. Kościoły reformacji n ie są 
same w sobie Kościołem Powszech
nym, ale są częścią tego Kościoła5).

Zuchwałość Rzymian, siebie tylko 
mianujących katolikami a innych po
tępiających jako heretyków, prze
kracza wszelkie granice. To oni ra
czej oderwali się od Kościoła praw
dziwego, gdyż nie skorygowali błę
dów. w  nauce i organizacji, ani nie 
poprawili tradycji. „Kościół praw
dziwy jest tam, gdzie się stoi bliżej 
Słowa Bożego, a nie tam, gdzie usta
wy ludzkie znaczą więcej niż Słowo 
Boże.”6).

Reformacja wskrzesiła i rozbudo
wała naukę o Kościele jako o mis
tycznym ciele Chrystusa, zaczerpnię
tą z listów św. Pawła. Nic dziwnego, 
że i Modrzewski był jej gorliwym  
zwolennikiem. W myśl tej nauki 
głową Kościoła Powszechnego jest 
sam Chrystus i tylko On — nikt 
inny. Jedynie Chrystus ożywia Koś
ciół swym duchem, w lewa weń wia
rę, nadzieję i miłość. On sam na
pełnia poszczególne członki ciała 
krzepkością i mocą. Jeśli ktoś przez 
miano „głowa” chciał rozumieć prze
łożonego, czyli naczelnika Kościoła 
jako społeczności widzialnej, to nic 
nie przeszkadza w  nadawaniu mu 
tkiej nazwy7).

Chrystus jest również opoką i fun
damentem Kościoła, jego kamieniem  
węgielnym, jak świadczą o tym sa
mi apostołowie: Piotr i Paweł (I Kor. 
10,4; I Piotr 2,3—5). Nie mógł być 
tym fundamentem Piotr, który od
znaczał się słabością wiary i uczyn
ków, a już tymbardziej nie mogą się 
nazywać fundamentem ci, którzy ani 
czynami ani głoszeniem nauki nie 
wyznają Chrystusa3).

Najwyższą powagą, jedynym nie
omylnym autorytetem w  Kościele 
Powszechnym jest Słowo Boże — 
Pismo św., Biblia. Ono daje światło 
Kościołowi, jak słońce daje światło 
gwiazdom. Przed jasnym i wyraźnym  
Słowem Bożym musi ustąpić wszel
ka powaga: tradycji, powaga naj
znamienitszych egzegetów, którzy 
niejednokrotnie się mylili, dekrety 
synodów, soborów i papieży. Jak

bowiem Bóg nieskończenie wyżej 
stoi ponad swoim Kościołem, tak Sło
wo Boże przewyższać musi Słowo 
Kościoła. Twierdzenie o najwyższym  
autorytecie Pisma św. udowadnia 
Modrzewski słowami samego Chrys
tusa, apostołów Pawła i Jana oraz 
cytatami z pism Augustyna, Hiero
nima i Chryzostoma.

Trzecią najwyższą instancją w  
Kościele Powszechnym jest Sobór 
Powszechny. Modrzewski jako zde
cydowany wyznawca i rzecznik idei 
koncyliarnej, czyli idei wyższości 
Soboru nad papieżami godzącej w  
dotychczasowy, monarchiczny ustrój 
Kościoła podtrzymywał stanowisko 
radykalnej tradycji polskiej. Kon- 
cyliarystami bowiem byli przedsta
wiciele Polski na sobór w  Konstan
cji: arcyb. Mikołaj Trąba i rektor 
Akademii krakowskiej — Paweł 
Włodkowic. W Konstancji, dnia 6.IV. 
1415 r. orzeczono wyższość soboru 
nad papieżami. Słynnym propagato
rem tejże idei był we Francji Jan 
Chalier (Gerson) wybitny teolog i 
kanclerz uniwersytetu paryskiego. 
W ich ślady wstępował Andrzej 
Frycz, opierając się na argumentach
o sile dowodowej do dnia dzisiejsze
go niemożliwej do podważenia: pa
pieżom nie można pozostawić sądu 
w sprawach wiary, gdyż popełnili 
w iele błędów. Niektórzy z nich zo
stali nawet uznani za heretyków, tak 
jak za heretyka uznał świątobliwy  
sobór bazylejski papieża Eugeniusza 
IV, a nawet za świętokupcę, krzy- 
woprzysięzcę i marnotrawcę mająt
ków kościelnych9).

Wyroki soborów przyzywały nie
których papieży do porządku, uz
nawały ich za heretyków, tzn. stały 
ponad papieżami. I nie może być 
zresztą inaczej, bo pocóż zwoływać 
sobór, jeśli władza papieża jest od 
niego wyższa? Przecież Rzym nie 
może być większy od świata, ani 
część od całości, ani głowa od całe
go ciała, tymbardziej że szał mą
cił czasem siły głowy, co wcale nie 
znaczy, by i inne członki szalały 
choć szaleje głowa. Wprawdzie ciało 
bez głowy staje się ułomnym pnia
kiem, ale i głowa bez reszty ciała 
nie jest zdolna do żadnego działa
nia. Czyż można powiedzieć — pro
wadzi dalej swą myśl autor — że 
członki tak złożonego ciała jak 
Rzeczpospolita np., obdarzone jak 
głowa zaletami mądrości, umiejęt
ności, uzdolnień obyczajów, a w  do
datku bardzo liczne, są mniej waż
ne od jednej głowy? Wiadomo, że

państwa świeckie utrzymują się po 
śmierci władcy w  nienaruszonej ca
łości, co prowadzi do wniosku, że 
nie panujący, lecz wszyscy obywatele 
są najważniejszą częścią społeczno
ści zarówno świeckiej jak kościel
nej10).
i Potrzebę urzędu najwyższego ar- 
cypasterza w  Kościele Powszechnym, 
Modrzewski przyjmuje bezapelacyj
nie na podstawie samego rozumowa
nia. Jeśli bowiem jedność kapłanów
— argumentuje — można utrzymać’ 
tylko przez ustanowienie jednego 
biskupa, jakże można będziou,trzymać 
jedność biskupów bez jednego naj
wyższego biskupa? Papież jest więc 
potrzebny, jako najwyższy zwierzch
nik Kościoła. Nie można jednakże 
uważać go za absolutnego, nieomyl
nego władcę. Papieżowi bowiem nikt 
nie przydzielił daru nieomylności. 
Nawet św. Piotr był omylnym, czego 
najlepszym dowodem jest zaparcie 
się Chrystusa i „reprymenda”, którą 
otrzymał od apostoła Pawła. Jeśli 
powiemy, że papież jest nieomylny, 
wtedy ustąpią wszystkie dyskusje 
nad spornymi zagadnieniami. Roma 
locuta — causa finita.

Najwyższy rządca Kościoła nie 
może mieć również władzy nieogra
niczonej. Zadaniem jego winno być: 
zwoływanie soborów powszechnych, 
czuwanie nad czystością nauki, upo
minanie błądzących, zachęcanie opie
szałych do pełnienia obowiązków. 
Jak z powyższego wynika, papież 
winien być najwyższym autorytetem  
moralnym, nie zaś monarchą spra
wującym rządy absolutne11). Po
winno się bezapelacyjnie wyłączyć 
z kompetencji papieża bezpośrednie 
zwierzchnictwo na biskupami po
szczególnych krajów, nad sądowni
ctwem  kościelnym. Każdy Kościół 
ma przecież swoje sądy, dla których 
ostateczną instancją jest synod na
rodowy, a w  wypadku wyjąt
kowych — sobór powszechny12). 
Powinien papież wyrzec się nieu- 
miarkowanej żądzy panowania, uży
wania miecza, mieszania się do po
lityki poszczególnych krajów, nad
miernej pychy przypisującej sobie 
nieomylność, nakazującej noszenie 
w lektyce, podsuwanie innym stopy 
do całowania, tytułów i czci niemal 
boskiej. Wszystko to papieże sobie 
uzurpują wbrew Ewangelii niepomni 
na przykład zawarty w  działalności
i słowach Chrystusa1̂ ).

SOBÓR POWSZECHNY
Jeśli papież ma być w  Kościele 

jedynie najwyższym autorytetem mo
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ralnym, kto w takim razie będzie 
najwyższą instancją prawodawczą i 
sądowniczą? Sobór Powszechny. On 
jeden, złożony z najlepszych i naj
mądrzejszych przedstawicieli wszyst
kich krajów — zarówno świeckich  
jak duchownych, byłby zdolny zre
formować Kościół i kierować nim. 
Na Sobór Powszechny każdy kraj 
winien wysyłać swych przedstawi
cieli. Należałoby ich wybrać na 
synodach diecezjalnych, po dwóch, 
a potem z grupy wybranych doko
nać ostatecznego wyboru na syno
dzie prowincjonalnym. W przedso- 
borowych obradach i elekcji winni 
wziąć udział nie tylko duchowni, 
ale i ludzie świeccy. Oni również 
mają prawo dorzucić swą cegiełkę 
do Soboru Powszechnego, bo oni ra
zem z duchownymi tworzą Kościół 
Powszechny u).

W wypadku, gdyby na soborze po
wszechnym powstały rozbieżności
i różnice zdań, trzeba byłoby w y
brać najdoświadczeńszych i najmą
drzejszych z posłów na sędziów do 
rozstrzygnięcia spraw spornych. Tej 
rozjemczej, mającej siłę ostatecznej 
decyzji funkcji nie należy oddawać 
broń Boże papieżowi, aby nie zer
wać ważnej podstawowej zasady — 
wyższości soboru nad papieżem. De- 
mokratyczność rządów Kościoła do
maga się koniecznie, aby sobór prze
rastał papieża. On dokonuje jego 
wyboru, przed nim papież zdaje 
sprawozdanie ze swej działalności, 
jest odpowiedzialny przed soborem. 
Elekcji papieża nie można zostawić 
w rękach kardynałów, z; przeważa
jącym wpływem kardynałów włos
kich. Dlaczego papież ma stale urzę
dować w  Italii? — pisał Modrzewski. 
Czyżby dlatego, że tam Piotr umarł? 
Jeśli tak — to Chrystus umarł w  Je
rozolimie. Osoba Chrystusa jest chy
ba ważniejsza od osoby Piotra... Dla
czegóż papież ma pełnić funkcję do
żywotnio? A jeśli nie spełnia dobrze 
swych zadań, czy nie byłoby z w ięk
szym pożytkiem dla Kościoła, gdyby 
nastąpiła zmiana? Oprócz elekcji pa
pieża i ewentualnego usunięcia go 
z urzędu arcypasterskiego, sobór ma 
również inne ważne zadania do speł
nienia: omawianie spraw wiary, 
ustalanie dogmatów, normowanie 
moralności chrześcijańskiej, rozstrzy
ganie sporów i wątpliwości itp.15).

Te i tym podobne wywody Andrze
ja Frycza na temat soboru powszech
nego wykazują, jasno, że pragnął on 
kategorycznie przekreślić monar- 
chiczność władzy w  Kościele, a wpro

wadzić na jej miejsce daleko posu
niętą demokratyzację. Swoją kon
cepcję soboru powszechnego chciał 
narzucić całemu Kościołowi. Pisma 
jego w języku łacińskim, rozeszły 
się po całej Europie, znalazły uzna
nie i aplauz u wybitnych myślicieli
i pisarzy XVI-go wieku. Cały świat 
nowowierczy marzył o takim sobo
rze, na którym byłaby zapewniona 
demokratyczność obrad. Niestety, jak 
wykazałem na wstępie, Sobór Try
dencki nie odstąpił od tradycji. 
W dalszym ciągu najwyższą jego 
instancją decydującą pozostał papież. 
To też nic dziwnego, że Frycz Mo
drzewski uderzył na alarm po za
kończeniu tego soboru i w  Sylwie II 
„O konieczności zwołania narady dla 
zażegnania sporów religijnych”16), 
dowodził, że Polska nie powinna 
przyjąć uchwał soboru z dwóch po
wodów: 1. brakiu praworządności w 
obradach soboru, 2. niezałatwienia 
poważnych zagadnień dogmatycznych
i organizacyjnych w Kościele.

Pogwałcenie praworządności obrad 
polegało na tym, że przebiegały one 
właściwie pod dyktandem papieża, 
który nie tylko powołał przed so
borem wielu nowych oddanych so
bie, bo wspieranych materialnie — 
włoskich biskupów, ale też potwier
dzał albo odrzucał projekty ustaw, 
dostarczane mu „rozstawnymi koń
mi” do Rzymu. Tym samym papież 
narzucał swą wiolę soborowi, a na
tchnienie Ducha św. płynęło w  zam
kniętych sakwach z wiecznego mia
sta:

Nie załatwił również sobór wielu  
spraw dogmatycznych i organizacyj
nych tak dla Kościoła Powszechnego 
jak szczególnie dla Kościoła w  Pol
sce: nie zezwolił ludziom świeckim  
na przyjmowanie Komunii pod dwie
ma postaciami; nie zniósł uprzykrzo
nego celibatu duchownych, co pogłę
bić mogło ich niemoralność i  obłudę; 
słowu Bożemu nie zapewnił naczel
nego miejsca w religii; nie wprowa
dził do liturgii języka narodowego; 
nie zmienił wadliwego wyboru sług 
Kościoła, z czego przecież w iele zła 
płynęło, gdy duchowni bez powoła
nia i odpowiedniej nauki zajmowali 
poważne stanowiska w  Kościele; nie 
zajął się załagodzeniem sporu o Trój
cę św., który ostatnimi czasy rozgo
rzał w  Polsce i podważył jedność
i zgodę w  narodzie.

Gdy dziś przypominamy sobie myś
li sławnego Andrzeja Frycza z Wol
borza, nie możemy wprost ukryć zdu?

mienia, jak Bardzo są one aktualne. 
W obliczu nowych dążeń do zjed
noczenia chrześcijaństwa trzeba 
stwierdzić, że zjednoczenie to może 
się dokonać tylko i  wyłącznie na 
platformie demokratycznej, nigdy 
zaś na zasadzie monarchizmu abso
lutnego. Tylko wtedy, gdy na So
borze Powszechnym zasiądą obok 
siebie Kościoły: Prawosławny, Rzym
sko-katolicki, Ewangelicki, Staroka
tolicki, jako równorzędni i pełno
prawni partnerzy, Kościół Powszech
ny stanie się nie tylko mistyczną, ale 
również zewnętrzną organizacyjną 
jednością. Możliwe, że powoli zbli
żamy się ku temu celowi. Kościół 
rzymsko-katolicki stara się realizo
wać niektóre postulaty Andrzeja Fry
cza Modrzewskiego w e własnym za
kresie. Dowodem tego jest choćby 
swego rodzaju demokratyzacja ko
legium kardynał skiego, rozpoczęta 
przez Piusa XII i prowadzona dalej 
przez Jana XXIII. Przygniatająca 
przewaga kardynałów włoskich jest 
już przełamana. W liczbie 88 wszyst
kich kardynałów znajdujemy- tylko 
33 kardynałów włoskich. Choć jest 
to w  dalszym ciągu sytuacja nie
normalna, będąca wykroczeniem  
przeciw powszechności Kościoła (w 
Polsce np. jest tyleż katolików, ro 
we Włoszech, ale mamy tylko jed
nego kardynała) to mimo wszystko 
Kościół rzymski postawił duży krok 
naprzód. Dowodem na to są również 
próby nadania przyszłemu soborowi 
watykańskiemu cech demokratycz- 
ności przez zasięganie opinii uniwer
sytetów katolickich, w  których pro
fesorami są też ludzie świeccy. 
W ten sposób w  Kościele rzymskim  
zwyciężają, choć w  małym stopniu, 
idee rozbudzone 400 lat temu, w do
bie Reformacji. Oby zwyciężyły w 
pełni. Wówczas wyznawcy rzymsko
katoliccy nabraliby większego sza
cunku dla pism, myśli i poglądów 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

1.- M odrzewski A .  F., O  Kościele 
Księga druga, P.Z.W. 1957, s. 161

2. M odrzewski A .  F . ,  Dzieła wszystkie, 
t. IV, S. 310.

3. Dzieła, t. I, s. 377; t. III, s. 203.
4. Dzieła, t. I, s. 382.
5. Dzieła, t .  IV, s. 308.
6. Dzieła, t. III, s. 348.
7. Dzieła, t. I, s . 398; t. III, S. 265.
8. Dzieła, t. III, s. 226, 227.
9. Dzieła, t .  I, s. 397.
10. Dzieła, t. I, s. 395, 396.
11. Dzieła, t. III , s. 278.
1’ 2. Dzieła, t. III, s. 271.
13. Dzieła, t. III, S. 274 — 277.
14. Dzieła, t. II, s. 193 — 214.
15. Dzieła, t. III, s. 290.
16. Dzieła, t. V, s. 147 — 169.
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WIADOMOŚCI z KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO • WIADOMOŚCI z KOŚCIOŁA
Z POMOCĄ DLA 

NIESZCZĘŚLIWYCH 
MIESZKAŃCÓW CHILE

Powodzie, k tó re  naw iedziły nasz 
kraj w  lipcu i sierpniu, powodując 
ogromne zniszczenia przesłoniły i 
oddaliły z naszej pam ięci straszną 
klęskę trzęsienia ziemi w  Chile. Z 
powodu nienotowanego od daw na 
trzęsienia ziemi i zalania wybrzeży 
przez fale  m orskie 1.131.550 osób 
utrąciło  dach nad głową, tysiące po
stradało  życie. S tra ty  m ateria lne 
przekroczyły sum ę 400 mil. dolarów. 
Cały św iat nie tylko współczuł nie
szczęśliwym, ale k to  mógł natych
m iast spieszył im  z pomocą. Z p raw 
dziw ą przyjem nością należy stw ier
dzić, że Światow a Rada Kościołów 
najpierw sza podała rękę Chilijczy- 
kom. Już pierwszego dnia po trzę
sieniach w  mieście Concepcion po
nad tysiąc ludzi otrzym ało żywność
i ubranie. N azajutrz 9.000 osób zgło
siło się do cen trali dystrybucyjnej 
przy Kościele M etodystów. Na apel 
Światowej Rady Kościołów zaczęły 
napływać fundusze z różnych k ra 
jów  i w  k ró tk im  czasie osiągnęły 
kw otę 1.192.000 fr. szw. Jak  z tego 
widać, Ś.R.K. p rzejaw ia praw dziw ie 
sam arytańską działalność. Jest to 
chrześcijaństw o czynu.

ZGROMADZENIE EKUMENICZNE 
MŁODZIEŻY EUROPEJSKIEJ

W dniach od 13 — 24 lipca br. 
obradow ała w  Lozannie młodzież 
ekum eniczna. N a obrady przybyło 
1.400 przedstaw icieli z różnych k ra 
jów. Hasłem  naczelnym  obrad była 
,teza: „Jezus Chrystus św iatłością 
św iata". Zgrom adzenie otworzył Se
k retarz  generalny Światowej Rady 
Kościołów, pastor W. A. V isser’t 
Hooft. W e w stępnym  przem ówie
niu postaw ił następujące pytanie: 
„Jak  chrześcijanie w ypełnią swe 
zadanie ewangelizacji św iata, skoro 
tego św iata nie zna ją?” Europa — 
mówił d r Visser!f Hoft — nie po
tra f i obecnie dostosować się do 
św iata, który przestał ją  uważać za 
swoje centrum . Niektórzy E uropej
czycy chcieliby za w szelką cenę 
przywrócić m inioną przeszłość, inni 
znów popadają w  drugą skrajność 
sądząc, że ro la Europy w  świecie 
jest skończona. Są jednak  i tacy, 
którzy dostrzegają poważne zada- 

. n ia  Europy w świecie współczes

nym. Powodem osłabienia w pły
wów europejskich jest to, że Euro
pa jest w yjałow iona duchowo, a 
życie jej nie płynie wg. p raw  chrześ 
cijańskich. Laicyzacja wszystkich 
dziedzin życia objęła zarówno 
Wschód jak  i Zachód z tą  różnicą, 
że Zachód dużo jeszcze mówi o 
w artościach chrześcijaństw a, ale 
główne jego siły, które m odelują 
całość życia obywateli są w  istocie 
czysto' laickie. Nie sądzim y przeto, 
aby P an  Bóg stanął po jednej stro
nie przeciwko drugiej. Bóg jest Sę
dzią i Zbawcą zarówno Wschodu 
jak  i Zachodu. Naszym zaś zada
niem  i powołaniem  jest pojednać 
w szystkich z Bogiem i pojednać ich 
ze sobą. Pow inniśm y przypom nieć 
Europie, że m a ona służyć innym , 
a nie panować, jak  to  dotychczas 
czyniła. Czy jesteśm y więc tym  
praw dziw ym  ruchem  młodzieżowym, 
k tóry zrozum iał nowe powołanie 
Europy? Jeśli tal?:, to  Chrytus jest
7. nami, bo przez Niego w łaśnie 
uczynił P an  Bóg wszystkie rzeczy 
nowe.

W Zgrom adzeniu Ekum enicznym  
Młodzieży Europejskiej w zięła rów 
nież udział młodzież z różnych kon
tynentów  św iata: z obu Ameryk, 
Azji, A fryki i Australii. Uczestnicy 
reprezentow ali różne w yznania: 
ewangelickie, praw osławne, staro
katolickie i rzym sko-katolickie. P a 
tr ia rc h a t Moskiewski, nie należący 
dotychczas do Ś.R.E. przysłał 5-oso- 
bow ą delegację, k tó ra  uczestniczy
ła  w  obradach w  charakterze osber- 
watorów . Również Kościół rzym sko
katolicki był reprezentow any przez 
kilku delagatów -obserw atorów . Dla 
nas Polaków  nie przyzwyczajo
nych na ogół do aktów  życzliwości 
Kościoła rzymskiego dla innych w y
znań, zdum iew ającym  jest fakt, że 
rzym. kat. biskup Lozanny — Char- 
riere, w ezwał katolików  do m odlitw
o owocność lozańskich obrad. Jako 
odpowiedź na powyższy apel, bp. 
Schmidt, w ikariusz generalny kan
tonu Vaud odpraw ił Mszę św. w  in
tencji jedności chrześcijaństw a i na 
pomyślność obrad konferencji.

O brady młodzieży, ożywione dys
kusje, przyjacielskie spotkania, 
w spólne m odlitwy łączące wszyst
kich • przy Stole Eucharystycznym  
trw ały  przez 11 dni. Na ostatniej 
p lenarnej sesji podsum owano dys
kusję  oraz przygotowano wnioski,

k tó re  zostały przez w szystkich przy
jęte. S tudium  wniosków podsumo
w ujących refera ty  i dyskusje poz
w ala  zorientować się w  treści obrad. 
W śród powodzi tem atów, które 
sta rano  się przeanalizować, dw a za
gadnienia w ysunęły się na plan 
pierwszy:
1) odpowiedzialność europejskiej 
młodzieży chrześcijańskiej za k ra 
je  zacofane gospodarczo i ku ltu ra l
nie (chodzi o rea lną  pomoc tym  k ra
jom),
2) gorące pragnienie pojednania 
chrześcijaństw a i boleść z powodu 
jego rozbicia.

K iedy się czyta ostateczne postu
la ty  i wnioski, k tóre młodzież wy
sła ła  do w szystkich Kościołów 
chrześcijańskich św iata, trudno 
oprzeć się w zruszeniu na skutek 
głębokiej w iary  młodych ludzi w 
Boga, ich dynam icznej dążności do 
po jednania chrześcijaństw a oraz 
pragnienia realizow ania zasad m i
łości bliźniego, k tóre są przecież n a j
większym przykazaniem  Chrystusa.

Celem zorientow ania naszych Czy
telników  z duchem  obrad Zgrom a
dzenia przytoczę niektóre w yjątki 
z ww. okólnego pisma.
...„Dzięki składam y Bogu za to, że 
mogliśmy zebrać się w Lozannie z 
całej Europy i z krajów  zam orskich; 
że m ieliśm y możność spotkać się z 
delegacją (w charak terze obserw a
torów) Kościoła Prawosław nego i 
Babtystycznego z Z.S.R.R. oraz Koś
cioła Rzymsko-Katolickiego i Ar
meńskiego ”,
...„Dziękujemy Bogu za to, że zro
zum ieliśmy lepiej niż kiedykolw iek 
indziej, iż jesteśm y jednością w 
Chrystusie, członkami Jego Mistycz
nego Ciała, bez względu na różnice 
językow i denom inacje wyznaniowe, 
rasę i narodow ość”.
...Podczas przebiegu obrad uśw iado
m iliśm y sobie w iele spraw , które 
obciążają nasze sum ienia i napeł
n ia ją  nas wstydem, a m ianowicie to 
że:
1) kierow aliśm y się tylekroć w  ży
ciu innym  św iatłem , niż światłość 
Jezusa Chrystusa: blaskiem  pienią
dza, dóbr m aterialnych, fałszywą 
w izją szczęścia i powodzenia życio
wego;
2) że nie znaliśm y P ism a św. i w ia
ry  swego Kościoła, m ało czasu poś
więcaliśm y m odlitw ie i służbie bliź
niem u;
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3) że Kościół — M atyczne Ciało 
Chrystusa — jest tak  tragicznie 
rozbity;
4) że różnice narodowości, ideologii, 
wykształcenia, sposób życia, godne 
pożałowania różnice wyznaniowe, nie 
pozwoliły wyrazić w  sposób przeko
nyw ujący naszej jedności w  Chrys
tusie;
5) żeśmy przez ślepotę na św iatło 
Jezusa Chrystusa i rozbicie zd ra
dzili tylekroć swe posłannictw o wo
bec świata.... Znam y przecież ogrom
ne potrzeby narodów  Azji, Afryki, 
Am eryki Łacińskiej i niektórych 
krajów  europejskich. Rozumiemy 
dobrze jak  w ielka odpowiedzialność 
obciąża narody Europy za nędzę i 
niski poziom życia w  k ra jach  poza
europejskich. Teraz dopiero uśw ia
domiliśmy sobie straszliw e skutki 
podziału Europy i reszty św iata na 
potężne bloki i strefy  ciasnych na
cjonalistów. Przerażeni jesteśm y od
kryciem, jak  mało wiedzieliśm y o 
tym  i jak  b rak  inform acji szkodzi 
w  pracy dla dobra całego świata.

To wszystko obciąża nasze sumie
nia i dlatego prosim y Boga o prze
baczenie....
...Jesteśmy w-szyscy zgodni w  po
trzebie przeprow adzenia akcji uś
w iadam iającej i podjęcia koniecz
nych kroków, aby Europejczycy po
rzucili' sw ą podstaw ę rządzenia św ia
tem  na korzyść służenia całemu 
światu.... Drapieżny egoizm trzeba 
natychm iast zastąpić praw em  m i
łości bliźniego, chociażby to  pociąg
nęło za sobą poświęcenia osobiste i 
obniżenie poziomu naszego życia. 
Coraz bardziej w zrasta już liczba 
chrześcijan, którzy zrzekają się jed 

nego posiłku w  tygodniu, albo za
p ła ty  za jeden dzień pracy, a naw et 
pensji miesięcznej, by złożyć te  pie
niądze na fundusz pomocy k ra 
jów  biednych... Możemy wywierać 
w pływ  poprzez nasze Kościoły na 
w ładze kierownicze k ra ju  ażeby 
podjęły kam panię pomocy finanso
wej na szeroką skalę, w  duchu sp ra
wiedliwości ekonomicznej i troski 
b ra te rsk ie j”.

Z powyższych kilku w yjątków  
można wystarczająco zorientować 
się, jak  piękną postaw ę zajęła m ło
dzież ekum eniczna wobec dwóch 
ważnych zagadnień: europejskiej 
pomocy dla krajów  zacofanych gos
podarczo i ku ltu ra ln ie  oraz wzmo
żonej akcji, zdążającej do jedności 
chrześcijaństw a. Swe postulaty i 
wnioski przypieczętow ała młodzież 
następującą deklaracją:

„My, uczestnicy Zgrom adzenia 
Młodzieży Europejskiej w  Lozannie 
1960 w yznajem y uroczyście, że Je 
zus Chrystus jest św iatłością św iata; 
w pokorze ducha wierzymy, że jeśli 
pozwolimy, by ta  światłość zapłonę
ła  w  nas i w  naszym  życiu, nie tylko 
to  życie i św iadectwo naszych Koś
ciołów będą odnowione, ale Bóg do
prow adzi nas do jedności, k tórej tak  
gorąco pragniem y”.

CHRZEŚCIJANIE W WALCE 
Z DYSKRYMINACJĄ RASOWĄ

O ryginalny sposób w alki podjęli 
M urzyni am erykańscy (chrześcijanie) 
z dyskrym inacją rasow ą w  różnych 
m iastach stanu Tennensee i M ary
land, zwłaszcza w  N ashville i B alti

more. A kcja ich polega na tym, że 
czarni studenci zajm ują spokojnie 
m iejsca przy stolikach w  restau ra
cjach i proszą o posiłek, zasiadają 
w  bibliotekach publicznych i pro
szą o w ydanie książek, urządzają 
pochody z transparen tam i, zbiera
ją  się na w spólną m odlitwę. Spe
cjalna instrukcja, drukow ana w  ty 
siącach ulo tek  inform uje ich, aby 
nie oddaw ali złem za zło, a w  razie 
nieodpowiedniego trak tow ania ich 
przez białych m ają być grzeczni i 
uprzejm i pam iętając na naukę Je 
zusa C hrystusa i przykład w ielkie
go człowieka Indii — Gandhiego. 
G andhi w łaśnie przez sw ą metodę 
nie używ ania gw ałtu, przez bierny 
opór, wywalczył wolność Indiom. 
Na czele tego nowego ruchu czar
nych chrześcijan, posługującego się 
now ą m etodą stanął pastor Kościoła 
M etodystów King (Murzyn). Ruch 
ten poparła również Federacja S tu
dentów  Chrześcijańskich w  U.S.A. 
K om ite t' C entralny Federacji w ysto
sował pismo do studentów  chrześci
jan, w  którym  w yraził sw ą sym pa
tię  dla ruchu m ającego położyć 
kres dyskrym inacji rasowej środka
mi pokojowymi. F ederacja nie po
przestała na słowach, lecz przeszła 
do czynu. W spomaga ona studen
tów  czarnych i białych usuniętych 

-z uniw ersytetów , udziela stypen
diów na studia w  innych m iastach. 
Tym co zostali poranieni podczas 
m anifestacji lub dostali się do w ię
zienia, zapew nia opiekę lekarską i 
praw ną. W ten sposób czarni i b ia
li chrześcijanie podali sobie dłonie 
w e wspólnej w alce o równość i b ra
terstw o w szystkich ludzi na ziemi.

DO
WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW „RODZINY” 
i „ P O S Ł A N N I C T W A ” Z A G R A N I C Ą

Miesięcznik „POSŁANNICTW O”  i Tygodnik „R O D ZIN A ”
we wszystkich krajach świata zamawiać można za pośrednictwem

P rzed sięb iorstw a Eksportu  i Im p o rtu  „MUCH”
W a r s / a u a ,  ul. W ilcza  46 

Na żądan ie  wysyła się eg zem p larze  okazow e i udzie la  wszelkich inform acji
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R e c e n z j  e-------------------------------------------------------------------- —

WATYKAN 
A STOSUNKI POLSKO-NIEMIECKIE 

W LATACH 1918 — 1939

— Wybór materiałów — Polski Instytut Spraw Mię
dzynarodowych, Książka i Wiedza, Warszawa 1960 r., 
cena 3 zł.

Ukazująca się na ry n ku  księgarskim  książka  o po
w yższym  ty tu le  zaw iera m ateriały, k tórych  treść 
rzuca św iatło na atm osferę w  ja k ie j kszta łtow ały się 
stosunki po lsko-w atykańskie, obrazuje kierunek po
lity k i W atykanu  w  ta k  isto tnej dla Polski sprawie 
ja k  stosunek do Niemiec i Z w iązku  Radzieckiego.

Staranny dobór dokum entów  jakie zaw iera ta  praca, 
pozwala na ■ w yrobienie sobie ogólnego poglądu na 
w arunki i p łaszczyznę na jak ie j kszta łtow ały się 
w zajem ne stosunki m iędzy W atykanem  a Rządem  
Polski w okresie m iędzyw ojennym . C zyte ln ik  z go
ryczą konsta tu je , że stosunki te  nie układają się 
bynajm niej na zasadzie „równy z rów nym ”, że stronę 
polską cechuje pokora, uniżność i poddanie się woli 
papieża. Oto upokarzający w y ją tek  z  listu radcy 
poselstw a RP przy W atykanie do premiera Paderew
skiego:

„Poseł K ow alski za całe swe zadanie uważa w śliz
gnąć się w  łaski otoczenia watykańskiego, przy czym  
nie szczędzi ani pokłonów, ani całowania rąk nie 
powiem  już kardynałom , ale pom niejszym  dw orskim  
prałatom ”.

Jak w yn ika  z  w ielu  innych  dokum entów  ta postawa 
uniżoności i pokory cechuje całą po litykę i stosunek  
polskiego przedstaw icielstw a wobec W atykanu. W y
starczył bowiem  cień niezadowolenia czy niechęci 
okazany przez kurię rzym ską , by rezygnow ano z  za
łatw ienia lub poruszania w  ogóle przykrych  tem atów  
„wyłącznie przez szacunek dla osoby Ojca św .” — jak  
stw ierdza jeden z raportów am basady polskiej.

Szukając przyczyn  te j uległości wobec W atykanu  
nie trudno dopatrzyć się ich w  w ew nętrznych  sto
sunkach panujących wówczas w  Polsce. Analizując  
je, widać w yraźnie ja k  bardzo potrzebny był kołom  
rządzącym  sojusz i poparcie kleru, jak  liczne były  
powiązania różnej na tury  m iędzy obozem kleryka lnym  
a klasą rządzącą.

Ta atm osfera fa ta lnie zaciążyła na ta k  isto tnej
i zasadniczej dla Polski sprawie ja k  kierunek polskiej 
po lityk i wobec Niem iec i Z w iązku  Radzieckiego. N ie
śmiało w yrażane obawy przed niem iecką ekspansją  
na W schód i zaborczym i planam i wobec polskich  
terenów Górnego Śląska i korytarza  z Gdańskiem , 
zam iary ugruntow ania na tych  terenach polskości, 
nie ty lko  nie znajdow ały poparcia w  stolicy papieskiej 
lecz w ręcz odwrotnie spo tyka ły  się ze stanow czym  
sprzeciwem. Stanow isko W atykanu  w  tych  sprawach  
cechuje absolutne poparcie dla Niemiec i ich polityki
i rów nie bezwzględna obojętność wobec żyw otnych  
interesów  narodu polskiego. W referacie D yrekcji 
Spraw Politycznych M SZ ze stycznia 1921 r. czytam y:

„Stw ierdzić należy, iż w p ływ y  niem ieckie sięgają 
w  R zym ie ta k  daleko, że o ile będzie chodziło o jasne 
w ypow iedzenie się W atykanu w  ja k ie jko lw iek  sprawie

pom iędzy nam i a Niem cam i, nie m am y szans, aby 
W atykan za nam i się w ypow iedzia ł”.

Podłożem, na jak im  w yrasta ł ten  proniem iecki kurs 
po lityk i W a tykanu  by ł stosunek do Z w iązku  Radziec
kiego pełen n ieukryw anej wrogości i nienaw iści do 
viszystkiego co nosiło cechy dążeń wolnościowych, 
postępow ych sił rew olucyjnych, strach przed wzrostem  
w pływ ów  kom unistycznych.

Te elem enty spowodowały że W atykan  dążył usilnie 
do zm ontow ania zakrojonej na w ielką  skalę akcji 
an tykom un istycznej. w  której Polska spełniała by 
rolę zasadniczego ośrodka wywiadowczego, jak  w yn ika  
z szeregu raportów polskiej ambasady. Znow u lanso
wano tu ta j zu ży te  hasła tzw . przedm urza chrześci
jaństw a itp.

W ty m  an tykom unistycznym  łańcuchu w ażniejszą  
rolę jednak stanow ić m ia ły N iem cy  — N iem cy reak
cyjne, prow atykańskie w  jego an tyradzieckiej poli
tyce, N iem cy silne — zdolne do tłum ienia  w szelkich  
ruchów wolnościow ych, gotowe do ekspansji na 
W  schód.

Na bazie te j w spólnej po lityk i rod,zi się cichy sojusz 
w atykańsko-n iem ieck i i  elem enty an tykom unistyczne  
mają w  n im  decydujące znaczenie. N aw et fala  
terroru, k tóry  nie ominął także tego co katolickie, 
tow arzysząca objęciu w ładzy przez H itlera w  N iem 
czech nie w yw ołu je protestu  ze strony W atykanu  
w prost przeciwnie, kró tko  po ty m  W atykan  zawiera  
konkordat z h itlerow skim i Niemcami.

W  te j sy tuacji — pragnienie ugłaskania i pozyska
nia Niemiec decydowało o stosunku  W atykanu  do 
polskiej polityki. W  pam iętnej sprawie korytarza  
W atykan  początkowo zalecał, później stanowczo skła
niał Polski Rząd do ustępstw  i  przyjęcia żądań  
Hitlera. Sytuacja  taka  trw ała  do ostatnich godzin 
przed w ybuchem  11 W ojny Św iatow ej — kiedy to, 
dn. 31 sierpnia 1939 r. nuncjusze papiescy w W ar
szawie i Berlinie w ręczyli rządom  obu państw  apel 
papieża, w  k tó rym  „błagał on w  im ię Boga rządy  
Niemiec i Polski, by zrobiły w szystko , co możliwe, 
aby uniknąć w szelkich  drażliw ych środków mogących  
pow iększyć obecne napięcie”.

W  przekonaniu papieża w yrażonym  przez nuncjusza  
Cortesi z  okazji tego apelu sytuację mogła załagodzić 
rew izja tra k ta tu  wersalskiego i zgoda Polski na ustęp
stw a terytorialne na rzecz Hitlera.

W praw dzie więc w ysiłk i papieża szły w  ty m  czasie 
w  kierunku  zachowania pokoju , lecz miało to się 
stać kosztem  interesów  Polski i nacechowane było 
naiw ną krótkowzrocznością, g d yż  naw et zażegnanie 
ko n flik tu  w  tych  w arunkach nie gwarantowało pokoju  
na dłuższy czas. Niedługo potem  cały św iat m iał 
przekonać się jak  tragiczną w  sku tkach  była polityka  
popierania i faw oryzow ania H itlera i jego zaborczej 
polityki.

Jej sk u tk i odczuliśm y boleśnie i dzisiaj, gdy w NRF  
dochodzą do głosu ponownie e lem en ty rew izjon istycz
ne, gdy oficjalne czyn ik i rządowe nie kryją  się ze 
sw ym i odw etow ym i hasłam i — każda publikacja, 
która przypom ina błędy sprzed lat, za które drogo 
przyszło nam  zapłacić jest cenną pozycją na półkach  
księgarskich.

Jen.

„POSŁANNICTWO"
winno się znaleźć w każdym domu polskiego kaiolika
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C  O  N T E N S I N H  A L T
Rev. Bishop Dr. M. Rode:

Marriage and Families in Primitive Societies

Bishop Rode dem onstrates in  his article, basing 
him self on w orks by distinguished antropologists and 
ethno-sociołogists, th a t monogamic m arriage was the 
prim ary form  of fam ily life. „Sexual disorder”, poly- 
gamy or polyandry w ere la te r phenom ena, sometimes 
oniy sporadic. Thence, monogamy is not a secondary 
phenomenon of polygamy; on the  contrary  —• th e  la tte r 
followed p rim ary  monogamy. Bishop Rode’s article 
is divided into the  following parts: 1) m arriage and 
fam ily in p rim itive soceties; 2) m arriage and fam ily 
in  the  low er hunting culture; 3) m arriage and fam ily 
in higher hunting, pastoral-nom adic and early  agri- 
cu ltu ral cultures. ■'*-•■■■

Re?. T. Gorgol:
The "Bogurodzica” (Monther of God) Sacred Song —

a monument of the "Millennium” (Thousand Years 
of Polish State)

"Bogurodzica” is the oldest Polish religious song. 
I t w as for a long tim e the only one sung a t processions 
and in church afte r the serm on; Polish knights used 
to  sing it before every ba ttle  (ofr exam ple a t G run
w ald and W arna). Even today, the  "Bogurodzica” hym n 
is sung by the  Benedictine monks in Tyniec m onaste- 
ry, and by the clergy a t St. A dalberfs  coffin in Gniez
no Cathedral. The au thor of the hym n rem ains so 
far unknown. He was, probably, St. A dalbert himself,

Rev. Dr. A. Naumczyk:
The Problem of the Synoptic Gospels

The firs t th ree  gospels a re  called the „Synoptic 
Gospels”, sińce the ir contents, the succession of facts 
from  the life of Jezus Christ, and the ir composition 
are very sim ilar. The au thor of the article ąuotes 
various theories of biblicists who attem pt to find  out 
th e  source of th a t sim ilarity. Biblie science has, ho- 
wever, not succeeded in solving th e  synoptic problem  
yet. Rev, Dr. Naumczyk takes the  p a r t’ of those bi
blicists w ho base the  sim ilarity  of the th rese gospels 
on the existence of an oral catechesis, a common 
source for all of them.

Edw ard M ontwiłł:
Settlement of Accounts with the Past

The au thor reproaches th e  Rom an Catholic church 
th a t its educational activity  th roughout the thousand 
years of its ru le  in Poland has not been to m uch avail. 
It has taught the Poles to die w ith  hum ility  and re- 
signation, but did not tra in  them  to live in  a creative 
and noble way. M any Poles know  papai encyclics and 
books on dream s better than  the New Testam ent.

Rev. Szczepan W łodarski:
The Vatican CounciI

The article by Rev. W łodarski inaugurates, in  this 
issue of "Posłannictw o”, the  extrem ely  up-to-date 
problem  of universal councils. The author, basing 
him self on h istorical sources, describes the  course of 
the V atican CounciI and the  enaetm ent of the  dogma 
on the prim acy and in fallib ility  of the  Pope.

The articles w hich follow deal w ith  the sam e prob
lem : 1) Rev. Józef Gabrysz w rites on the 2nd V atican 
CounciI, announced by Pope John X X III; 2) Rev. E. 
Czarnecki — on Pope P ius X II. as absolute m onarch;
3) Rev. E. B ałakier — on the  idea of th e  C hurch and 
universal councils in w orks by A ndrzej Frycz Mod
rzewski.

The issue is com pleted by news from  the U niversal 
Church, and a  report on the  Ecum enic Congress of 
European Youth recently  held in Lausanne.

Bischof Dr. M. Rode — Ehe und Familie bei Naturvol- 
kern

Der A rtikel von S.E. Bischof Rode bew eist auf W er- 
ken hervorragender A nthropologen und  Etnosoziolo- 
gen fussend, dass die m onogamische Ehe die urspriin- 
gliche Form  des Fam ilienlebens ist. Die ”sexuelle Unor- 
dnung”, die Polygam ie oder die Polyandrie w aren 
spatere Erscheinungen und tra ten  sporadisch auf. 
D aher ist die M onogamie keine Folgeerscheinung der 
Polygamie, sondern um gakehrt, die Polygam ie ist eine 
Folgę der urspriinglichen Monogamie. Der A rtikel 
von Bischof Rode besteht aus folgenden Teilen: 1) 
Ehe und  Fam ilie bei den N aturvolkern; 2) Ehe und 
Fam ilie in der niederen Jagerku ltu r; 3) Ehe und Fa
m ilie in  der hoheren Jagerkultur, der H irten und  No- 
m adenkultur und in  der fruhen  A ckerbaukultur,

Priester T. Gorgol — Das Kirchenlied "Bogurodzica”—  
Denkmal iles "Milleniums” (Tausend Jahre des Pol- 
nischen Staates)

Das K irchenlied "Bogurodzica” ist das alteste pol- 
nische religiose Lied. Es w ar lange Zeit h indurch das 
einzige K irchenlied, das bei Prozessionen und ii) der 
K irche nach der P red ig t gesungen w urde; die polnis- 
che R itterschaft sang es vor jedei- Schlacht (z.B. bei 
Tanneberg und W arna). H eute noch w ird  dieses K ir
chenlied von den B enediktiner M onchen im K loster 
von Tyniec und von Laienpriestern  am  Sarg des heili- 
gen A dalbert in der Dom kirche von Cniezno gesungen. 
Der A utor des Liedes ist b isher unbekannt. W ahrsche- 
m lich w ar es der heilige A dalbert.

Priester Dr. A. Naumczyk — Das Problem synoptis- 
cher Evangelien
Die drei ersten Evangelien w urden deswegen "synop- 

tische Evangelien” genant, w eil ih r Inhalt, die Tatsa- 
chenfolge aus dem  Leben Jesu Christi, w ie auch ihre 
Komposition sehr ahnlich sind. Der A utor des A rti- 
kels f Lhrt verschiedene Theorien der B iblisten an, die 
zu beweisen versuchen, w o die auelle dieser Ahnlich- 
keit liegt Es zeigt sich, dass die Bibelw issenschaft 
das synoptische P roblem  bisher n icht gelost hat. P rie
ster Dr. Naumczyk te ilt die A nsicht jener Biblisten, 
welche die A hulichkeit der drei Evangelien auf der 
Existenz einer m iindlichen Katechese ais gem einsamen 
auelle stiitzen.

Edw ard M ontwiłł — A brechnungen m it der Vergan- 
genheit

E. M ontwiłł m acht der Rom ischen K irche den Vor- 
wurf, dass ih re  erzieherische Tatigkeit w ahrend  ihrer 
tausendjahrigen H errschaft in  Polen n icht viel Nutzen 
gebracht hat. Sie leh rte  uns, dem iitig und  resign iert zu 
sterben, doch n icht schopferisch und ede lm ftig  zu le
ben. Viele Polen kennen papstliche Enzykliken und 
agyjitische T raum biicher besser, ais das neue Testa
ment.

Priester Szczepan Włodarski — Konzil von Yatikan

Der A rtikel P rieste r W łodarski beginnt in  dieser 
Num m er der „M ission” (Posłannictwo) das sehr aktu- 
elle P roblem  des allgem einen Konzils. Der A utor stellt 
auf G rund geschichtlicher auellen den V erlauf des 
Konzils dar und die A rt der Eestlegung des Dogmas 
i;ber das P rim at und  die U nfehlbarkeit des Papstes.

Die nachsten A rtikel, die dasselbe Them a beriihren 
sind: 1) P rieste r Józef G abrysz schreib t von dem  II 
Konzil vón Vatikan, angekiindigt von P apst Johann 
X X III; 2) P rieste r E. Czarnecki — von P apst Pius XII. 
ais absoluten, M onarch; 3) P rieste r E. B ałakier — von 
der Idee d e r  K irche und des allgem einen Konzils in 
den W arken von A ndrzej Frycz-M odrzewski.

Die N um m er endet m it Neuigkeiten aus der Gesam- 
tk irche iii er den Kongress europaischer okum enischer 
Jugend in Lau&anne.
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KOŚCIÓŁ POLSKO-KATOLICKI

Kodeks P raw a Kościoła Polsko-Ka- 
tolickiego w  następujący sposób 
mówi o Kościele poisko-katolickim  
(Kanon 3-6):

„Kościół polsko-katolicki jest 
KOŚCIOŁEM CHRZEŚCIJAŃSKIM, 
ponieważ jako organizacja relig ij
na posiada wszelkie znam iona Koś
cioła Chrystusowego, a m ianowicie:

1. Cel, oraz środki zm ierzające 
do jego osiągnięcia, są natu ry  nad
przyrodzonej i oparte całkowicie 
na w ierze w  naukę Chrystusa.

2. Je st zorganizow aną grupą 
w iernych, duchownych i świeckich:

a) kierujących się w  życiu usta
lonymi przez C hrystusa nor
m am i etycznymi;

c) korzystających z tych samych 
środków Łaski Nadprzyrodzo
nej.

Kościół polsko-Katolicki jest. 
KOŚCIOŁEM KATOLICKIM , po
nieważ jest żywą kom órką Kościo
ła  Powszechnego, założonego przez 
Chrystusa dla w szystkich narodów 
ziemi, uznających Jego Boską nau
kę i kierujących się w  życiu naka
zam i z nauki tej w ypływającym i. ■— 
Innym i słowy:

a) katolickie są zasady Wiary,
b) katolickie są norm y życiowe, 

czyli obyczaje,
c) katolickie są środki Łaski 

Nadprzyrodzonej, czyli S akra
m enty św.,

d) katolicka jest zwierzchność 
duchowna, będąca Apostolską 
w  nieprzerw anej lin ii sukce
syjnej.

Kościół polsko-katolicki jest KOŚ
CIOŁEM LUDZI WIERZĄCYCH

NARODOWOŚCI POLSKIEJ, po
nieważ:

a) przeznaczony jest do rozta
czania opieki religijnej w 
pierw szym  rzędzie nad w ier
nym i Kościoła katolickiego 
narodowości polskiej;

b) żywo . obchodzą go potrzeby 
duchowe i m ateria lne N aro
du Polskiego;

c) polskim  jest język liturgiczny 
Kościoła (ponieważ tak a  była 
p rak tyka Kościoła w, p ierw 
szych wiekach, że posługiwał 
się w  swej liturgii językam i 
narodowym i, zrozum iałym i dla 
wszystkich m ieszkańców da
nego kraju).

Kościół Polsko-Katolicki w yzna
je  naukę Jezusa Chrystusa, zaw ar
tą  w  Piśm ie św. i T radycji oraz w  
orzeczeniach i uchw ałach p ierw 
szych siedmiu soborów powszech
nych.

Jak  z powyższego w ynika Koś
ciół Polsko-K atolicki je s t Kościo
łem  Jezusa Chrystusa, w yznaje za
sady Ewangelii Chrystusowej, przy j
m uje wszystkie istotne dogmaty, 
posiada ważnie konsekrowanych, 
czyli m ających nieprzerw aną i nie
w ątpliw ą sukcesję apostloską bisku
pów i ważnie wyświęconych kapła
nów, a co za tym  idzie, szafuje 
sakram enty  św ięte i oddaje ku lt 
Bogu przez ofiarę Mszy św.

Kościół Polsko-Katolicki — tak  
sam o jak  Kościół Rzymsko-Katolic
ki czci Najśw iętszą M aryję P annę
i świętych Pańskich, odrzuca jedy
nie przesadny ku lt relikw ii i nau
kę o odpustach.

Spośród dogmatów, które obo
w iązują w  Kościele Rzymsko-Kato

lickim  tylko jednego nie przyjm uje 
Kościół Polsko-Katolicki, m ianow i
cie dogm atów o nieomylności p a 
pieża, ponieważ Jezus Chrystus w  
związku z akcją nauczania do 
wszystkich apostołów, a nie tylko 
do św. P io tra  powiedział „jestem  
z W ami po wszystkie dni aż do 
skończenia św iata” (Mat. 29,20), a 
więc urząd nauczycielski powierzo
ny  został przez Jezusa Chrystusa 
całem u kolegium  apostolskiemu, 
czyli wszystkim  biskupom , którzy 
są następcam i Apostołów.

Kościół Polsko-Katolicki jest 
Kościołem przyszłości. Wcześniej 
lub  później nadejdzie czas, gdy 
w ierzący Polacy zrozum ieją, że re- 
ligii nie potrzeba im portow ać z za
granicy. Bóg jest na każdym  m iej
scu i rozum ie m odlitw ę zanoszoną 
w  każdym  języku, także w  języku 
polskim, owszem i Polakowi dogod
niej i łatw iej jest modlić się w  ję 
zyku Mickiewicza, A snyka i Sien
kiewicza, niż w  języku Horacego
i Cycerona. Zresztą i św. Paw eł 
Apostoł mówi, że w*oli pięć słów 
powiedzieć w  kościele w  języku 
zrozum iałym  niż dziesięć tysięcy 
słów w  języku niezrozum iałym  
(1 Kor. 14, 19).

N ade wszystko zaś pam iętać na
leży zasadniczą praw dę ew an- 
gelijną w yrażającą się w  zdaniu: 
Jezus Chrystus nie monopolizował 
ani swej nauki, ani swego Kościoła, 
treścią jego życia i działalności by
ło pragnienie, aby jak  najw ięcej 
ludzi zbawiło swe dusze. W tej 
m yśli działali również Apostoło
w ie zakładając poszczególne kościo
ły narodowe, stanow iące w  sum ie 
jeden kościół Powszechny — Koś
ciół Jezusa Chrystusa.
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