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ZMARTW YCHW STANIE JEZUSA CHRYSTUSA  

W  ŚWIETLE PISMA ŚW. N O W E G O  TESTAMENTU

CZŁOWIEK STWORZONY DLA NIEBA

J EDEN BÓG w trzech osobach, czyli 
Trójca Święta, jako wieczna i w znaczeniu 

absolutnym doskonałość, jako jedyna, pierw
sza przyczyna sprawcza, wzorcza i zachowaw
cza bytu — działa permanentnie. Istnienie Boga 
zakłada akcję, podstawą akcji Boga jest plan, 
wiązany logicznym następstwem i konsek
wentnie warunkowanym łańcuchem przyczyn 
i skutków. Elementem planu Bożego odwiecz
nie w  umyśle Jego istniejącym jest działanie 
Boże na zewnątrz, w  wyniku czego został 
w czasie stworzony świat, a w nim w odpo
wiednim momencie również życie organiczne 
z człowiekiem jako wspaniałym ukoronowa
niem przebogatego wachlarza jego form i stop
ni. I tu nieważną jest rzeczą, czy^ stworzenie 
świata przez Boga pojmuje się jako sumę 
od razu uformowanych i odpowiednio- ukształ
towanych bytów prostych i złożonych, czy 
też przyjmie się stworzenie przez Boga tylko 
pierwszej drobiny bytu z zaklętym w niej 
bogactwem praw ewolucji. Wieczność Boga 
i z doskonałości Jego z konieczności rodzące 
się działanie stanowi przedmiot główny świato
poglądu teistycznego.

Człowiek jako skutek świadomego działania 
Boga został ujęty teleologią Jego planu. Stwo
rzony i umiejscowiony w świecie fizycznym, 
człowiek był jednak od razu przeznaczony 
również do życia nadprzyrodzonego, do uczest
nictwa w naturze swego Stwórcy. Św. Piotr 
w Liście Drugim, skierowanym do Kościołów 
Azji Mniejszej, wyraźnie pisze: „abyście stali

się uczestnikami Bożej natury”1. Uczestnictwo 
człowieka w Bożej naturze wprowadza nas 
w świat łaski i roztacza wspaniałości życia 
rajskiego i niebiańskiego. Człowiek jednak 
przeciwstawił się prawu świata nadprzyrodzo
nego, pychę wyniósł na tron, zdetronizował 
najwyższe prawo nadprzyrodzoności MIŁOŚĆ 
BOGA NADE WSZYSTKO. Odrzucił prawo 
Boże, odwrócił się od Boga a zwrócił się do 
stworzeń. Wzgardził uczestnictwem w Bożej 
naturze, rozkochał się w  „bóstwie” ludzkiej 
natury, zgrzeszył. Bóg zaś okazał wspaniałość 
miłosierdzia. W cielił się. Przyjął ludzką naturę. 
Męką i śmiercią swoją umożliwił człowiekowi 
ponowne korzystanie z łaski, uczestniczenie 
w Bożej naturze. Czy w dzieło miłosierdzia 
Bożego wszyscy ludzie trwale uwierzyli? Czy 
uwierzyli trwale apostołowie i założony przez 
Chrystusa Kościół, mający zachować, ponawiać 
i upowszechniać owoce Krzyża?

ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA 
NAJWAŻNIEJSZYM DOWODEM JEGO BOSKOSCI

Jezus Chrystus całym swoim życiem, rozlicz
nymi naukami i cudami zmierzał do wzbudze
nia, umocnienia i rozwoju wiary w  Jego 
boskość u swoich słuchaczy, zwłaszcza u apo
stołów. Pragnął nie tylko utrwalenia w ludz
kości treści swego posłannictwa, ale chciał, 
aby lud uwierzył w Niego, jako w przysłanego 
z.nieba Mesjasza, jako w Syna Bożego, a uwie
rzywszy, by przybliżył się do zdroju łaski,

1 I, 4.
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do Kościoła, do sakramentów świętych. Wąt
piącym i niewierzącym usiłował udowodnić 
swoje bóstwo, wiedział bowiem Chrystus, że 
wiara w Jego bóstwo zniewoli ludzi do czynie
nia wysiłków stania się uczestnikami Bożej 
natury, co zgodnie z odwiecznym planem Bo
żym jest ostatecznym celem człowieka. Widząc 
nieufność ludzi, a również wybranych —  

apostołów, strofuje często ich niewiarę, sam 
przepowiedział jako ostatni dowód swojego 
bóstwa i boskiego posłannictwa swoje po śmier
ci krzyżowej zmartwychwstanie. „Odtąd po
czął Jezus okazywać uczniom swoim, że po
trzeba, aby szedł do Jeruzalem i tam cierpiał 
wiele od starszych, i uczonych w Piśmie, 
i przedniejszych kapłanów; i  był zabity, a trze
ciego dnia zmartwychwstał”1.

Również apostołowie mieli świadomość waż
ności faktu zmartwychwstania swego Mistrza, 
nie tylko ważności, ale zasadniczej fundamen- 
talności zarówno w umocnieniu ich własnej 
wiary, jak i w  krzewieniu idei Chrystusowej 
na zewnątrz. Zmartwychwstanie uznali za 
punkt centralny, za rdzeń i najważniejsze 
kryterium boskości Jezusa Chrystusa, praw
dziwości głoszonej przez Niego nauki i nad
przyrodzonego celu i charakteru założonego 
przez Niego Kościoła. Kiedy św. Piotr prze
mawiał przed wyborem w  miejsce Judasza 
nowego członka do kolegium apostołów, po
stawił warunek, aby kandydat był świadkiem  
zmartwychwstania. „A w one dni powstał 
Piotr wpośród braci... i rzekł: Potrzeba tedy, 
aby jeden z tych mężów, którzy się z nami 
zbierali przez cały czas, kiedy Pan Jezus prze
bywał między nami, począwszy od chrztu 
Janowego aż do dnia wniebowstąpienia, s t a ł  
s i ę  wraz z nami ś w i a d k i e m  j e g o  
z m a r t w y c h w s t a n i  a”2.

W kazaniu zaś przed Zesłaniem Ducha św ię
tego Piotr powiedział: „A my jesteśmy świad
kami tego wszystkiego, co on czynił w  krainie 
żydowskiej i w  Jerozolimie. Jego to zabili 
zawiesiwszy na drzewie. A le Bóg wskrzesił Go 
dnia trzeciego i dozwolił mu ukazać się nie 
całemu ludowi, ale upatrzonym przez Boga 
świadkom, to jest nam, którzyśmy z nim jedli 
i p ili po jego zmartwychwstaniu. I rozkazał 
nam, abyśmy głosili ludowi i świadczyli, 
że on jest ustanowionym przez Boga sędzią

1 M at. X V I, 21; M at. X II, 39; J a n  II , 19.
2 Dz. A p. I, 15, 21—22; II , 22—24.

żywych i umarłych”3. Wielki apostoł św. 
Paweł, w sposób bardzo wyraźny od faktu 
zmartwychwstania uzależnia prawdziwość gło
szonej przez siebie nauki Chrystusowej i celo
wość wiary chrześcijan. „A z łaski Bożej 
jestem  tym, czym jestem, i łaska Jego na 
próżno nie była mi dana, alem więcej od nich 
wszystkich pracował: wszakże nie ja, jeno 
łaska Boża ze mną. A le czy ja, czy oni: tak 
głosimy i tak uwierzyliście. A jeśli głosimy
0 Chrystusie, że zmartwychwstał, jakże nie
którzy z was mogą mówić, że nie masz 
zmartwychwstania? Jeśli bowiem nie ma zmar
twychwstania, to i Chrystus nie zmartwych
wstał. A j e ś l i  C h r y s t u s  n i e  
z m a r t w y c h w s t a ł ,  d a r e m n e  
j e s t  t e d y  pr i z . e t  p o w i a d a n i e  
n a s z e ,  d a r e m n a  j e s t  i  w i a r a  
w a s z a .  Okazuje się bowiem, żeśm y fał
szywymi świadkami, ponieważ przeciw Bogu 
świadczyliśmy, że wskrzesi Chrystusa, którego 
nie wskrzesił, skoro umarli nie powstają z mar
twych. Bo jeśli umarli nie powstają, nie 
powstał też i Chrystus. A j e ś l i  C h r y 
s t u s  n i e  p o w s t a ł  d a r e m n a  
j e s t  w i a r a  w a s z a ,  dotąd bowiem  
jesteście w grzechach waszych. Tedy i ci, 
którzy posnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli 
tylko w tym  życiu pokładamy nadzieję w Chry
stusie, nędzniejsi jesteśm y niż wszyscy ludzie. 
A j e d n a k  C h r y s t u s  z m a r 
t w y c h w s t a ł  jako pierwociny tych, któ
rzy posnęli, bo jak przez człowieka śmierć, 
tak też przez człowieka i zmartwychwstanie.
1 jako w Adamie wszyscy umierają, tak też 
w Chrystusie wszyscy ożywieni będą”4. Nauka 
św. Pawła .o zmartwychwstaniu i Jego wiara 
w zmartwychwstanie Chrystusa były mocne 
i zdecydowane. Taka była też postawa innych 
apostołów, o  czym świadczą Dzieje Apostol
skie: „ A p o s t o ł o w i e  z a ś  z w i e l 
k ą  m o c ą  ś w i a d c z y l i  o  z m a r 
t w y c h w s t a n i u  P a n a 1 J e z u s a ,  
a ł a s k a  w i e l k a  b y ł a  w  n i c h  
w s z y s t k i e  h”5.

DOWODY ŚMIERCI CHRYSTUSA

Zmartwychwstanie jest faktem wtórnym, 
musi być poprzedzone jak najbardziej natural
nym i konkretnym faktem —  śmiercią. Po-

3 Dz. A p. X , 39—42.
4 I L is t  do K o ry n tia n  XV, 10—22.
5 IV, 33.
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wstaje pytanie: Czy Jezus Chrystus rzeczy
wiście umarł?

O rzeczywistej śmierci Chrystusa dają jedno
znaczne świadectwo wszyscy ewangeliści, Jego 
przyjaciele i znajomi, przeciwnicy, wreszcie 
urzędowo żołnierze —  wykonawcy wyroku.

1. O prawdziwej śmierci Chrystusa jedno
znaczne świadectwo dają ewangeliści.

Św. Mateusz stwierdza krótko: „A Jezus, 
zawoławszy powtórnie głosem wielkim oddał 
ducha”1.

Św. Marek: „Jezus zaś zawoławszy głosem  
wielkim oddał ducha”2.

Św. Łukasz: „A Jezus, wołając głosem w iel
kim, rzekł: „Ojcze, w  ręce Twoje oddaję 
ducha mego. A to rzekłszy skonał”3.

Św. Jan: „Potem Jezus świadom, że wszyst
ko już się wykonało, aby się wypełniło Pismo, 
rzekł: „Pragnę. A  było tam postawione na
czynie napełnione octem. A oni włożywszy na 
trzcinę gąbkę nasiąkniętą octem  podali mu do 
ust. Jezus zaś, gdy skosztował octu, rzekł: 
„Wykonało się. I skłoniwszy głowę oddał du
cha’"*.

Św. Paweł: „Chrystus umarł za grzechy 
nasze według pisma i... był pogrzebany”5.

2. O rzeczywistej śmierci Jezusa Chrystusa 
wiszącego na Krzyżu są bez żadnej wątpliwości 
przeświadczeni Jego przyjaciele, znajomi, lu
dzie życzliwi. Ich przeświadczenie o prawdzi
wej śmierci Chrystusa potwierdzają czynności, 
jakie wykonują, a są to czynności, które 
normalnie spełnia się przy grzebaniu zmarłych. 
Oto odnośne cytaty:

„A gdy był wieczór, przyszedł człowiek pe
wien bogaty z Arymatei, imieniem Józef, 
który też był uczniem Jezusowym. Ten przy
szedł do Piłata i prosił o ciało Jezusowe. Tedy 
Piłat rozkazał oddać mu zwłoki. A Józef otrzy
mawszy ciało owinął je w prześcieradło czyste 
i złożył je  w nowym grobowcu swoim, który 
był wykuł w  skale. I zatoczył wielki kamień 
prz:ed wejściem do grobowca, i odszedł. 
A Maria Magdalena i druga Maria siedziały 
tam naprzeciw grobu”6.

W ewangelii według św. Jana czytamy: 
„A potem prosił Piłata Józef z Arymatei (dla
tego, że był uczniem Jezusa, lgcz w ukryciu,

1 X X V II, 50.
2 XV, 37.
3 X X III, 46.
4 X IX , 28—30.
5 I L is t do K o ry n tia n  XV, 3.
6 M at. X X V II, 57—61. P o r. ró w n ież  M ar. XV, 42—47, o raz

Ł u k . X X III, 50—56.

z obawy przed żydami), ażeby zabrać ciało 
Jezusowe. I Piłat pozwolił. Przyszedł tedy i za
brał ciało Jezusa. A przybył też i Nikodem, 
ten, który dawniej przyszedł był w nocy do 
Jezusa, niosąc około stu funtów przyprawy 
mirry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusowe 
i obwiązali je w  prześcieradło z wonnościami, 
jak jest zwyczajem grzebać u żydów. A na 
miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, 
w ogrodzie zaś grobowiec nowy, w  którym  
nikt jeszcze nie był złożony. Tam tedy z po
wodu żydowskiego dnia Przygotowania, bo 
grobowiec był blisko, złożyli Jezusa”7.

3. Również i przeciwnicy Chrystusa świad
czą o Jego prawdziwej śmierci i dają temu 
urzędowo wyraz. „A dnia następnego, to jest 
nazajutrz po Przygotowaniu, zebrali się przed- 
niejsi kapłani i faryzeusze u Piłata, mówiąc: 
Panie, przypomnieliśmy sobie, że zwodziciel 
ten j e s z c z e  z a  ż y c i a  powiedział: 
Po trzech dniach zmartwychwstanę. Rozkaż 
przeto, aby strzeżono grób aż do dnia trzeciego 
aby snadź nie przyszli uczniowie jego, a nie 
wykradli go i nie powiedzieli ludowi: Powstał 
z martwych. I będzie błąd ostatni gorszy od 
pierwszego. Rzekł im Piłat: Macie straż, idźcie 
i strzeżcie, jak umiecie. A oni odszedłszy 
obwarowali grób, zapieczętowali i postawili 
straże”8.

4. Ludzie obojętni, urzędnicy, wykonawcy 
wyroku dają też wyraz przeświadczenia
o śmierci Chrystusa. Są to żołnierze i setnik. 
„A setnik, który stał naprzeciw, widząc, że 
ten tak wołając s k o n a ł ,  rzekł: „Praw
dziwie, człowiek ten był Synem Bożym”9. 
Dalej, kiedy Józef z Arymatei prosił Piłata
o wydanie ciała Jezusa: „Piłat powątpiewał 
czy już umarł. I zawoławszy setnika zapytał 
go, czy już umarł? A dowiedziawszy się od 
setnika darował ciało Józefowi”10. Żołnierze 

zaś „skoro podeszli do Jezusa i zobaczyli, że 
już u m a r ł ,  nie łamali nóg jego, ale jeden 
z żołnierzy włócznią otworzył bok jego, a na
tychmiast wypłynęła krew i woda”11. Przebicie 
włócznią boku Jezusa nie było igraszką, prze
ciwnie — było ozynem świadomym i miało za
stąpić łamanie nóg, czego zaniechano z powodu 
zewnętrznych oznak śmierci, na wszelki jednak 
wypadek przebito bok Chrystusa, by 'ciosem  
tym  zabić GO, gdyby jeszcze ewentualnie żył.

7 J a n  X IX , 38—42.
8 M at. X X V II, 62—66.
9 M ar. XV, 39.

10 M ar. XV, 44—45.
u  J a n  X IX , 33—34.
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Wypłynęła krew i oddzielona od niej woda, 
znak śmierci. Warto1 też dodać, że rana zadana 
Chrystusowi włócznią była dość duża, skoro 
Chrystus ukazawszy się uczniom po- zmar
twychwstaniu odzywa się do Tomasiza: „wy
ciągnij rękę twoją, i  włóż w  bok mój, a nie 
bądź niewiernym, lecz wierzącym”1.

Dowody prawdziwej śmierci, jakie znajduje
my w Piśmie św. Nowego Testamentu, są 
wystarczająco przekonywające i nie potrzeba 
już odwoływać się do argumentów natury psy
chofizycznej, jak: kompletne psychiczne wy
cieńczenie Chrystusa wskutek szykan towa
rzyszących Jego męce (biczowanie, policzko
wanie, naigrawanie się itp.), całkowite fizyczne 
wyczerpanie wskutek dźwigania krzyża, cier
pień i bólu przy przebijaniu gwoździami rąk 
i nóg, itd.

DOWODY ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSTUSA

Jezus Chrystus umarł więc rzeczywiście 
i został złożony do grobu. Czy i jakie dowody 
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przyta
cza Pismo św. Nowego Testamentu?

1. Przede wszystkim św. Paweł w  I Liście 
do Koryntian daje wyraz mocnej i zdecydo
wanej wierze, owszem pełnego przekonania, 
że Chrystus Pan zmartwychwstał. Całe Jego 
rozumowanie przytoczyliśmy już wyżej, tu 
powtórzymy tylko najcharakterystyczniejsze 
zdania: „Chrystus zmartwychwstał trzeciego 
dnia według Pisma”2. „A jeśli głosim y o Chry
stusie, że zmartwychwstał, jakże niektórzy 
z was mogą mówić, że nie masz zmartwych
wstania?”3. A nieęo dalej Apostoł Narodów 
konkluduje zdecydowanie: „A jednak Chrystus 
zmartwychwstał jako pierwociny tych, którzy 
posnęli, bo jak przez człowieka śmierć, tak 
też przez człowieka i zmartwychwstanie”4.

O fakcie zmartwychwstania piszą również 
wszyscy ewangeliści i w  sposób jak naj
bardziej jasny i nie budzący żadnych wątpli
wości fakt ten potwierdzają.

Św. Mateusz: ...„Anioł rzekł niewiastom: 
Nie bójcie się wy. Wiem bowiem, że szukacie 
Jezusa, który był ukrzyżowany. N ie masz go 
tu, albowiem z m a r t w y c h w s t a ł ,  
jako zapowiedział”5.

Św. Łukasz: „Czemu szukacie żyjącego m ię
dzy zmarłymi? Nie masz go tu, ale p o-

1 Jan  XX, 27.
2 XV, 4.
3 XV,12.
4 T am że, 20.
5 X V III, 5—6; po r. rów n ież  M ar. XVI, 6.

w s t a ł .  Wspomnijcie, jako wam mówił, 
gdy był jeszcze w  Galilei, powiadając, że po-' 
trzeba aby Syn Człowieczy wydany był w  ręce 
grzeszników i ukrzyżowany był, a d n i a  
t r z e c i e g o  z m a r t w y c h w s t a ł ”?.

Św. Jan stwierdzenie zmartwychwstania Je
zusa Chrystusa poprzedza opisem zachowania 
się dwóch apostołów na widok pustego grobu, 
opisem, Z którego wynika pełne przekonanie 
zarówno o śmierci Chrystusa, jak i całkowita 
niepamięć o mającym czy mogącym ewentual
nie nastąpić zmartwychwstaniu. Apostołowie 
—‘ stwierdza św. Jan: „Nie rozumieli bowiem  
jeszcze Pisma, że trzeba było, aby o n  p o 
w s t a ł  z m a r t w y c  h”7.

Poza stwierdzeniem ewangelistów wypowie
dzianym przez nich samych, czy też przez 
aniołów, o fakcie zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa świadczą również inne okoliczności 
przez nich opisane.

2. Jezus Chrystus po zdjęciu z Krzyża zo
stał złożony w grobie. „Piłat rozkazał oddać 
mu zwłoki. A Józef otrzymawszy ciało owinął 
je w prześcieradło czyste i złożył je w  nowym  
grobowcu swoim, który był wykuł w  skale. 
I zatoczył w ielki kamień przed wejściem do 
grobowca i odszedł”8. Faktu złożenia zwłok 
Chrystusa do grobu zdaje się nikt nie zaprze
czać. Ewangeliści przytaczają natomiast świad
ków i dowody, że w  sposób niewytłumaczalny 
ludzkimi sposobami, po trzech dniach kamień 
od grobowca został odrzucony a w  grobie 
pozostały tylko przedmioty, w które spowito 
ciało Chrystusa, Jego zaś nie było. „A wczes
nym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przy
były do grobu niewiasty niosące przygotowane 
wonności. I znalazły kamień odsunięty od gro
bu. A wszedłszy nie znalazły ciała Pana Jezu
sa...” „Piotr zaś wstając pobiegł do grobu 
i nachyliwszy się ujrzał tylko prześcieradła 
leżące i odszedł zdumiony tym, co się stało”9. 
Św. Jan scenę tę tak opisuje: „Wyszedł tedy 
Piotr i ów drugi uczeń i przyszli do grobu. 
I biegli obaj razem, a ów drugi uczeń w y
przedził Piotra i pierwszy przybył do grobu. 
A nachyliwszy się ujrzał leżące prześcieradła, 
wszelako nie Wszedł. Przyszedł tedy Szymon 
Piotr, idąc za nim wszedł do grobowca i ujrzał 
leżące prześcieradła oraz chustę, która była na 
głowie jego, leżącą nie razem z prześcieradła-

6 X X IV , 5—7.
7 X X , 9.
8 M at. X X V II, 58—60; p o r. ró w n ież  M ar. XV, 46, Ł u k .

X III , 53—55, o raz  J a n  X IX , 39—42.
9 Ł u k . X X IV , 1—12.
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mi, ale zwiniętą osobno, na jednym miejscu. 
Wtedy więc wszedł i ów uczeń, który pierwszy 
przybył do grobu — zobaczył i uwierzył”1.

Wreszcie, że ciało Chrystusa złożono do gro
bu i że trzeciego dnia grób był pusty, świadczą 
również Żydzi. „A gdy one odeszły, oto nie
którzy że strażników przyszli do miasta 
i oznajmili przedniejszym kapłanom wszystko, 
co się stało. Ci zaś zebrali się ze starszymi 
i po naradzie dali żołnierzom wiele pieniędzy, 
a mówiąc: Powiadajcie, że uczniowie .jego przy
byli w  nocy i w  czasie naszego snu wykradli 
Go. A jeśliby się o  tym  dowiedział namiestnik, 
m y go przekonamy i nic się wam nie stanie. 
Oni tedy wziąwszy pieniądze uczynili, jak ich 
nauczono”2. Skoro spali, jak mogli widzieć?

Nie ulega przeto najmniejszej wątpliwości, 
że dnia trzeciego w grobie już nie było Chry
stusa. Co się stało? To pytanie zadały sobie 
również Maria Magdalena i Maria Kleofasowa, 
kiedy „późno po szabacie, gdy świtało na 
pierwszy dzień tygodnia”, przyszły obejrzeć 
grób. A oto stało się w ielkie trzęsienie ziemi. 
Anioł bowiem Pański zstąpił z nieba i przy
stąpiwszy odsunął kamień i usiadł na nim. 
...rzekł niewiastom... Nie masz Go tu, albowiem  
zmartwychwstał, jako zapowiedział. P ó j d ź 
c i e  a o g l ą d a j c i e  m i e j s c e ,  
g d z i e  Pa n  b y  1 z ł o ż o i n y .  I idąc 
spiesznie, powiedzcie uczniom jego, że zmar
twychwstał”3.

Po wypędzeniu z przedsionka świątyni jero
zolimskiej sprzedawców i kupujących, Żydzi 
zapytali Jezusa, na jakiej podstawie to- uczynił: 
„Jaki znak dasz nam na dowód, że masz prawo 
to czynić? A odpowiadając Jezus rzekł im: 
Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją 
odbuduję. Rzekli tedy Żydzi: Czterdzieści' sześć 
lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni 
chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni 
ciała swego. I gdy powstał z martwych, przy
pomnieli sobie uczniowie jego, że o  tym  mówił 
i uwierzyli Pismu i słowom, które wyrzekł 
Jezus4. W innej okoliczności faryzeuszom  
żądającym od Chrystusa „znaku z nieba”5 na 
dowód Jego mesjańskości odpowiedział: „On 
zaś odpowiadając rzekł im: Plemię złe i cudzo- 
łożne znaku szuka, a nie będzie mu dany znak, 
jeno znak Jonasza Proroka. Albowiem jako

1 X X , 3—8.
2 M at. X X V III, 11—15.
3 M at. X X V III, 1—7; p o r. M ar. X V , 3—8.
4 J a n  II, 18—22.
5 ŁjUK, X I, 16, P o r, ró w n ież  M at, X II, 3?,

był Jonasz w  żywocie wielkiej ryby trzy dni 
i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie 
w  sercu ziemi trzy dni i trzy noce”6.

Grobowiec był pusty, bo Jeizus Chrystus 
zmartwychwstał, czego dalszym dowodem jest 
również Jego ukazanie się niewiastom, apo
stołom i braciom.

3. „A powstawszy rankiem w  pierwszy dzień 
tygodnia ukazał się naprzód Marii Magdale
nie”7. Potem ukazał się Chrystus wracającym  
od grobu niewiastom: „A oto Jezus zastąpił 
im drogę, mówiąc: Witajcie. One zaś żbliżyły  
się, przypadły do stóp jego i złożyły mu hołd. 
Tedy rzekł im Jezus: Nie lękajcie się. Idźcie, 
donieście braciom moim, aby poszli do Galilei, 
tam mię ujrzą”8. Uczniom zdążającym do 
Emaus: „I stało się, podczas gdy rozmawiali 
i .wzajemnie się pytali, że sam Jezus, przy
bliżywszy się, szedł z nimi”9. Oddzielnie „uka
zał się Szymonowi”10. Dalej apostołom bez To
masza: „A gdy to mówią, stanął Jezus w  po
środku nich i rzekł im: Pokój wam. Jam jest, 
nie trwóżcie się. A  strwożeni i przestraszeni 
sądzili, że ducha oglądają. I rzekł im: Ozemu- 
ście się zatrwożyli, a m yśli różne wstępują 
do serc waszych? Oglądajcie ręce moje i nogi, 
że to ja sam jestem: dotykajcie się i patrzcie; 
albowiem duch nie ma ciała ani kości, jako 
widzicie, że ja mam. A gdy to mówił, pokazał 
im ręce i nogi. A gdy oni jeszcze nie wierzyli 
i zdumiewali się z radości, rzekł: Macie tu co 

do jedzenia? A oni dali mu część ryb y 'p ie
czonej i plaster miodu. A gdy zjadł wobec 
nich, wziąwszy resztę oddał im. I rzekł do 
nich: Te są słowa, które do was mówiłem, 
gdym jeszcze był z wami, że musiało się speł
nić wszystko, co napisane jest w  Prawie Moj
żeszowym, w Prorokach i w  Psalmach o mnie. 
Wtedy otworzył im  umysł, aby rozumieli 
Pisma, i rzekł im: Tak jest napisano i tak było  
potrzeba, aby Chrystus cierpiał i zmartwych
wstał dnia trzeciego. I aby w jego imieniu 
wszystkim narodom była głoszona pokutą i od
puszczenie grzechów, poczynając od Jerozoli
my. A w y jesteście tego świadkami. A ja zsyłam  
na waś obietnicę Ojca mego. Wy przeto po
zostańcie w mieście, dopóki nie będziecie przy
obleczeni mocą z wysokości”11. („A Tomasz, 
jeden z dwunastu, zwany Didymus, nie był

8 M at. X II, 39—40.
1 M at. X V I, 9.
8 M a t. X X V III, 9—10.
9 Ł u k . X X IV , 15.

10 Ł u k . X X IV , 34.
11 Ł uk , X X IX , 36—49. P o r. ró w n ież  J a n  X X , 19—23.
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razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Powie
dzieli mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy 
Pana. A  on im rzekł: Jeśli nie ujrzę na rękach 
jego przebicia gwoźdźmi i nie włożę palca me
go w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej 
w bok jego, nie uwierzę”1). Następnie objawia 

się Jezus apostołom wszystkim również z To
maszem: „A po ośmiu dniach byli znowu ucz
niowie jego w domu i Tomasz z nimi. Wszedł 
Jezus, a drzwi były zamknięte, stanął między 
nimi i rzekł: Pokój wam. Potem rzekł do To
masza. Włóż tu palec twój i oglądaj ręce moje, 
i wyciągnij rękę twoją, i włóż w1 bok mój, 
a nie bądź niewiernym, lecz wierzącym. A od
powiadając Tomasz rzekł mu: Pan mój i Bóg 
mój. Rzecze mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, 
żeś mię ujrzał: Tomaszu, błogosławieni, którzy 
nie widzieli, a uwierzyli”2. „Potem ukazał się 
znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiadz- 
kim. A ukazał się tak oto: Byli razem Szymon 
Piotr i Tomasz, zwany Didymusem, Natanael 
z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj 
inni z uczniów jego. Rzekł do nich Szymon 
Piotr: Idę łowić ryby. Mówią mu: Pójdziemy 
i my z tobą. Poszli więc i wsiedli do łodzi, 
a nocy owej nic nie ułowili. A gdy nastał ra
nek, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie 
nie poznali, że to był Jezus. Rzekł im tedy 
Jezus: Dzieci, a macie co jeść? Odpowiedzieli 
mu: Nie. Rzekł im: Zapuśćcie sieć po prawej 
stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili tedy, 
a już nie mogli uciągnąć z powodu mnóstwa 
ryb. Tedy ów uczeń, którego miłował Jezus, 
rzekł do Piotra: Pan to jest. A Szymon Piotr 
usłyszawszy, że to Pan jest, przywdział suknię 
(był bowiem nagi) 1 rzucił się w  morze. Inni 
zaś uczniowie przypłynęli w  łodzi (byli bowiem  
niedaleko od brzegu, jakoby na dwieście łokci) 
ciągnąc sieć z rybami. I gdy wyszli na ląd, 
ujrzeli węgle nałożone, rybę na nich leżącą 
i chleb. Rzecze im Jezus: Przynieście z ryb, 
któreście teraz złowili. Posizedł Szymon Piotr 
i  wyciągnął na ląd sieć napełnioną wielkimi 
rybami, których było sto pięćdziesiąt trzy. 
A chociaż było ich tyle, nie porwała się sieć. 
Mówi im Jezus: Pójdźcie, jedzcie. I nikt z sie
dzących nie śmiał go zapytać: Ktoś ty  jest? 
bo wiedzieli, że to Pan jest. A Jezus zbliża 
się, bierze chleb i daje im, a podobnież i rybę. 
I tak już po raz trzeci ukazał się Jezus uczniom  
swoim, odkąd powstał z martwych”3. Dalej:

1 J a n  X X , 24—25.
2 J a n  X X , 26—29.
3 J a n  X X I, 1—14.

„Jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, 
gdzie im  był nakazał Jezus. I ujrzawszy go 
oddali mu pokłon”4.

Sw. Paweł w I Liście do Koryntian: Chrystus 
„zmartwychwstał trzeciego dnia”, „ukazał się 
Kefasowi, a potem Jedenastu. Potem widziało 
go jednocześnie więcej niż pięciuset braci, 
z których wielu żyje dotychczas, a niektórzy 
pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, potem  
wszystkim Apostołom. A w  końcu po wszyst
kich, niby poronionemu płodowi, ukazał się 
i mnie. Bom ja jest najmniejszy z Apostołów, 
niegodny izwać się Apostołem, iżem prześla
dował Kościół Boży”5.

Ostatnim ukazaniem się Chrystusa zmar
twychwstałego i ostatnim w czasie pobytu r.a 
ziemi dowodem Jego boskości i mesjańskości 
jest Wniebowstąpienie. Daje temu wyraz św. 
Łukasz: „I wyprowadził ich poza miasto do 
Betanii. A podniósłszy swe ręce błogosławił 
im. I stało się, gdy im błogosławił, że rozstał 
się z nimi i wzniósł się do nieba. A oni zło
żywszy pokłon wrócili do Jeruzalem”6.

*

Przytoczone i odpowiednio uszeregowane cy
taty Pisma św. Nowego Testamentu nie w y
magają ani wyjaśnień, ani obrony, skoro się 
przyjmuje historyczność i autentyczność tych 
świętych ksiąg. Kościół nasz za główne źródła 
wiary uznaje Pismo św.  i Tradycję. Przeto 
w św ietle wiadomości zawartych' w  Piśmie 
św. Nowego Testamentu, fakt zmartwychwsta
nia Jezusa Chrystusa nie może ulegać naj
mniejszej wątpliwości, owszem — jest pewny 
całkowicie. Za taki uznaje go też Tradycja, 
ale to już odrębny temat.

Na zakończenie warto jeszcze podkreślić, 
że Chrystus Pan po swoim zmartwychwstaniu 
ukazywał się różnym ludziom, w różnych oko
licznościach, w  różnych miejscach i terminach. 
A zawsze i u wszystkich podstawowe odczucie 
i przekonanie było to, iż ukazał się Chrystus 
zmartwychwstały. Nadto —  co m.in. stwierdza 
św. Łukasz w  prologu Dziejów Apostolskich: 
Jezus ukazał się po swojej męce apostołom  
„jako żyjący, dając im  tego liczne dowody 
i z j a w i a j ą c  s i ę  w o b e c  n i c h  
p r z e z  d n i  c z t e r d z i e ś c i ,  aby 
pouczać o Królestwie Bożym”7.

i  M at. X X V III, 16—17.
5 XV, 6—9.
6 Ł u k . X X IV , 50—52. P o r. ró w n ież  D zie je  A p. i , 1—14.
7 1, 3,
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KS. EDWARD NARBUTTOWICZ

C Z Ł O W I E K
„Czyńcie sobie ziemię poddaną”, 

czytamy w starej księdze Genezis. 
Może żadnego nakazu i zalecenia 
nie wziął tak człowiek na serio, jak 
właśnie to poddanie sobie ziemi. 
Na przestrzeni całej historii ludz
kości stara się on wszelkie byty, 
wszystkie stworzenia podporządko
wać sobie. Odkrywa prawa natury, 
zdziera tajemnicze zasłony, aby 
wszystko panu stworzeń — czło
wiekowi służyło.

Dzięki rozumowi, którym wyłącz
nie człowiek został obdarzony i zdol
nościom poznawczym, wgryza się 
w tajemnice ziemi i w tajemnice 
wszechświata. Wszedł |do czeluści 
ziemi, by skarby wydobywać, dotarł 
do dna mórz i oceanów. Szybując 
w przestworza — bada przestrzeń 
kosmiczną i usiłuje poznać życie 
na innych planetach. Korzysta w  
pełni ze swego rozumu, w który 
go Bóg wyposażył.

Myśliciele XVIII wieku, zwanego 
Oświeceniem, wyzwoliwszy umysł 
ludzki spod supremacji oficjalnej 
nauki Kościoła — wynieśli go na 
ołtarz i palili przed nim wonne ka
dzidła. Wiek XIX upłynął pod 
tchnieniem Romantyzmu, Natura 
ludzka skłonna jest do krańcowo- 
ści. „Czucie i wiara silniej mówi do 
mnie niż mędrca, szkiełko i oko”
— mówił Mickiewicz. I to Ibyło 
jakby dewizą tego wieku.

Człowiek XX wieku oszołomio
ny postępem techniki i rozwojem 
cywilizacji, znowu uwierzył w sie
bie. Na podstawie dużych osiągnięć 
i odkryć naukowych — uwierzył 
w nieskończoność swego poznania, 
że jest początkiem i kresem wszech
wiedzy. Stworzył nie tylko cywili
zację, aby życie ułatwić, aby zaspo
koić najbardziej złożone pragnienia, 
lecz wyzwolił siły dotąd nie znane, 
które mogą być błogosławieństwem, 
lecz mogą również przynieść ludz
kości unicestwienie i zagładę. Two
rząc wszystko dla siebie — zapom
niał o sobie, o swojej istocie, o swo
jej duszy.

Rozdarty wewnętrznie, pełen rac
jonalistycznego sceptycyzmu, docho
dzi do wniosku, że ani samochód, 
ani lodówka, ani telewizor czy heli
kopter nie potrafią mu stworzyć

Z A N I E D B A N Y
szczęścia na ziemi. Człowiek współ
czesny, odrywając się od natury, 
oderwał się od Boga. Zresztą w 
ogóle dzieje człowieka — to dzieje 
samotnych błądzeń, rozłąki i powrotu 
do Boga. To ciągłe zmaganie s ię ' 
z siłami, których sam pokonać nie 
jest w stanie. I dlatego można po
wiedzieć za jednym ze współczes
nych poetów: „I wszystko mam, 
i nie mam nic”. Człowiek współ
czesny sięgający na inne planety, 
nie potrafił w sobie stworzyć we
wnętrznego ładu i równowagi mię
dzy „ja” nieśmiertelnym a „ja” prze
mijającym. I tu właśnie leży źró
dło jego tragedii. Ta dysproporcja 
między rozwojem duchowym czło
wieka a rozwojem techniki rzuca 
się w oczy nie tylko nam, wierzą
cym ludziom, widzą ją także inte
lektualiści o różnych światopoglą
dach. *

Poniżej przytaczamy niektóre z ich 
wypowiedzi dotyczące tego zagad
nienia.

JERZY ZA WIEJSKI (w art. pt. 
„Technika podległa człowiekowi” — 
„Życie literackie Nr 407):

„Technikę stworzył człowiek dla 
opanowania przyrody w zamiarze 
wyzyskania jej dla swego dobra... 
Tymczasem rzecz, która w samej 
zasadzie jest czymś dobrym i pomoc
nym człowiekowi, obraca się nie
jednokrotnie w zło, przynosząc czło
wiekowi krzywdę zamiast ) dobra, 
a ludzkości ciągły stan zagrożenia... 
Humanizm, zrodziwszy technikę, gi
nie od techniki. Tak się przedstawia 
ta rzecz zalęknionej ludzkości, któ
ra ma świadomość nieobliczalnego 
postępu techniki przy równoczesnej 
świadomości własnej regresji mo
ralnej”.

„Odtąd (od zniszczenia Hiroszi
my — d. m.) każdy dowód geniu
szu ludzkiego niepokoi nas, bo nie 
wiadomo do jakich celów może być 
wykorzystany.

Zimna wojna, naukowo i psycho
logicznie pomyślana, dala już swoje 
katastrofalne skutki w  postaci pow
szechnego lęku i powszechnej nie
wiary w  sens jakiejkolwiek idei. 
Zjawiska cynizmu, chuligaństwa, 
apatii są posiewem ciągłego zagro

żenia, widmem nowej wojny. I każde 
osiągnięcie techniczne w tej dziedzi
nie jest policzkiem dla tych, co mi
mo wszystko chcieliby wierzyć 
i ufać w sens ludzkich stosunków 
na świecie, niezależnie od ras, wiar 
i przekonań”.

Jeśli ludzkość nie potrafi zapro
wadzić pokoju w świecie, nie po
trafi uchronić wielkich rzesz ludz
kich od głodu i bezrobocia, nie po
trafi rozwiązać spraw mieszkanio
wych — to w jakiej mierze potrafi 
wykorzystać dla dobra własnego 
zdobycze techniki?

„Technika jest zjawiskiem nie
winnym i dobrym w samym sobie. 
To tylko nasze ręce, nasza nieczu- 
łość, nasza perfidia moralna czy
nią z techniki zgoła zjawisko demo
niczne i tragiczne”.

„Bo tylko miłość może nas oca
lić”.

MIECZYSŁAW JASTRUN (w art. 
pt. „Odpowiedź” — Życie Literackie 
nr 404):

„Nie ma powodu sądzić, że zmie
ni się natura ludzka w czasie, mo
gącym mieć dla nas i dla naszych 
nawet dalekich następców, jakie
kolwiek znaczenie. Nikt już dzisiaj 
nie wierzy — w  przeciwieństwie do 
dawnych wieków w możliwość zrea
lizowania rajskiej Utopii na ziemi, 
przeciwnie, wiemy lepiej od na
szych poprzedników, że raje Qd pie
kieł nie są oddzielone nieprzekra
czalną granicą”.

„...Nie możemy nic innego uczy
nić, jak życzyć sobie wzrostu cywi
lizacji technicznej i w miarę na
szych sił zwalczać to, co w niej 
zagraża człowiekowi, albowiem kul
tura nasza jest z istoty swej huma
nistyczna, nie mechanistyczna, ani 
bestiarna, ani owadzia. Ocalić w 
człowieku, to, co w nim jest bo
skie...”

JÓZEF SIERADZKI (w art. pt. 
„Warunek: Emancypacja człowieka”
— Życie Literackie nr 405):

„Trudno nie przyznać, że do nie- 
umiarkowanego optymizmu w oce
nie zjawisk współczesnej kultury, 
zwłaszcza moralnej, nie ma pod
staw”.

„...Samo i rozwiązanie problemów 
ekonomiczno-społecznych, łącznie z 
postępem wiedzy, jeszcze nie stano
wi uniwersalnego środka na udó-
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skonalenie natury ludzkiej — nie 
uzasadnia, w żadnym sensie, odsu
wania ad calendas grecas pełnej 
emancypacji człowieka z zależności 
od człowieka i zapewnienia mu 
warunków bezwzględnej równości, 
zanim ród ludzki zabłyśnie najwyż
szymi cnotami moralności i zaleta
mi etyki”.

„Postęp wiedzy powinien ułatwić 
proces uszlachetnienia, uwalniania 
się rodzaju ludzkiego z popędów 
i nawyków wielu tysiącleci i kilku 
przeżytych przezeń ustrojów gospo- 
darczo-społeczno-politycznych”.

„Niezbędne jest zastrzeżenie, że 
norm etycznych nie wolno traktować 
luźnie ani spuszczać ich z oka na
wet na chwilę. Musi być kategorycz
nie odrzucona i potępiona prawem 
międzynarodowym jezuicka, zasada, 
iż cel uświęca środki”.

JULIAN ALEKSANDROWICZ 
(w art. pt. „Mówi medycyna” — 
Życie Literackie nr 402):

„Choroby, na które dzisiejsza ludz
kość zapada, to schorzenia wywo
ływane nie przez drobnoustroje lecz 
przez szkodliwą działalność samego 
człowieka na człowieka”.

„Ciekawe doświadczenie przepro
wadzone przez angielskich lekarzy, 
którzy obserwują na przestrzeni kil
kudziesięciu lat kilkutysięczną grupę 
ludzi zamieszkujących jedną z dziel
nic Londynu — Peckham, dowio
dło, że pomimo najdoskonalszych 
metod profilaktyki i leczenia, peł
nię zdrowia fizycznego i psychicz
nego zarejestrowano zaledwie u 9°/o 
ludzi. Wynik doświadczenia okazał 
się gorszy niż tu suponowały naj
bardziej pesymistyczne przewidywa
nia. Ta niezmiernie niska cyfra 
ludzi w pełni zdrowych wśród spo
łeczeństw naszej cywilizacji jest 
znakiem, ostrzegawczym, mobilizu
jącym do działania tych wszystkich 
przedstawicieli nauki, którym zdro
wie poszczególnego człowieka i po
myślny rozwój gatunku ludzkiego 
leży gorąco na sercu”.

„Żyjemy w czasach, które zna
mionuje niespotykany dotąd w his
torii ludzkości postęp nauk tech
nicznych, zmieniających nasze śro
dowisko znacznie szybciej niż my 
jako gatunek możemy się do tych 
zmian stosować”.

„Stanęliśmy tedy — jak mówi Ro
galski — w obliczu nowej ery, któ
ra zależnie od postawy jaką przyj
mie ludzkość, może przemienić się

w erę wielkości i szczęśliwości czło
wieka, albo zapoczątkować proces 
regresji gatunku ludzkiego”.

„Na tle tej sytuacji, znamiennej 
niepewnością jutra, kształtuje się 
człowiek podatny na choroby psy
chosomatyczne, rozprzestrzeniające 
się epidemicznie we współczesnym 
świecie. Przeciętny dzisiejszy czło
wiek, to osobnik pełen lęku i nie
pokojów neurastenicznych, pełen 
zawodów, tym samym zawiści i po
dejrzeń, pełen poczucia nicości, sa
motności i obojętności... zanika w  
nim radość z własnego działania, 
znika zapał, rodzi silę obojętność 
i nuda jako wynik zawodu — fru
stracji”.

„Przeżywamy wszyscy psychicz
ny kryzys, gdyż świat empirii, świat 
techniki, mający ułatwić nam ży
cie, nie dał nam jednak spodziewa
nego szczęścia i radości. Gdy źle 
bywa użyty, produkt naszych my
śli — technika niszczy nas. Ster 
wypada nam z rąk”.

„Kryzys przechodzi m. in. również 
rodzina. Jest on jedną z ważnych 
przyczyn sprzyjających nerwicom. Ze 
statystyki Mengsa (wg Leberke) wy
nika, że u 70% chorych na nerwicę 
istniały zakłócenia życia rodzinnego. 
Jest to zrozumiałe, gdyż rodzina 
stanowi naturalną przeciwwagę 
nerwicorodnego poczucia samotności, 
rozczarowań, trudności i zdenerwo- 
wań dnia codziennego, a ponadto 
modeluje charakter młodzieży, a więc 
też jej podatność na psychosoma
tyczne choroby”.

„Wspomniana statystyka dostar
cza ciekawego materiału ilustrują
cego dzisiejszą sytuację w cywilizo
wanych krajach. Otóż 60°/o chorych 
skarżyło się na niezadowolenie 

z wykonywanego zawodu... 45“/« neu
rotyków cierpi z powodu niewłaści
wego odżywienia i nadużywania ni
kotyny, kawy i alkoholu, 80°/o cho
rych zaniedbuje racjonalny wysiłek 
fizyczny, który, jak wiemy, wy
datnie zapobiega chorobom cywili
zacyjnym. Znaczna większość cho
rych cierpi na bezsenność lub nie 
dosypią z różnych powodów. Więk
szość ich nie umie należycie wypo
czywać, nie ma należytego, umiejęt
nego kontaktu z przyrodą i nie umie 
korzystać z dyscyplin estetycznych”.

„Tak mniej więcej przedstawia 
się sylwetka współczesnego człowie
ka, wyrzeźbiona przez warunki dzi
siejszej cywilizacji. Przemęczony, 
zgryźliwy, pełen rozmaitych doleg

liwości, bardzo łatwo ulega nerwi- 
corodnym bodźcom uderzającym weń 
z otaczającego świata. Ponad to 
sam jest często źródłem spięć, za
drażnień i konfliktów. Nic dziwne
go, że zatraca poczucie radości, ży
cia i zdrowia”. „Ta sytuacja w dzie
dzinie zdrowia ludzkości stanowi 
jeden z najgroźniejszych przejawów 
naszej cywilizacji”.

JERZY PUTRAMENT (w art. 
„Nie: Humanizm a technika, tylko: 
Uniwersalizm a specjalizacja” — 
Życie Literackie nr 403):

„Wydaje mi się, że wszelkie prze
ciwstawianie techniki i humanizmu 
jest dziś anachronizmem... Natomiast 
sądzę, że istotny sens tego dość utar
tego przeciwstawienia polega na 
czymś zupełnie innym: na dostrzega
niu przez człowieka niebezpieczeń
stwa, które pociąga za sobą coraz 
szybszą, coraz głębszą i węższą spec
jalizację, nieodłączną od rozwoju 
techniki i postępu społecznego”.

„Dzisiejsze społeczeństwa... sto
sują działania całkujące, zespala
jące ludzi ponad ich zawodami. 
Tę funkcję spełnia np. religia. Jesz
cze silniej — ideologia uniwersali- 
styczna”.

„Dla mnie osobiście, oczywiście, 
nie ulega wątpliwości, że i racja by
tu, i możliwości rozwoju humanizmu 
nierozerwalnie są związane z poj
mowaniem go jako najszerzej po
jętej »laickiej« wiary całkującej ro
dzaj ludzki i nadającej sens jego 
rozwojowi”.

ADAM KRYŻANOWSKI ( w art. 
pt. „Nadzieja i niepokój współ
czesności” — Życie Literackie nr 
399):

„Skutkiem ujarzmienia energii ją
drowej w wyniku rozkwitu nauk 
ścisłych i techniki przyszłość stała 
się bardziej wybuchowa, pokój i bez
pieczeństwo doczesne mniej pew
ne. Wzloty i upadki tkwiły zawsze 
w zanadrzu przyszłości. Nadchodzą 
czasy ich zwiększonej rozpiętości, 
a zatem wzrostu ryzyka. Zużycie 
humanistyczne zdobyczy techniki, 
stanie się obfitym błogosławień
stwem, przepastnym przekleństwem, 
podporządkowaniem walorów huma
nistycznych wyścigowi techniczne
mu, wprzągniętemu w  służbę pospo
litego materializmu”.

Zmienił się stosunek ludzi do przy
rody. Nie uległ istotnej zmianie sto
sunek ludzi do ludzi”.
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Ograniczoność umysłu ludzkiego 
staje w poprzek ambicjom. Pożąda
my pełni prawdy, choć wiemy, że 
tc progi za wysokie na Jacka Pod- 
ezasyca nogi”.

„Ów splot wydarzeń (postępy nauk 
przyrodniczych, upowszechnienie 
wiedzy przyrodniczej i uwielokrot- 
nienie wytwórczości pracy ludzkiej
— d. m.) zazębiał się o równoległe 
narodziny i rozwój megalomanii 
technokratów, szermierzy przece
niania zasięgu techniki, programu 
doskonalenia jednostek i ich zrze
szeń w oparciu o jednostronny roz
kwit techniki materialnej”.

„Technokratyzm zrodził naiwny 
scjentycyzm, dogmatyczne prze
świadczenie o możliwości zdobycia 
naukowej prawdy pełnej, absolut
nej, nie tylko prawdopodobieństw 
w zakresie zjawisk materialnych, 
a nawćt i duchowych. Zdawało się 
admiratorom techniki materialnej, 
że weszliśmy w okres udoskonala
nia nie tylko maszyn, ale także du
szy i techniki rządzenia.”

„Perfektywiliści tego typu stawiali 
wyżej zalety rozumu niż charakteru. 
Obiecywali uszczęśliwić ludzkość. 
Wystarczy wytępić ubóstwo i anal
fabetyzm. Kształcenie i rozwijanie 
rozumu wychowa eo ipso bez dal
szych zabiegów nowego człowieka. 
Bogactwa materialne, jak różdżka 
czarodziejska, zrodzą bogactwa du
chowe. Ludzie staną się opanowa
nymi, wzorowymi, cnotliwymi oby

watelami, dobrowolnie posłusznymi 
prawom, wyrzekającymi się wojen 
międzynarodowych i domowych, nie 
popełniającymi przestępstw. Perfek
tywiliści wierzą w możność rychłego 
i gruntownego przeistoczenia natur 
ludzkich”.

„Ludzkość, ażeby zyskać pokój, 
zaszczytny i godny, musi budować 
na zasadzie dobrej wiary, pomnoże
nia wzajemnej życzliwości, wzajem
nego szacunku między ludźmi”.

Wypowiedzi dalekie od optymizmu. 
Uderza w nich jednomyślność au
torów. Wszyscy są zdania, że ludz
kość znalazła się w jakimś strasz
liwym impasie. Przyczyny tego sta
nu rzeczy upatrują w tym samym: 
w wybujałym rozwoju techniki, z 
którym w parze nie idzie rozwój 
duchowy człowieka. Właściwie było 
tak zawsze, nigdy jednak w takich 
wymiarach, jak teraz. Zdumienie 
ogarnia kiedy się zważy, że mądra 
cywilizowana ludzkość rozbijająca 
atomy, tworząca sztuczne księżyce, 
z Bogiem idąca w zawody w dziele 
tworzenia, w .rozwoju duchowym 
niewielki zrobiła postęp od czasów 
jaskiniowych. Człowiek pozostał dzi
ki, okrutny i krwiożerczy, zdolny 
zabijać w najbardziej wyrafinowa
ny sposób w imię posiadania. Woj
na — zbrodnia na największą ska
lę — ciągle jeszcze jest sposobem 
rozwiązywania konfliktów i zaspo
kajania żądzy posiadania cudzym 
kosztem.

Człowiek przyzwyczaił się do zdo
byczy techniki, do wygód i dziś już 
nie chciałby mieszkać w jaskini, 
miast w komfortowym mieszkaniu.
I słusznie. Ale ciągle jeszcze nie 
może wyrzec się zabijania, które 
w naszej epoce powinno być tak 
samo anachronizmem, jak jaskinia 
służąca za mieszkanie.

Zapatrzeni w boga, któremu na 
imię technika, zapomnieliśmy o czło
wieku. Rozwój jego osobowości jest 
jednostronny. Uczelnie kształcą in
telekt wyposażając go w  wiedzę, nie 
wychowują jednak człowieka i nie 
wzbogacają jego życia duchowego. 
Dlatego Kościoły chrześcijańskie sto
ją wobec nowego zadania: ukazać 
światu nowego człowieka.

Wszystkie dotychczasowe ideały 
zbankrutowały na naszych oczach. 
Świat dzisiaj nie przyjmie Szymo
nów Słupników, wybladłych asce
tów czy odczłowieczonych świętych.

Człowiek współczesny musi być 
pełnym człowiekiem z ciała i krwi, 
kochającym życie, który w Nowym 
Testamencie będzie widział źródło 
praw i natchnień, normę współżycia 
z ludźmi i obcowania z Bogiem.

Kościoły muszą przypomnieć ludz
kości i swoją postawą potwierdzić 
tę prawdę, że ideał człowieka, który 
Chrystus nakreślił, jest niezastąpio
ny, że żyć, tzn. służyć bliźniemu 
to być z nim w Wieczerniku i u 
podnóża Golgoty.

IDEE NASZEGO STULECIA

EDWARD M ONTW IŁŁ

XX w. przejdzie do historii dla dwóch w iel
kich idei: komunizmu i ekumenizmu. Nie
jednego z czytelników być może zaskoczy to 
zestawienie. A jednak po głębszym namyśle 
niesposób z nim się nie zgodzić.

Potęgi idei komunizmu nie można kwestio
nować niezależnie od naszego doń stosunku. 
Dla wielu idea ta stała się natchnieniem do 
walki, pracy, a nawet wyrzeczeń, dla milionów  
normą życia na codzień, dla innych natomiast 
postrachem i groźbą, która sen spędza z po
wiek.

Od szeregu lat przestała być suchą doktryną, 
książkową utopią rozpalającą wyobraźnię mło
dych adeptów. Za dużą cenę i kosztem wielkich 
ofiar i poświęceń zdobyła na wielkim obsza
rze Europy i Azji prawo do życia —  prawo 
obywatelstwa. Nie ma na świecie idei, która 
by miała tylu zwolenników i tylu przeciw
ników, co komunizm. Świadczy to niewątpli
wie o jej potędze i atrakcyjności.

Dlatego obok sprawy, która istnieje i która 
z każdym rokiem rozszerza swój zasięg, trudno 
jej nie dostrzegać.
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Drugą wielką ideą naszego stulecia, która 
innymi drogami dociera do świadomości ludzi, 
innymi motywami przekonuje o swojej praw
dzie, bo też inną ma funkcję w życiu człowieka”, 
jest ekumenizm.

Nie można dziś mówić o chrześcijaństwie 
nie mówiąc o ekumenii. Jest ono bowiem  
rozbite na Kościoły i wyznania, na sekty 
i grupy; pełne sprzecznych sformułowań, 
„prawd niewzruszonych”. Chrześcijaństwo dzi
siejsze nie tylko nie jest zdolne wychować 
„szaleńców krzyża” pragnących żyć i umierać 
dla Chrystusa, ale nawet rozpalić stosów 
w przekonaniu, że „czyni przysługę Bogu”.

Jesteśmy świadkami, że chrześcijaństwo 
wstrzymało swój pochód i zgasiło pochodnie. 
Na wielkich obszarach niektórych kontynentów  
stało się ono źródłem konfliktów, rozdźwięków, 
a- cizasem parawanem osłaniającym wyzysk 
i  krzywdę ludzi kulturalnie zacofanych.

Zmniejszył się także wpływ chrześcijaństwa 
na kształtowanie oblicza współczesnego świata.

Dlatego jedność chrześcijaństwa to jakaś 
najwyższa racja stanu naszego czasu. Tym 
bardziej, że pragnienie jedności w  Chrystusie 
i w  Kościele jest powszechne wśród wierzą
cych ludzi. Wszelkie ludzkie opory ze strony 
zwierzchników Kościoła, powodowane osobisty
mi względami i chęcią zachowania nieomyl
nego autorytetu, niezdolne są go stłumić. 
Jest to bowiem „Czas nawiedzenia”.

Trudno jest dzisiaj ustalić płaszczyznę je
dności podzielonych od wieków społeczności 
chrześcijańskich. Trudno przewidzieć drogi roz
woju ruchu ekumenicznego.

Skoro to pragnienie budzi się wśród więk
szości chrześcijan w różnych Kościołach, nie- 
sposób nie wiedzieć w  nim ingerencji czy 
natchnienia Bożego, a „co z Boga jest, zwy
cięża św iat”. Człowiek jednak jest syntezą 
ducha i materii, o czym zapomniały Kościoły. 
Zbawiały duszę nie troszcząc się o ciało. 
Głosząc w ciągu wieków miłość nie starały 
się posiadany chleb rozmnożyć aby słuchaczy 
nakarmić. Chleb rozmnażały dla siebie i słu
żyły posiadaczom „mamony”. Niech więc dziś 
nie mają pretensji, że inni w imię nowych 
koncepcji pomyśleli, aby tę sprawę rozwiązać.

Lecz „nie samym Chlebem żyje człowiek”. 
Potwierdza się to na przestrzeni całej historii 
cywilizowanej ludzkości.

Niezależnie czy się człowiek odżywia suro
wym  mięsem, korzonkami, szarańczą i miodem 
leśnym, czy jada obiady w  kryształowej sali

hotelu „Astoria” w Nowym Yorku — za 
ideałem tęskni i wzrok swój kieruje do gwiazd.

Nie wystarcza mu nigdy konkretna, ma
terialna rzeczywistość. Różną treść daje swym  
ideałom i na różnych targach świata szuka 
swej prawdy.

Nie znajdzie jej pełni nigdy na ziemi i zna
leźć nie może, bo jest synem wieczności. Ma 
w sobie cząstkę nieśmiertelności, której źród
łem jest Bóg.

Jest sprawą bezsporną, że pragnienie po
znania obiektywnej rzeczywistości, czyli pęd 
do prawdy, jest wielką siłą życiową człowieka. 
Ale większą niewspółmiernie siłą, która w y
pełnia pierś każdego człowieka na ziemi, nie
zależnie od stanu jego kultury, jest pragnienie 
szczęścia. Jest ona jakimś instynktem samo
zachowawczym przed bezsensem życia, przed 
duchową nicością.

Poznanie realnej rzeczywistości nie daje 
nam siły do życia, czasami ją nawet osłabia. 
Tylko wiara, tylko religia, odwieczna tęsknota 
za Bogiem i głębokie przeświadczenie, . że 
wszystko nas do Niego prowadzi, że w  Nim  
zaspokpimy wszystkie nasze pragnienia, w y
leczymy rany zadane przez życie i znajdziemy 
absolutną sprawiedliwość ■— jest motoryczną 
siłą w  naszym życiu i pomocą w przejściu na 
drugi brzeg.

Religia — to chrystianizm w tym najlep
szym, nie skażonym sensie tego słowa.

Chrystianizm współczesny — to ekumenizm, 
właśnie, w którym ludzie się łączą we wspól
nej wierze w  Chrystusa, Syna Bożego, Zbawi
ciela świata i zachowując swój obrządek tworzą 
jeden Kościół powszechny, w  którym On jest 
Głową i Najwyższym Pasterzem, a ludzie są 
braćmi i dziećmi jednego Ojca.

Dlatego XX w. przejdzie, jak już zaznaczy
liśmy na wstępie, do historii pod ciśnieniem  
tych wielkich idei, walczących ze sobą o pry
mat na świecie.

Walka może być niszcząca, niosąca zagładę 
i może być oczyszczająca z tego, co małe, co 
złe i nietrwałe. Wierzymy, że jest ona ogniem  
oczyszczającym, w  którym stopi się to, co 
z Bogiem ani z dobrem człowieka nie ma nic 
wspólnego, a wtedy te dwie wielkie idee 
zwyciężą i przekształcą świat, a życiu ludzkie
mu na ziemi dadzą nowy sens.

Mało jest prawdopodobne, by oczy nasze 
oglądały ziszczenie się tych wielkich nadziei 
zjednoczenia ludzi w  imię Najwyższej Miłości. 

dokończenie na str. 31
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Z G E N E Z Y  I DEI  K O Ś C I O Ł A  N A R O D O W E G O

GALLIKANIZM A IDEA KOŚCIOŁA NARODOWEGO

KS. MGR EDWARD BAŁAK1ER

W rozwoju myśli o Kościele narodowym  
gallikanizm musi zająć całkowicie od

rębną pozycję. Nie można go włączyć do tych 
ruchów przedreformacyjnych, które w oparciu
0 przesłanki polityczne, społeczne' i religijne 
zdążały zdecydowanie do uwolnienia się spod 
uniwersalizmu Kościoła i tworzenia Kościołów 
narodowych.

Nie mniej jednak pominięcie gallikanizmu 
stworzyłoby pewną lukę w genezie idei naro
dowego Kościoła, gdyż gallikanizm zawierał 
w sobie postulaty, które dostarczyły tworzywa 
reformacji i budowie Kościołów narodowych 
powstających w  ramach reformacji. Wprawdzie 
doktryna gallikanizmu została teoretycznie 
sformułowana pod koniec XVI wieku, kiedy 
reformacja na Zachodzie dobrze okrzepła, 
Kościoły narodowe w Europie zostały już zor
ganizowane, a w Polsce myśl o takim Kościele 
gasła —  mimo to wpływ gallikanizmu na 
kształtowanie się idei Kościoła narodowego 
jest niezaprzeczalny, gdyż tzw. „wolności Koś
cioła gallikańskiego” towarzyszyły zawsze 
Kościołowi francuskiemu od jego powstania 
aż do Soboru Watykańskiego; zawsze więc 
były przykładem i źródłem natchnienia dla 
tych reformatorów, którzy swe programy re
formy posunęli dalej — zrywając wszelkie 
więzy z. Rzymem.

Słynne „wolności Kościoła gallikańskiego” 
można określić krótko jako ustawiczną dążność 
do jak największego uniezależnienia się Francji
1 Kościoła francuskiego od papiestwa oraz jako 
często ponawiane próby podporządkowania hie
rarchii kościelnej królowi i uzyskanie przez 
państwo szerokich prerogatyw w  Kościele. 
Miał zatem gallikanizm dwa oblicza: polityczne 
i kościelne1, gdyż z jednej strony sam Kościół 
francuski pragnął być niezależnym od papieża, 
z drugiej zaś państwo usiłowało podporząd
kować sobie Kościół.

Żeby dokładnie przedstawić etapy gallika
nizmu, trzeba sięgnąć głęboko w historię 
Francji —  do samych początków chrześcijań
stwa w tym kraju. Od samych bowiem począt
ków, Kościół francuski cieszył się największą 
wolnością w  ramach katolicyzmu, można na
wet powiedzieć, że tworzył Kościół w Kościele, 
choć nigdy nie tworzył państwa w państwie, 
gdyż uniezależniając się częściowo od Rzymu, 
tym silniej zespalał się z państwem. Zależność 
ta była często uciążliwa dla hierarchii kościel
nej, ale zasadniczo nie stawała na przeszkodzie 
w rozwoju samego Kościoła.

Już w r. 450 arcybiskup Hilariusz z  Arles 
zamierzał swój wikariat apostolski areletański, 
podległy patriarchatowi w  Rzymie podnieść 
do rzędu niezależnego patriarchatu, obejmu
jącego całą Galię2. Należy podkreślić, że Koś
ciół francuski miał wówczas swoją liturgię gal- 
likańską, którą usunął Pepin Mały zachęcony 
przez papieża i wprowadził liturgię rzymską. 
Wkrótce potem nastąpiło ścisłe zespolenie pań
stwa frankońskiego z Kościołem, gdy pierwszy 
jego potężniejszy władca Chlodwik przyjął 
chrzest w r. 496. Jeszcze mocniejsze powiąza
nie, z pierwszymi oznakami supremacji Fran- 
konii nad papiestwem i całym chrześcijań
stwem, nastąpiło za Pepina Małego; obronił 
on papieży Zachariasza i Stefana III przed 
Longobardami, oddając Kościołowi Rawennę 
i 22 innych miast jako „Patrimonium S. Petri.” 
„Był to rok 755, rok powstania państwa 
kościelnego. Niedługo potem Karol Wielki po
mógł papieżowi L/eonowi utrzymać się na 
tronie papieskim, za co otrzymał w  darze 
kosztowną koronę, którą papież włożył na 
głowę Karola Wielkiego w bazylice św. Piotra 
w grudniu 800 r., a następnie przyklęknięciem  
oddał mu hołd jaki oddawano1 dawnym cesa
rzom rzymskim3.

Ścisłe to zespolenie cesarstwa z papiestwem  
miało niewątpliwie swe dobre strony. Symbioza 
sięgała tak daleko, że nawet administracja 
państwa połączyła się ściśle z kościelną. Wi- 
zytatorowie cesarscy, słynni „missi dominici”, 
wysyłani po dwóch (jeden duchowny, jeden 
świecki) do różnych okręgów, rozciągali kon
trolę nad biskupem jak i nad administracją 
świecką. Kościół wglądał w  sprawy państwa, 
państwo zaś w najdrobniejsze sprawy Kościoła. 
Ta wzorowa współpraca kryła w sobie niebez
pieczeństwo zarówno cezaro-papizmu jak i te- 
okracji. Już za Ludwika Pobożnego, następcy 
Karola Wielkiego, syn Ludwika wysłany przez 
ojca dla interwencji w  Rzymie, wydał nową 
ordynację wyborczą papieży, tzw. „Constitutio 
Lotariana”, która zobowiązywała papieża do 
składania przysięgi wierności cesarzowi, ce
lem otrzymania od niego potwierdzenia na 
urzędzie.

Wiadomo, że supremacja Francji nad pa
piestwem trwała tak długo, jak długo istniało 
potężne państwo frankońskie. Kiedy z kolei 
silniejszymi stały się Niemcy, cesarz Otton I 
Sas, otrzymał w  r. 962 koronę cesarską w  Rzy
mie, jako obrońca państwa kościelnego, wzno
wił tradycje cesarstwa zachodniego, ale już



jako „Sacrum Imperium Romanum Nationis 
Germanicae”. Przy okazji nie zapomniał za
strzec sobie przywilejów „Konstytucji Lo- 
tariańskiej”.

Wizajemne próby podporządkowania papie
stwa cesarstwu i odwrotnie, zakończyły się za 
Grzegorza VII Kanossą, klęską cesarstwa i słyn
nym „Dictatus Papae”, w  którym Grzegorz VII 
stwierdził, że tylko papież dysponuje in
sygniami cesarskimi; wszyscy władcy winni 
całować jego stopy; „papieżowi wolno detro- 
nizować cesarzy”; „papież nie może być przez 
nikogo sądzony”; „wolno mu zwalniać pod
danych od przysięgi wierności, złożonej nie
godnemu władcy”. Zwyciężyły tym  razem ten
dencje teokratyczne i były zapowiedzią poli
tyki, którą można nazwać mianem papoceza- 
ryzmu4.

Utrata przez Francję wpływów na bieg 
spraw" całego Kościoła katolickiego nie prze
szkodziła państwu w ustawicznym uwalnianiu 
się spod przewagi hierarchii kościelnej w e
wnątrz państwa, co trwało ze zmienną koleją 
losów aż do XIV w.5

Ze zbliżaniem się w. XIV, atak zarówno 
przeciwko Kościołowi wę Francji, jak też 
przeciw papiestwu przeprowadził król Filip 
Piękny. Dzielny monarcha, mądry organiza
tor, nie czekając zezwolenia papieskiego, na 
własną rękę uwolnił administrację państwową 

od wpływów duchowieństwa francuskiego; całe 
sądownictwo w kraju powierzył ludziom  
świeckim, tzw. legistom, stwarzając w  nich 
silną fortecę antyklerykalizmu. Ponieważ po
trzebował pieniędzy na wojnę z królem an
gielskim Edwardem I, opodatkował kler fran
cuski, przez co popadł w  zatarg z papieżem  
Bonifacym VIII. Ten bowiem, na skutek skarg 
zarówno kleru francuskiego jak i angielskiego, 
ogłosił 24 lutego 1296 r. bullę „Clericis laicos” 
i pod karą ekskomuniki zabraniał w niej 
władcom świeckim opodatkowywania Kościo
ła6.

Zatarg przybierał różne formy, spowodował 
jeszcze bullę pojednawczą „Etsi de statu”, 
następnie trzecią bullę, „Ausculta fili”, zreda
gowaną w tonie ostrym i wymierzoną bezpo
średnio przeciwko Filipowi Pięknemu i wzy
wającą go do wytłumaczenia się z nadużyć 
władzy i konfiskaty majątków kościelnych.

Filip Piękny ogłosił streszczenie bulli „Aus
culta fili”, wyolbrzymił roszczenia papieskie, 
odwołał się do uczucia narodowego Francuzów 
i zwołał Stany Generalne w  r. 1302, by udo
wodnić papieżowi, że za królem stoi cała 
Francja. I rzeczywiście, szlachta, mieszczanie 
a nawet duchowni pochwalili opór Filipa Pięk
nego i stanęli po jego stronie7. Papież zagroził 
królowi klątwą, Filip Piękny próbował roko
wań z papieżem, lecz widząc, że rokowania 
nie przynoszą rezultatu, a papież jest zdecydo
wany rzucić przeciw niemu swe siły duchowne
— postanowił uprzedzić atak. Wysłał do Rzymu 
kanclerza Nogaret, ten zaś przy pomocy rodu

Colonnów dopadł Bonifacego VIII w  Agnani 
i uwięził go. Wprawdzie ludność Agnani uwol
niła papieża, lecz papież (właściwie już starzec) 
wkrótce po tym wstrząsie umarł. Król fran
cuski zwyciężył. Nie przeraził się klątwą pa
pieską, nie szedł do Kanossy jak cesarz ger
mański, stanął na czele Kościoła Francji i pod
porządkował sobie Stolicę Apostolską.

Oznaką pełnego zwycięstwa było wstąpienie 
na tron Klemensa V, byłego arcybiskupa Bor- 
deaux, który uchodził za papieża francuskiego 
i osiadł w  Awinionie. Od tej chwili Kościół 
rzymsko-katolicki stał się całkowicie zależny 
od polityki francuskiej, trwając przez 70 lat 
w tzw. „niewoli awiniońskiej papiestwa”.

Powaga papiestwa została mocna poderwana 
aż spadła prawie do zera podczas „schizmy 
zachodniej”, która doprowadziła do tego, że 
nikt w  Europie nie wiedział, który papież 
był papieżem prawdziwym: rzymski czy awi- 
nioński. Dopiero sobór w Konstancji, w r. 1414 
wydał dekret o  wyższości soboru nad papie
żem, „zdetronizował” aż trzech ówczesnych 
papieży, a wybrał papieża Marcina V8.

Po powrocie papieży do Rzymu, Francja 
zajmowała niechętne względem nich stano
wisko. Królowie francuscy przyzwyczaili się 
do traktowania Kościoła jako domenę swych 
wpływów, stąd „wolności Kościoła gallikań- 
skiego” znajdowały coraz więcej zrozumienia 
w narodzie i wśród samego kleru. W r. 1438 
król Karol VII, wydał tzw. „Sankcję Pragma
tyczną”, która głosiła ideę wyższości soboru 
nad papieżami; żądała zwoływania soboru co 
10 lat; ograniczała annaty i rezerwaty pa
pieskie; ograniczała prawa nadawania benefi
cjów przez papieża; wzbraniała prawa apelacji 
do Rzymu; wybór biskupów oddawała Stanom  
Generalnym z tym  jednak, że król miał prawo 
przedstawiania kandydatów. Sankcja Pragma
tyczna dawała królowi wprost nieograniczone 
prawa nad Kościołem Francji choć nie doszło 
do całkowitego zerwania iz Rzymem9. Co dziw
niejsze, że brzmienie Sankcji uchwalone zo
stało najprzód na synodzie kleru francuskiego 
w Bourges a dopiero potem przeszło do prawa 
państwowego. Kler francuski bowiem, aczkol
wiek odczuwał czasem przykre formy cezaro- 
papizmu, to jednak w wypadku zatargu mo
narchii z papiestwem, stawał zawsze po stronie 
państwa, przeciwstawiając 'się omnipotencji 
papieskiej nad królem10. Dawał tym dowód 
patriotyzmu i należytego zrozumienia polityki 
państwa oraz odpowiedniego uszeregowania 
hierarchii wartości, w  której ojczyzna była 
zawsze na pierwszym planie, Kościół na dru
gim.

Gallikanizm więc, jak wskazuje historia, 
sięga samych początków chrześcijaństwa we 
Francji. Rozwijał się on w  ciągu wieków, raz 
przygasał, to znów przybierał na sile. Sankcja 
Pragmatyczna z r. 1438 przyniosła pierwsze 
prawne sformułowania jego zasad, choć nie 
wyczerpała wszystkich faktycznych zdobyczy
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gallikanizmu, które istniały w  praktyce, choć 
nie zebrane na piśmie.

Pierwsze, teoretyczne ujęcie zasad gallikań- 
skiego Kościoła nastąpiło dopiero w r. 1594 
przez Piotra Pithou, pracownika miasta Troyes. 
Wydał on nieduże, składające się z 83 arty
kułów dzieło pt* ,,Les libertes de 1’figlise 
gallicane”, które stało się jakby katechizmem  
gallikańskiego Kościoła. Uzupełnieniem tego 
dzieła był traktat Piotra Dupuy z r. 1638 pt. 
„Preuves de libertes de l ’Eglise gallicane”. 
Autor starał się udowodnić w nim artykuły 
Piotra Pithou, zdążając do wynalezienia pod
staw i argumentów uzasadniających poddanie 
władzy duchownej —  władzy świeckiej.

Istotną treść artykułów Piotra Pithou można 
zamknąć w następujących zasadach: królowie 
francuscy w rzeczach doczesnych są niezależni 
od papieży. Dlatego papiescy legaci nie mogą 
mieć żadnej jurysdykcji we Francji; królewscy 
urzędnicy obcego pochodzenia nie mogą zaj
mować żadnego kościelnego stanowiska; papież 
we Francji nie ma prawa udzielania żadnych 
dyspens ani od boskiego, ani naturalnego, ani 
soborowego prawa; bulle papieskie uzyskują 
moc prawną w e Francji dopiero po otrzymaniu 
patentu królewskiego; król francuski może 
zwoływać synody, brać w nich udział, nakładać 
na duchownych podatki w  razie potrzeby, 
itp.u

Szczyt rozwoju osiągnął gallikanizm za pano
wania Ludwika XIV, po wydaniu słynnych  
„4 artykułów gallikańskich”12, które spowodo
wały klątwę papieża, rzuconą na króla fran
cuskiego. Francja stanęła na drodze do schiz
my. W tym  samym czasie pod koniec XVII w. 
w Niemczech, a zwłaszcza w Austrii szerzy się 
febronianizm i józefinizm, etatyzując hierar
chię i Kościół oraz religię w  stopniu niespoty
kanym nigdy w  państwach katolickich. Na taką 
postawę władców świeckich wobec Kościoła 
wpłynęła niewątpliwie Reformacja. Państwa, 
które ją w  sobie zwalczyły, jako rekompensatę 
niejako ujęły całkowicie w  swe ręce sprawy 
Kościoła, tworząc w ten sposób z Kościoła 
rzymsko-katolickiego jakieś swoiste Kościoły 
narodowe bez głównej atoli cechy tych Koś
ciołów: zerwania z Rzymem.

*

Biorąc pod uwagę ten krótki rzut oka na 
zagadnienie gallikanizmu, należy stwierdzić, 
że przyczynił się on na swój sposób — jeszcze 
przed reformacją — do formowania w  umys
łach idei Kościoła narodowego; zawierał w  so
bie ważniejsze punkty programu Kościoła na
rodowego: dążność do rozluźnienia więzów  
z Rzymem, do ścisłej współpracy państwa 
z Kościołem z wyraźnie zaznaczającą się sup
remacją państwa; głosił wyższość soboru nad 
papieżem, zgodnie z postanowieniami soborów: 
Konstancj eńskiego i Bazylejskiego — a nawet 
był parokrotnie bliski granicy schizmy. Jednak
że granicy tej nie przekroczył, ani w  okresie 
reformacji, ani zą Ludwika XIV; ani później

podczas soboru watykańskiego, na którym bro
niły gallikanizmu takie powagi Kościoła fran
cuskiego jak arcybiskup Paryża Darboy, 
bp 'Orkanu Dupanloup, dziekan fakultetu teolo
gicznego w  Paryżu bp tyt. Maret, członek 

Akademii Francuskiej oratorianin Gratry, czło
nek świecki Montalambert oraz kaznodzieja 
Notre Dame karmelitanin Loyson. Ten ostatni 
usiłował nawet założyć Kościół narodowy we 
Francji, co mu się nie udało, a część księży 
musiała uciekać do Szwajcarii, do Kościoła 
Starokatolickiego. Francja pozostała „wierną 

' córą Kościoła”. Kościół francuski nie w y
ciągnął ostatecznych wniosków z założeń gal
likanizmu.

PRZYPISY
1 Hastihgs J., Encyclopedia of Religion and Ethics, 

vol. VI, s. 156 określa te  dwa oblicza następująco:
1. Royal and Parlam entary Gallicanism, 2. Episcopal 
Gallicanism.

2 Umiński J. ks., Historia Kościoła, op. cit. s. 205.
3 Tamże s. 239
4 Manteuffel, Średniowiecze Powszechne, Warszawa 

1958, PWN, s. 183
5 Por. Hastings, Encyclopedia of Religion... op. 

cit. vol. VI, s. 157
6 Manteuffel, Średniowiecze Powszechne, op. cit. 

s. 296
7 Bainville J., Dzieje Francji, przekł. Tadeusza 

Stryjeńskiego, Warszawa 1946, s. 67
8 Umiński J. ks., Historia Kościoła t. I. op. cit. 

s. 490
9 Lindsay T. M., A History of the Reformation, 

vol. I. op. cit. s. 24
10 Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics, 

Vol. VI. op. cit. s. 159
11 Por. Nowodworski, Encyklopedia Kościelna, t. VI, 

Warszawa 1875, s. 25. Że zasady te sformułowane 
dopiero w  XVI w. odpowiadały obiektywnej praw 
dzie, świadczą o tym  fakty historyczne, nie tylko te, 
które już przedstawiłem, ale i inne: królowie fran
cuscy zwoływali synody w VI, X  i jeszcze XIV, 
a naw et XVI wieku; przez cały wiek X III nominacje 
biskupów odbywały sią bez jakiejkolwiek interwencji 
papieża; królowie czuwali nad czystością w iary 
i strzegli dyscypliny kościelnej: w r. 556 np. Childe- 
bert poddał papieża Pelagiusza dwukrotnemu egza
minowi z teologii, na który papież chętnie się 
zgodził; Filip de Valois wystąpił w  obronie orto
doksji przeciw papieżowi Janowi XXII, domagając 
się na piśmie zmiany poglądów papieża odnośnie tzw. 
„visio beatifica” itp. Por. Hastings, Encyclopedia 
Vol. VI. op. cit. s. 156—163.

12 Artykuły gallikańskie były następujące: 1. Ani 
św. Piotr nie miał, ani następcy jego nie m ają władzy 
nad królem i w sprawach doćzesnych, stąd państwa 
są całkowicie niezależne od Kościoła; 2. Papieże są 
niżsi od Soborów Powszechnych; 3. Władza papieży 
jest ograniczona przez prawo kościelne, we Francji 
zaś ograniczają ją ponadto zwyczaje gallikańskie; 
4. Decyzje papieży nawet w  sprawach w iary stają 
się nieomylne dopiero po uzyskaniu na nie zgody 
całego Kościoła. — Umiński J. ks., Historia Kościoła 
t. II. Lwów 1934, S. 226
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Ks. Dr ANTONI NAUM CZYK

SENSACYJNE ODKRYCIA

Przy końcu artykułu o znaleziskach ąumrańskich 
(Posłannictwo Nr 1-2 s. 6) powiedziałem, że pewna 
liczba uczonych uważa rękopisy ąumrańskie za 
pisma chrześcijańskie. Oto biorąc krótko, hipoteza 
wzmiankowanego Teichera J. L. w  tym  przedmiocie:

Po śmierci Chrystusa powstaje na terenie Jerozo
limy pierwsza gmina chrześcijańska, która jako Koś
ciół centralny przetrwała aż do r. 70 po Chrystusie, 
tj. do czasu zburzenia Jerozolimy przez Tytusa. W 
okresie owego, powiedzmy, 40-lecia jest rządzona aż 
do r. 62 przez Apostoła Jakuba zwanego Sprawiedli
wym, zarówno przez chrześcijan nawróconych z ży-

Jeden z dzbanów, w którym  ukryte były teksty  
biblijne

dowstwa jak i przez samych Żydów, a to dla wielkiej 
gorliwości w zachowywaniu przepisów Prawa.

Lecz w  tym  samym czasie Kościół rozszerza się 
także poza granicami Palestyny. W Antiochii, Efe
zie, ba, nawet na kontynencie europejskim: w  Filip- 
pach, Tessalonice, Atenach, Koryncie i Rzymie — 
wszędzie spotykamy chrześcijan nawróconych w prze
ważającej większości z pogan.

O ile Kościół jerozolimski kieruje się ekskluzywiz- 
mem, jest można by powiedzieć przeznaczony niemal 
wyłącznie dla Żydów, — to poza Palestyną główny 
trzon Kościoła stanowią poganie. Jedni, którym za
padły bardziej w  umysły słowa Chrystusa: „N a 
d r o g ę  p o g a n  n i e  z a c h o d ź c i e  i d o  m i a s t  
s a m a r y t a ń s k i c h  n i e  w s t ę p u j c i e ,  a l e  r a 
c z e j  d o  o w i e c  i d ź c i e ,  k t ó r e  p o g i n ę ł y  z 
d o m u  I z r a e l a ” (Mat. 10, 5-6) — chcą się zamknąć 
w ram ach narodu izraelskiego, drudzy zaś, którzy 
przejęli się hasłem Chrystusa: „ I d ą c  t e d y  n a u 
c z a j c i e  w s z y s t k i e  n a r ó d  y...” (Mat. 28, 19) zdo
bywają coraz to nowe kraje i ludy dla królestwa Bo
żego. Jedni gorszą się z pogan, drudzy, poganie, nie 
mogą pojąć drobiazgowości Mojżeszowego prawa, ani 
go wypełnić. Dlatego dochodzi na tym  tle do sporu: 
czy prawo Mojżeszowe obowiązuje wszystkich nowona- 
wróconych, czy też nie? Sw. Paweł, znając z praktyki 
swego apostolskiego życia ile trudności nasuwa zobo
wiązywanie pogan do zachowania przepisów wynika
jących ze Starego Zakonu, których zresztą poganie 
nie rozumieli, oświadczył kategorycznie, że przepisy 
te są przestarzałe i nie obowiązują. Jaka jest W tej 
mierze doktryna św. Pawła, o tym  * świadczą jego 
pisma, głównie zaś list do Galatów, w  którym dosko
nale i trzeźwo dowodzi skuteczności swego stano
wiska przeciwko tzw. żydującym — tj. tym, którzy 
byli za zachowaniem wszystkich dawnych przepisów. 
Ostatecznie z jednej i z drugiej strony poczyniono 
pewne ustępstwa, ale nie były one tego rodzaju, by 
całkowicie spór zażegnać.

Niebawem, bo w  r. 66 dochodzi do powstania Ży
dów przeciw Rzymianom. Gmina jerozolimska jest 
zmuszona uciekać ze swej siedziby. Za schronienie 
służy miejscowość Pella w  Transjordanii. Zburzenie 
Jerozolimy w r. 70 zadaje judeo-chrystianizmowi osta
teczny cios: prestiż Kościoła macierzystego tj. jero
zolimskiego jest za słaby, aby narzucić legalizm in
nym wyznawcom Chrystusa, dlatego autentyczni 
spadkobiercy grupy apostolskiej schodzą na drugi 
plan, poczem przemienią się w  sektę e b i o n i c k ą ,
0 której powie św. Hieronim w IV w., że chcą być
1 Żydami i chrześcijanami, a nie są ani jednymi ani 
drugimi. Wierzą wprawdzie w  Chrystusa, Syna Bo
żego, narodzonego z Maryi Panny, ale nie tak  jak 
wszyscy.

Tym właśnie Ebionitom, lub jak się czasem nazywa 
Nazareńczykom przypisuje Teicher posiadanie odna
lezionej biblioteki z Qumran. Rękopisy schowano — 
jego zdaniem — w grotach ok. 303 roku w czasie 
prześladowań za Dioklecjana.

14



NAD MORZEM MARTWYM

Według Teichera Nauczycielem Sprawiedliwości 
byłby Jezus Chrystus, a Kapłanem Bezbożnym — apo
stoł Paweł.

Piękną i logiczną wydawałaby się powyższa hipo
teza, niestety, nie zgadza się z danymi archeologicz
nymi. Jedno, co w hipotezie Teichera jest naprawdę 
prawdziwe dobre i udane — to wyprowadzenie Ebio- 
nitów bezpośrednio od jerozolimskiej gminy chrześ
cijańskiej. Z całą pewnością stwierdzają to i Dupont- 
Sommer i doskonały znawca problemu judeo-chrześ- 
cijańskiego W. J. Schoeps. Cech pierwotnego chrystia- 
nizmu i essenizmu w  ich najbardziej czystej formie 
należy szukać raczej u Ebionitów, aniżeli w litera
turze i dokumentach pozapalestyńskiego Kościoła.

Jeżeli Teicher doszedł do utożsamienia Nauczyciela 
Sprawiedliwości z Jezusem Chrystusem, a Dupont- 
Sommer odważył się nawet powiedzieć, że „Mistrz 
galilejski taki jakimi go nam przedstawiają pisma 
Nowego Testamentu wydaje się pod wieloma wzglę
dami jak  gdyby zadziwiającą reinkarnację Nauczy
ciela Sprawiedliwości” (s. 207) — to ńie z innych 
przyczyn, jak tylko na podstawie cech podobieństwa, 
jakie wykazują te dwie osoby. Pomijając fakt, że 
podobieństwo Nauczyciela Sprawiedliwości i Chrystu
sa jest oparte o złe zrozumienie tekstu (Hab. 2, 15; 
Kol. 11, 2-8; i Hab. 2,7; Kol. 8) przez Dupont-Somme- 
ra, gdzie w  pierwszym wypadku na skutek wadliwe
go tłumaczenia słowa „el” zamiast: a f i n  d e  r e g a r -  
d e r  l e u r s  f e t e s ,  gdyż „habbit” łączy się z „el” 
wypadło mu: p o u r  q u e  D i e u  r e g a r d e  l e u r s  
f e t e s ,  a w  drugim jak podaje Lambert, uszkodzony 
tekst uzupełnił całkiem dowolnie i nieściśle — to 
jeszcze trzeba stwierdzić, iż obok podobieństw, istnie
ją  takie różnice, o których zapomnieć nie wolno.

Czy Mistrz Sprawiedliwości z Komentarza Haba- 
kuka i pisma sadokickiego jest naprawdę istotą bos
ką? Jest przedstawiony, wprawdzie jako wysłannik 
Boga, ale wysłannikami byli przecież także prorocy. 
Oto co czytamy w komentarzu Habakuka: „Bóg dał 
mu poznać wszystkie tajemnice swoich sług proro
ków” (Hab. 2,2). „Słowa, które wychodzą z jego ust, 
są słowami Boga” (Hab. 1,5), nie ma jednak nic o 
tym, jakoby był istotą boską, chyba, że będziemy 
czytać przyimek „el” (=  do, ku) jako rzeczownik 
(=  Bóg), co sprzeczne jest z myślą zawartą w  tekście. 
Podobne nieścisłości można zarzucić Dupont-Somme- 
rowi w komentowaniu śmierci kapłana bezbożnego 
(a nie Nauczyciela Sprawiedliwości) i rzekomego 
wniebowstąpienia oraz paruzji, gdzie chodzi nie o sąd 
ostateczny, lecz o dzień pojednania. Fantazja odkryw
cza zbytnio poniosła, jak  się zdaje, Dupont-Sommera, 
co stwierdził, już w swoim czasie Baumgartner. Przy 
tym inne także różnice między tymi dwiema osobami 
są naprawdę wielkie.

I tak: . 1° Nauczyciel Sprawiedliwości był kapłanem 
Starego Testamentu, synem Lewiego — Jezus nie był 
kapłanem Starego Testamentu, był synem Dawida.

2° Nauczyciel Sprawiedliwości — to „mesjasz Aro- 
na i Izraela” — Jezus tylko „mesjasz”.

3° Nauczyciel Sprawiedliwości przebywał w Judei — 
Jezus był Galilejczykiem i nauczał przeważnie nad 
brzegami jeziora Tyberiadzkiego.

4° Nauczyciel Sprawiedliwości był niedostępny dla 
ogółu, a z racji pielęgnowania czystości legalnej nie 
kontaktował się z grzesznikami i innym, jak  to wy
nika z Reguły Postępowania zakazał tego — Jezus 
przestawał z grzesznikami i celnikami, ba, jadał na
wet z nimi. (Mat. 9.11).

5° Nauczyciel Sprawiedliwości był pełnym mądrości 
odkrywcą grozy tajemnej, pisał psalmy, a może i Re
gułę — Jezus kaznodzieją ludowym i nic nie pisał.

6° Nauczyciel Sprawiedliwości przypomina raczej 
Pitagorasa — Jezus raczej św. Franciszka z Assyżu, 
rozkochanego w  ideale i dążącego naturalnie i prosto 
do Boga.

7° Nauczyciel Sprawiedliwości umiera około 65 r. 
przed Chr. — Jezus zaś około 30 roku naszej ery, co 
potwierdza także świadectwo historyka arabskiego 
Shahrastani, referującego naukę Ariusza, jako za
czerpniętą od sekty żyjącej 400 lat przed nim, k 
Ariusz działa około r. 320...

Te różnice są tak zasadnicze, że nie pozwalają na 
identyfikację Chrystusa z Nauczycielem Sprawiedli
wości, zwłaszcza, że jak  powiedzieliśmy, w  pierwszej 
części artykułu, manuskrypty pochodzą według wszel
kiego prawdopodobieństwa z pierwszego wieku przed 
Chr. Zakładając to wcześniejsze pochodzenie Reguły 
Postępowania, Komentarza Habakuka i innych,’ moż
na powiedzieć, że żydowska sekta z Qumran przygo
towała bezpośrednio drogę Kościołowi chrześcijań
skiemu i dopomogła mu w kształtowaniu się, nie od
bierając bynajmniej jemu twórczej oryginalności i 
nieco odmiennego charakteru. Taki sposób ujęcia rze
czy nie jest bynajmnie nowy. Już 40 lat temu H. 
Charles z Oxfordu (The Apocrypha and Pseudepi- 
graphen of the Old Testament, 1913, t. 2, s. 281 nn), 
badając „Testament Dwunastu Patriarchów” tw ier
dził, że ma on bardzo wiele odpowiedników w  Ewan
geliach, a św. Paweł posługiwał się nim jak gdyby 
pewnego rodzaju „Vade mecum”. Wysoko postawio
na nauka m oralna tego czcigodnego zabytku, jakim 
jest „Testament Dwunastu Patriarchów” odbija się 
wyraziście od tła nauki zawartej w Starym Testa
mencie, a wobec niezbitych sprawdzianów autentycz
ności dostarczonych przez groty Qumran i Murabbaa 
nie może być mowy o późniejszych interpolacjach i 
przekształceniach przez chrześcijańskich przepisywa- 
czy, gdyż teksty są czyste, w oryginalnym języku he
brajskim przepisane wyłącznie przez skrybów ży
dowskich. Ich wydźwięk chrześcijański można przy
pisywać chyba tylko wykwitowi myśli podyktowa
nych przez mistycyzm esseński. Tym sposobem 
wspomniane pisma stały się prekursorami chrystia- 
nizmu, a kiedy ten powstał — mógł się rozwijać szyb
ko i pomyślnie, bo grunt był przygotowany. „ P e ł n i a
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Grota skalna w Qumr&n, w której, odnaleziono część 
manuskryptów

c z a s ó  w”, o której mówi św. Paweł w Liście do 
Galatów (4,4), została, w sposób całkiem naturalny 
przygotowana przez Boga. Teraz mógł już przyjść 
ten, który był „ o c z e k i w a n i e m  n a r o d ó w ”.

Rzecz jasna, że to przygotowanie nie wykraczało 
u Żydów poza ramy ciasnych pojęć ekskluzywistycz- 
nych. Chrystus będzie musiał wiele jeszcze prosto
wać i rozszerzać, ale to czynność, którą .może wyko
nać jedynie Bóg i Człowiek w jednej osobie. Chry
stus obali reguły zakonne, stworzy instytucję pow
szechną,. przygarniającą wszystkich ludzi — Kościół. 
Instytucja ta, jak  i Królestwo Boże, którego będzie 
propagatorem, staną się otwartymi dla wszystkich, 
którzy uwierzą. Symboliczna czystość rytualna będzie 
mogła spokojnie ustąpić miejsca faktycznej czystości
— czystości sumienia; posiłki Chrystusa z pospól
stwem i grzesznikami są wymownym tego dowodem 
(np. Mat. 9,11). Co się tyczy ostatniego pytania, czy da 
się pogodzić chrystianizm jako dzieło Boże z ewan- 
tualnym przygotowaniem go przez czynniki czysto 
naturalne twierdzę, że jest to całkiem możliwe i praw 
dopodobne. Bóg, aby swój cel osiągnąć, posługuje się 
różnymi środkami. Nie muszą one być zawsze nowe 
i oryginalne. Obrzezanie, leżące u kolebki dziejów 
Wybranego Narodu, też nie było czymś nowym: zo
stało przyjęte od innych narodów, otrzymało tylko no
wą treść znaczeniową, zostało jak gdyby usankcjono
wane. Profetyzm izraelski, ta  tak bardzo ważna w 
dziejach duchowych i politycznych Izraela instytucja, 
miał również swego prekursora w  profetyźmie, o

którym wspomina 1 Sam, 10,11, a który został z za
wodowego, jak  się wyraża ks. Dąbrowski, przekształ
cony w  profetyzm obdarzony szczególniejszą misją 
od Boga (por. Glossy i odkrycia biblijne, Warsza
w a 1954). Wreszcie św. Paweł Apostoł, stojąc przed 
dylematem, nie w ybrał drogi stwarzania chrześci
jańskiej terminologii przez wprowadzenie neologiz
mów, lecz starym powszechnie używanym wyrazom 
nadawał nowe znaczenie (tzw. chrystianizmy). Te 
i tym podobne przykłady można by przytoczyć na 
obronę tezy, że Bogu nie trudno przy pomocy czyn
ników czysto naturalnych, powszechnie znanych, jak 
gdyby całkiem przypadkowych, osiągnąć spełnienie 
swych zamiarów. Prawda, że czasem uciekanie się do 
cudów, ale w imię zasady, by nie mnożyć cudów bez 
konieczności — działa przeważnie odpowiednio do
branymi sposobami naturalnymi, prostymi i ludzki
mi. Czy „ p e ł n i a  c z a s ó  w” nie wynikła na sku
tek takiego właśnie uszeregowania wypadków, jak 
przedstawiłem wyżej? — Nie wiadomo. Jedno pew
ne, że ani wartości chrystianizmu to nie umniej
szałoby, ani Bogu by nie ubliżało.

Tak więc widzimy, że Ewangelia nie jest owocem 
judaizmu faryzejskiego, nie jest również owocem ju 
daizmu esseńskiego, lecz ten ostatni przygotował jej 
rozwojowi odpowiedni grunt przez swą pokrewną 
doktrynę.

*

Uzupełniając to, co dotychczas powiedziało się o ży
ciu sekty z nad Morza Martwego, dodajmy jeszcze 
kilka uwag o s a d o k i t a c h .  Ustrój sadókitów był 
demokratyczny. Wszystkie wytyczne dotyczące życia 
materialnego i moralnego wypływały ze wspólnoty 
życia, a wszelkie sprawy omawiają kolektywnie na 
zebraniach. Wynik ich zależy od zdania zarówno 
kapłana, jak też większości głosów zgromadzonych. 
Każdy członek miał prawo głosu. Istnieje przypusz
czenie, że były dwa ciała prawodawcze: kapłanów 
laików i, że kapłani mieli wyłączne prawo inicjatywy 
ustawodawczej. Zarządzenia, dopiero po akceptacji 
przez kapłanów szły pod obrady całej gminy, ale tek
sty nie wypowiadają się na ten tem at całkiem jed
nakowo.

Często spotyka się w tekstach wzmianki, że sporne 
sprawy rozstrzygały losy, ale nie można stwierdzić 
czy poza głosowaniem, stosowano je tak  jak np. przy 
wyborze Macieja apostoła na miejsce Judasza 
(Dz. Ap. 1,15). Jedno jest pewne, że każdy z członków 
był dopuszczony do głosu, gdyż równość wszystkich by
ła tam  regułą. Także z drugiej strony, Filon szczególnie 
podkreśla przywiązanie do idei r ó w n o ś c i  u sekty; 
twierdzi, że ta  idea zaprowadziła ich do zniesienia 
niewolnictwa. „Bynajmniej, ani jednego nie było mię
dzy nimi niewolnika, ale wszyscy wolni pomagają 
sobie nawzajem”. Synowie Sadoka mieli się wystrze
gać sądu. Zachował się szczegółowy przepis odbywa
nia posiedzeń. Charakterystyczny przytem przepis, że 
nie wolno przerywać mówcy, o ile nie skończył, co 
przy żywym temperamencie wschodnim było nie la
da sztuką pokonania siebie. Na czele 10 laików stał 
kapłan, jako przewodniczący. Również byli tzw. in
spektorzy (np. „inspektor pracy”).

Posiedzenia odbywały się w atmosferze głębokiego 
skupienia i uroczystej powagi ponieważ panował tu 
doskonały, niczym niezmącony porządek. „Żaden
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krzyk, ani też żadne zamieszanie nie splamiło nigdy 
domu, gdyż dali sobie słowo godzić jednych z drugi
mi”. Dla będących na zewnątrz milczenie tych, któ
rzy byli wewnątrz, przedstawiało jakby przerażającą 
tajemnicę.

Filon, opisał dyscyplinę tych posiedzeń: „usiadłszy — 
mówi on — według wieku na oznaczonych miejscach 
młodzi za starszymi, zachowują się jak uczciwi i 
przyzwoici uczestnicy posiedzenia”.

Ten sam autor powiada, iż m ają zorganizowane 
studia programowe. „Uczą się pobożności, świętości, 
sprawiedliwości, oszczędności, rozeznawania między 
tym co złe i dobre lub obojętne, wyboru co należy 
czynić,, a czego unikać...” Zmierzało to do wyrobienia 
człowieka zdolnego do działania moralnego i ducho
wego.

Wszyscy urzędnicy byli z wyboru. Ale czy musieli 
oni pochodzić z kapłanów? Tekst nic nie wspomina. 
W jaki sposób się różnili? Co do tego nie jesteśmy 
poinformowani przez dokumenty hebrajskie.

Bez ■ wątpienia można przypuszczać, że w  sekcie 
mającej charakter demokratyczny, wybierano zarów
no kapłanów, jak i laików. Był też inspektor, który

egzaminował kandydatów i decydował o przyjęciu po
stulantów.

Istniał kodeks karny dotyczący „najwyższego ze
brania”. W myśl tego kodeksu wymierzano kary po
legające na zmniejszeniu o iU racji żywnościowej. I 
tak, za przeszkadzanie — 10 dni kary, za obrazę zebra
nych — 1 rok kary, za kłamstwo notoryczne — 6 mie
sięcy kary, za ukazywanie się nago — 6 miesięcy ka
ry, za plucie w sali zebrań — 30 dni kary, za nieprzy
stojny żart lub śnjiech bez powodu — 30 dni kary.

Najwyższym rodzajem kary było odosobnienie; w 
czasie tego odosobnienia nie można było się stykać 
z innymi członkami Wspólnoty. Prawo karne przewi
dywało także ekskomunikę, czyli wykluczenie.

Podstawową ideą obok równości była pogarda dóbr 
doczesnych i prawie bałwochwalcze poszanowanie 
hierarchii.

Wiele spośród wymienionych cech spotykamy u 
wspólnoty z Qumran, nie znaczy to" jednak że wspól
nota ta  była absolutnie czystą formą sadokityzmu. 
Dalsze badania znalezionych materiałów, a być może, 
że także dalsze odkrycia pozwolą uczonym powiedzieć 
w sprawie qumrańskiej wspólnoty ostatnie słowo — 
należy to jednak do przyszłości.

M l  L E H I  U M »  M I L E H  I 0 H  •  M I L E

Ciąg dalszy

KOSCIOŁ W OKRESIE MONARCHII  S T A N O W E J

Ks. SZCZEPAN WŁODARSKI

RUCH CZESKI

Jak powszechnie wiadomo, ks. Jan Hus, czes
ki bohater narodowy, był przywódcą ruchu 
polityczno-religijnego, skierowanego przeciw  
cesarzowi, Niemcom, papieżowi i bogactwom  
kleru. Otrzymawszy od soboru w  Konstancji 
zaproszenie, a od cesarza żelazny list bezpie
czeństwa, stanął przed zgromadzeniem soboro
wym z żądaniem, by mu udowodniono, że błą
dzi. Zamiast dowodów został uwięziony i spa
lony na stosie. Europą wstrząsnęło oburzenie. 
Nauka Husa, jak płomień, ogarnęła nie tylko 
całe Czechy, ale wszystkie ościenne kraje. Naj
więcej zwolenników znalazła w  Polsce, zwłasz
cza na Śląsku i w  Wielkopolsce. Już w  roku 
zamordowania Husa — 1415 —  oskarżono przed 
kapitułą gnieźnieńską księdza Jakuba z Tam o
wej Łąki, że na słowa: „Hus jest dzieckiem sza
tana” — odpowiedział: „Nie Hus jest dzieckiem

szatana, lecz wasz bóg ziemski, papież; oby du
sza moja była tam, gdzie będzie dusza Husa” 
(Bruckner, Dzieje kultury, t. I., s. 449).

W zniszczeniu ruchu husyckiego był zainte
resowany osobiście cesarz niemiecki, Zygmunt 
Luksemburg, roszczący pretensję do tronu czes
kiego. Z jego wolą musiał się liczyć papież, 
widząc w cesarstwie jedyne poparcie, a w  husy- 
tyzmie śmiertelne dla siebie niebezpieczeństwo.

Ponieważ ruch czeski osłabiał cesarstwo, 
a tym  samym i krzyżaków oraz dawał nadzieję 
na odzyskanie Śląska, należałoby ocżekiwać, 
że Polska poprze Czechów całą swoją potęgą. 
Ale stało się coś wręcz przeciwnego. Tuż po 
zawarciu pokoju z krzyżakami —  pod groźbą 
papieskiej klątwy i krucjaty — król Jagiełło 
zawarł (Kieżmark 1423) przeciw Czechom 
i przeciw interesom Polski przymierze z jaw
nym wrogiem Polski, cesarzem Zygmuntem  
i zobowiązał się wziąć udział w  krucjacie anty-
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husyckiej. Posunięto się jeszcze dalej. Hierarchia 
kościelna, działająca na rozkaz papieża, nakło
niła króla do, wydania pierwszego w  dziejach 
Polski edyktu prześladowczego (Wieluń 1424) 
znanego pod nazwą edyktu wieluńskiego, któ
rym nakazywano chwytać i śmiercią karać „he
retyków” (zwolenników Husa), konfiskować ich 
majątki, a dzieciom odebrać szlachectwo. Odwo
łano też wszystkich Polaków z Czech i zamk
nięto granicę dla wywozu broni i żywności.

Ruch czeski w  Polsce rozpoczął też rozwijać 
kulturę narodową. Husyci bowiem, chcąc zdo
być sobie zwolenników wśród szerokich warstw  
społecznych, zerwali z papieską, kosmopolitycz
ną łaciną i naukę swą głosili w  języku narodo
wym. Ta nowość przeszła do Polski. Zabrano 
się zwłaszcza gorliwie do tłumaczenia Pisma 
św. Cóż się jednak stało, że do naszych czasów 
nie przetrwał ani jeden egzemplarz tych tłu
maczeń? Oto duchowieństwo wierne papieżowi 
niszczyło wszystko, co było polskie. Nawet 
samo pismo polskie było podejrzane tak, że kto 
się odważył cośkolwiek po polsku napisać, był 
wleczony przed trybunał inkwizycji.

BISKUP OLEŚNICKI

Szukając przyczyn tej zdrady narodowej 
i walki z kulturą polską, Ipotykamy się ze 
sławną postacią biskupa krakowskiego i kancle
rza Królestwa (1423— 1455), ze Zbigniewem  
Oleśnickim. Od pierwszych dni swoich rządów 
kościelno-państwowych, ambitny biskup reali
zował najpierw swoją własną, rodową politykę, 
a następnie i politykę papiesko-cesarską. Inte
res ojczyzny dla niego.nie istniał. Szkodliwość 
jego rządów nie zaznała zahamowań ze strony 
króla, o którym Długosz napisał, że był „umys
łu słabego”. W pierwszych latach rządów Oleś- 
nickiegd, Jagiełło przeżywał poważne kłopoty 
rodzinne. Ożeniwszy się po raz czwarty w wieku 
71 lat doczekał się dwóch synów (wobec podej
rzeń i plotek królowa, Sonia Holszańska, musia
ła przysięgać, że są to naprawdę dzieci króla) 
i chciał im zapewnić następstwo na polskim  
tronie, co zależało przede wszystkim, od kanc
lerza i rady koronnej, w  której głos decydujący 
m ieli biskupi. A gdy król umarł, starszy syn, 
Władysław III (Warneńczyk) miał zaledwie 10 
lat i było rzeczą oczywistą, że aż do jego pełno- 
letności rządy w  kraju będzie sprawował kanc
lerz Oleśnicki.

Pierwsze „sukcesy” ambitnego biskupa to 
wspomniana wyżej ugoda polsko-niemiecka w  
Kieżmarku, edykt wieluński i wyprawa do 
Czech przeciw husytom. Potrafił też wykorzys
tać napad polskich husytów (pod wodzą kniazia 
Fiodora Ostrogskiego) na klasztor częstochows
ki, propagując święte oburzenie na to święto
kradztwo „heretyków” i podnosząc Jasną Górę 
do symbolu katolicyzmu rzymskiego w Polsce.

Na deptaniu interesów Polski nie poprzestał, 
gdyż nadto jawnie popierał interesy obce. Po 
śmierci (1437) cesarza i króla Czech, Zygmunta 
Luksemburga, w  walce o tron czeski, Oleśnicki

otwarcie stanął po stronie Niemców. Gdy Czesi, 
mając już dość rządów germańskich, wybrali 
na swego króla syna Jagiełły, Kazimierza Ja
giellończyka, Oleśnicki stanowczo się temu 
sprzeciwił i poparł zięcia zmarłego cesarza, Al
brechta Habsburga. Cały prawie naród polski 
podzielił się wtedy na dwa wrogie obozy. Zwo
lennicy przyjaźni polsko-czeskiej utworzyli 
spory oddział, który w maju 1438 r. podążył do 
Czech, by pomóc pobratymcom w wypędzeniu 
Niemców. Na śmiałków spadła klątwa papieska, 
a Oleśnicki pospieszył zawiązać zbrojną konfe
derację przeciw „heretykom”. Oburzyło to przy
jaciół ruchu czeskiego w Polsce, którzy w  od
powiedzi zawiązali drugą konfederację. Doszło 
do bratobójczej, morderczej bitwy pod Grotni- 
kami (1439), w  której poległ przywódca husy
tów polskich Spytek z Melsztyna i większość 
jego zwolenników. Wynikiem tej bitwy było 
przekreślenie ugody z Czechami i uznanie w  
Czechach rządów Habsburga. Tak więc głównie 
antypolskiej polityce biskupa Oleśnickiego, 
zawdzięczać mamy umocnienie się na południu 
groźnych Habsburgów, którzy w  przyszłości 
będą uczestnikami rozbioru Polski.

KRUCJATA PRZECIW TURKOM

Ówczesny papież Eugeniusz IV poróżnił się 
z soborem bazylejskim wobec czego sobór go 
wyklął, zdegradował i wybrał innego papieża, 
Feliksa V. Biskup Oleśnicki stanął po stronie 
Feliksa, bo spodziewał się od niego większych 
korzyści (osobistych) niż od nieustępliwego 
„mnicha”, Eugeniusza. Jakoż istotnie papież 
Feliks odwdzięczył mu się natychmiast nomi
nacją na kardynała. Ponieważ obydwaj młodzi 
królewicze, Władysław i Kazimierz, nienawi
dzili samowładnego i zarozumiałego biskupa, 
poparli — jemu na przekór — papieża Eugeniu
sza, co miało niemały wpływ na dalsze losy 
Polski.

W tym samym czasie na Węgrzech (jak i w 
Czechach) został opróżniony tron, bo umarł A l
brecht Habsburg. Znaczna część Węgrów sym
patyzujących z ruchem czeskim i nienawidzą
cych Habsburgów —  zaoferowała koronę wę
gierską piętnastoletniemu Władysławowi Ja
giellończykowi. Ponieważ tej -propozycji sprze
ciwił się Oleśnicki, Władysław koronę przyjął 
i wyprawił się na Węgry, gdzie przez trzy lata 
musiał się zmagać z opozycją progermańską. 
Na zdolnego, ale niedoświadczonego w  dyplo
macji króla zwrócił uwagę w yklęty papież Eu
geniusz i zapragnął go użyć do swoich celów.

Eugeniusz IV odniósł niezwykły w dziejach 
papiestwa sukces o jakim jego poprzednicy 
mogli tylko marzyć. Oto cesarz bizantyjski wraz 
z patriarchą i całym Kościołem Greckim oddał 
się pod opiekę biskupa rzymskiego, uznając 
jego prymat w  całym Kościele. Wszystkim było 
wiadome za jaką cenę Kościół Wschodni rezyg
nował ze swego ortodoksyjnego stanowiska: 
cały Półwysep Bałkański był zalany przez Tur
ków, Konstantynopol bronił się resztkami sił,
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się wreszcie najgroźniejszy przeciwnik. Euge
niusz triumfował wobec swoich wrogów, sobór 
bazylejski i papież Feliks poczęli tracić zwolen
ników.

Papież zdawał sobie sprawę, że za ten sukces 
trzeba zapłacić. Jeżeli natychmiast nie przyj
dzie Grekom z pomocą, z unii pozostanie tylko 
wspomnienie. W poszukiwaniu kogoś, ktoby 
własną krwią odwdzięczył się Grekom w imie
niu papiestwa, Eugeniusz zwrócił uwagę na 
młodego Władysława Jagiellończyka, skłócone
go z Oleśnickim, a więc i z jego obozem soboro
wym, i bez większych trudności skłonił go do 
objęcia roli wodza wielkiej krucjaty antyturec- 
kiej.

Wojna Jagiellończyka z Turkami trwała pół
tora roku i opromieniła jego imię szeregiem  
świetnych zwycięstw. Dodajmy, że kardynał 
Oleśnicki nie ty lico nie okazywał entuzjazmu 
dla „świętej” Sprawy gromienia wyznaw
ców Mahometa, ale starał się temu przeszka
dzać, .utrudniając m. in. napływ rycerzy pols
kich i pieniędzy do Węgier. Byłoby to nawet 
chwalebne z punktu widzenia interesów naro
dowych, gdyby kardynał kierował się właśnie 
tymi interesami, a nie względami osobistymi 
i kościelnymi w  swoim pojęciu.

W wyniku wielkich zwycięstw węgiersko- 
polskich Turcy zdecydowali się poprosić o ro- 
zejm na lat dziesięć. Warunki umowy były ko
rzystne dla zwycięzców, ale nie odpowiadały 
Grekom i papieżowi Eugeniuszowi, który dla 
pokonania soboru, papieża Feliksa i kardynała 
Oleśnickiego, potrzebował czegoś bardziej błys
kotliwego, np. rzucenia wszystkich Turków na 
kolana i wypędzenia ich tam, skąd przyszli. Za 
pośrednictwem wojowniczego kardynała Cesa- 
riniego, Eugeniusz namówił dwudziestoletniego 
króla do zerwania umowy już po trzech mie
siącach i uderzenia na Turków bez należytego 
przygotowania. Tak doszło do klęski pod Warną, 
gdzie zginął król i kwiat rycerstwa węgiersko- 
polskiego.

JESZCZE O KARDYNALE OLEŚNICKIM

Po tragicznej śmierci Władysława zwanego 
odtąd w  historii Warneńczykiem, pozostał jego 
dziewiętnastoletni brat, Kazimierz Jagielloń
czyk. Jemu należało się następstwo na tronie 
polskim, ale kardynał Oleśnicki wszelkimi spo
sobami zabiegał, by do tego nie dopuścić, wolał, 
by Polską rządził raczej Niemiec, np. Fryderyk 
Hohenzollern z Berlina. Utrudniał też Kazi
mierzowi rządy na Litwie przez popieranie 
księcia Michała, syna zamordowanego Zygmun
ta Kiejstutowicza.

Podczas obejmowania rządów w  Koronie 
przez Kazimierza, umarł (1447) papież Eu
geniusz IV. Obiór jego następcy, Mikołaja V, 
i walkę kościelną z papieżem soborowym, Fe
liksem, postanowił Kazimierz wykorzystać dla 
wzmocnienia państwa i władzy królewskiej. 
Uznał Mikołaja, ale pod warunkiem potwier

dzenia przyznanego dawniej królorn prawa ob
sadzania wszystkich godności duchownych w  
Polsce i przyznania sobie części świadczeń du
chowieństwa, składanych dotychczas papieżowi 
(np. opłaty przy zmianie beneficjów).

Gdy papieżowi Mikołajowi udało się pogo
dzić z papieżem Feliksem, tak, że ten ostatni 
zrzekł się pretensji do papiestwa, kardynał 
Oleśnicki wystarał się u Mikołaja o potwier
dzenie swej kardynalskiej godności. Wówczas 
sejm piotrkowski — nie bez nacisku króla —  
wydał tzw. konstytucję kardynalską, w  której 
zabroniono starać się o kapelusz kardynalski 
bez zgody króla. Wpływy polityczne Oleśnic
kiego już się skończyły.

Ambitny kardynał postanowił powetować so
bie tę stratę przez samowolne stworzenie włas
nego państwa kościelnego. Rozpoczął przeobra
żać biskupstwo krakowskie w  księstwo, zacząt
kiem którego było zakupienie księstwa siewiers
kiego. Dalsze starania skierował ku zagarnię
ciu ziem Oświęcimia, Zatora i Spiszu.

Dwieście lat później Francja również będzie 
miała tak ambitnego i zdolnego kardynała. To 
sławny kardynał Richelieu. Podobieństwo roz
szerzy się ó tyle, że i on będzie przez wiele lat 
regentem w okresie małoletności króla Lud
wika XIII, i od niego zawisną losy jego kraju. 
Jest natomiast między tym i „Książętami Koś
cioła” zasadnicza różnica w  stosunku do włas
nej ojczyzny. Kardynał Richelieu — mając do 
wyboru dobro Ojczyzny i interes Kościoła nie 
zawaha się wybrać to pierwsze. Jaskrawym  
przykładem był przebieg wojny trzydziestolet
niej, w  której stronami walczącymi byli protes
tanci i katolicy w  Niemczech. Kardynał Riche
lieu popierał protestantów przeciw katolikom. 
Rozumiał, że zwycięstwo katolików oznaczało 
zwycięstwo Habsburgów, zagrażających Francji 
okrążeniem i ewentualnym zaborem. Natomiast 
pierwszy kardynał polski, Oleśnicki, dla ko
rzyści osobistych i ' przywilejów duchowień
stwa poświęcał zawsze interes Ojczyzny. Dla
tego nie będzie przesadą uznanie kardynała 
Oleśnickiego za typowego wyraziciela ideologii 
Kościoła rzymsko-katolickiego, kształtującej 
takie a nie inne oblicze Polski w  minionym ty
siącleciu.

ZAKOŃCZENIE WOJEN KRZYŻACKICH

Polska nie mogła pogodzić się z utratą Po
morza na rzecz podstępnego Zakonu. Ani 
Grunwald, ani wymuszony przez papieża po
kój w  Mielnie (1422) nie uczyniły zadość poczu
ciu narodowej sprawiedliwości. Czekano na 
odpowiedni moment, w  którym by można zro
bić ostatni wysiłek w  celu odzyskania zagra
bionych ziem.

Taki moment nadszedł w  r. 1454. Związek 
Pruski, skupiający miasta pomorskie i rycers
two wrogie krzyżakom, przysłał do Krakowa 
delegację, oddzającą wszystkie ziemie krzyżac
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kie w  ręce króla Kazimierza Jagiellończyka. 
Sprawa była zupełnie jasna i bez wahania nale
żało skorzystać z tak wspaniałej okazji. Nie 
było to jednak aż tak oczywiste dla wszystkich,, 
a zwłaszcza dla kardynała Oleśnickiego. Histo
ryk Długosz -— zaślepiony wielbiciel Oleśnic
kiego — był zmuszony o tym wspomnieć, cho
ciaż bardzo oględnie. Oto jego słowa: „Rzecz, 
od posłów wniesioną, wzięto na radę senatu, na 
której objawiła się między panami koronnymi 
różnica zdań. Kardynał Zbigniew bowiem, któ
rego zdanie podzielało niewielu, odradzał usil
nie, aby wbrew zawartym sojuszom i przysię
dze nie przyjmować nad Prusakami opieki 
i panowania. Natomiast wszyscy inni panowie, 
tak duchowni, jak świeccy, utrzymywali zgod
nie, że nie należy opuszczać sposobności odzys
kania krajów, od Królestwa Polskiego oderwa
nych... A lubo kardynał Zbigniew, Jan, biskup 
wrocławski, i niektórzy inni przeciwnego byli 
mniemania... a wszelako... stanęła ostateczna 
uchwała”.

-Stanowisko kardynała znalazło pełną apro
batę u cesarza niemieckiego, Fryderyka III 
i u Stolicy Apostolskiej, widzących w  Zakonie 
polityczne i wojskowe ramię swej działalności 
na terenach Europy Wschodniej. Cesarz Fryde
ryk III najpierw potępił Związek Pruski, a nas
tępnie uznał jego członków za wyjętych spod 
prawa i obłożył banicją. Papież Kalikst III 
bullą z dnia 19 września 1455 potępił i wyklął 
wszystkich, którzy ośmielili się targnąć zbrojnie 
„na Kościół” (Zakon Krzyżacki). Jego następ
ca, Pius II, jeden z największych wrogów Pols
ki, na tronie papieskim, ogłosił w  bulli z dnia 
1-2 listopada 1459, że klątwa Kaliksta III objęła 
też Polaków, popierających Związek. W następ
nym roku Pius II powiedział posłom polskim, 
że król Kazimierz niesprawiedliwie przywłasz
cza sobie ziemie Kościoła. Dla ratowania krzy
żaków wysłał do Polski legata, biskupa Hiero
nima, który na zjęździe piotrkowskim w  r. 1462 
„rozwodził się szeroko nad słusznością sprawy 
krzyżackiej...” (powiedział) „Lepiej by było, 
żeby trzy państwa zginęły, niż gdyby chociaż 
jedno z praw Stolicy Apostolskiej zostało nad
werężone” (ks. Fabisz, Wiadomości o legatach 
i noncjuszach apostolskich w dawnej Polsce. 
Ostrów 1864, s. 93 i 94).

Jak już wyżej wspomniano, ojciec Kazimie
rza, Jagiełło, kilka razy uląkł się gróźb papies
kich i dlatego wiele zwycięstw poszło na marne. 
Kazimierz natomiast nie zwracał uwagi na w y
stąpienia Stolicy Apostolskiej, poszedł za radą 
polskich patriotów i wbrew interesom (politycz
nym) Kościoła, wypowiedział Zakonowi wojnę, 
którą zakończono dopiero w  r. 1466 pokojem  
w Toruniu. Na mocy nowego traktatu, Polska 
odzyskała — mimo protestów papieskich —  
wszystkie zagrabione ziemie, zabrała Malbork, 
Elbląg i Warmię, resztę państwa krzyżackiego 
ogłosiwszy lennem Polski.

Pokonanym mnichom udało się wszakże 
wstawić do umowy warunek mówiący, że trak
tat musi być zatwierdzony przez zwierzchnika 
Zakonu —  Stolicę Apostolską. Liczyli na to, że
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papież nie zatwierdzi warunków pokoju i ca
ły  wysiłek Polaków pójdzie na marne, co 
już miało niejednokrotnie miejsce. Papież Pa
weł II spełnił życzenie Zakonu, traktatu -nie 
zatwierdził i pokój potępił. Ale na szczęście 
Polska z owego okresu nie przypominała już 
Polski z okresu Oleśnickiego. Król przeprowa
dził wolę całego narodu i wymienione w  trak
tacie ziemie krzyżakom odebrał.

Chociaż był to w ielki sukces, przecież sama 
sprawa krzyżacka nie doczekała się najbardziej 
rozsądnego zakończenia, którym byłoby chy
ba przeniesienie Zakonu z nad Bałtyku — gdzie 
nie było już kogo „nawracać” — w bardziej 
odpowiednie jego powołaniu miejsce — cho
ciażby na Bałkany do walki z Turkami. Do
szłoby niewątpliwie do tego, gdyby Stolica 
Apostolska istotnie dbała o sprawy wiary, 
a nie świeckiej polityki. Dzięki fałszywemu 
stanowisku papiestwa dochodziło do takich pa
radoksów, jak np. wciąganie Polski do krucja
ty  antytureckiej, podczas gdy papiescy zakon
nicy krzyżowi napadali na Polskę.

Ta fałszywa sytuacja nie mogła trwać 
wiecznie. Rozwiązanie nastąpiło w  sposób naj
mniej przez papiestwo oczekiwany, a dla Pol
ski jak najbardziej szkodliwy. Oto w r. 1511 
wielkim mistrzem Zakonu został Albert Ho
henzollern z Berlina (Brandenburgia). Nie ty l
ko nie zamierzał uznawać się wasalem Pol
ski, ale formalnie zawarł przymierze z Rosją 
i przygotowywał się do uderzenia na nasz kraj. 
Polacy znowu już nie wiadomo który raz zo
stali zmuszeni do wojny. Trwała ona dwa lata 
i zakończyła się rozejmem czteroletnim. Pod
czas czterech lat zawieszenia broni obydwie 
strony szukały najbardziej dogodnego rozwią
zania sporu. Strona polska planowała przenie
sienie Zakonu w  inne kraje, sprzeciwił się te
mu papież Hadrian VI, chociaż nie pozostawił 
przekonywujących racji, dla których Zakon 
miałby być potrzebny właśnie w  środku Pol
ski (bo zewsząd otoczony ziemiami polsko-li- 
tewskimi). Najsilniejszym motywem uporu 
papieskiego było upatrywanie w  ziemiach Za
konu przedłużenia papieskiego państwa 'ko
ścielnego, w  obronie którego jeszcze Pius IX 
w dziewiętnastym wieku „gotów będzie po
nieść śmierć męczeńską”. Projekt polski upadł, 
ale Stolica Apostolska nie miała się cieszyć 
swoim sukcesem.

Już od pięciu lat Niemcy były podzielone na 
dwa obozy przez antypapieską naukę Marcina 
Lutra. Wielkiemu Reformatorowi zależało na 
zdobyciu nowych zwolenników i osłabieniu 
katolicyzmu rzymskiego. Nie oglądając się na 
interes Polski, Luter podsunął wielkiemu mi
strzowi m yśl sekularyzacji zakonu. Plan ten 
polegał na zerwaniu z papiestwem, porzuceniu 
przez mnichów szat duchownych i utworzeniu 
świeckiego, niemieckiego państwa, chociaż za
leżnego od Polski, ale z dziedziczną władzą 
książęcą. Strona polska winna była ten projekt 
odrzucić, a jednak — wskutek komplikacji w e
wnętrznych i sytuacji międzynarodowej —

Dokończenie na str. 3J



Artykuł dyskusyjny

ŚWIADOME MACIERZYŃSTWO I REGULACJA 
URODZIN

(CZ. II)

Ks. E. CZARNECKI

W pierwszej cząści artykułu o świadomym  
macierzyństwie, („Posłannictwo” nr 3 z marca 
br.) starałem się wykazać, że świadome ma
cierzyństwo i wynikająca z  niego regulacja 
urodzin, albo określając ściślej —  regulacja 
począć — są nie tylko zgodne z zasadami 
chrześcijańskiej etyki, ale w  większości w y 
padków są nawet ścisłym nakazem etycznym,  
a wykroczenie przeciw temu nakazowi powo
duje poważną winę moralną. Wprawdzie istnie
je pozy tyw n y obowiązek zrodzenia potomstwa  
w  małżeństwie, będący nawet pierwszorzędnym  
celem małżeństwa, lecz jego moc wiążąca mo
że być na pewien okres czasu, albo i na całe ż y 
cie — odjęta. W pewnych konkretnych oko
licznościach małżonkowie nie powinni w  ogóle 
mieć dzieci, np. w  wypadku ciężkiej choroby 
jednego ze współmałżonków, jeśli istnieje uza
sadnione przypuszczenie, że choroba ta zostanie 
przekazana potomstwu (gruźlica, choroby w e
neryczne, psychiczne); w  innych okolicznościach, 
np. braku środków materialnych do odpowied
niego wyżywienia, ubrania i wykształcenia dzie
ci, liczba ich stanowczo winna być ograniczona.

Treść pierwszej części artykułu o świado
m ym  macierzyństwie, omawiającego najważ
niejsze przyczyny ograniczające wielodzietność 
rodzin, możnaby tak krótko ująć: 1. świadome  
macierzyństwo i wynikająca z niego regulacja 
urodzin jest postulatem zarówno etyki świec
kiej, jak i e tyki chrześcijańskiej; 2. kto ogra
nicza liczbę potomstwa z m otyw ów  czysto  
egoistycznych, ten postępuje nieetycznie  — 
grzeszy; 3. kto przekracza swe możliwości zro
dzenia i wychowania potomstwa grzeszy rów
nież brakiem roztropności i umiarkowania.

METODA NATURALNEJ REGULACJI URODZIN

Po wykazaniu potrzeby świadomego macie-- 
rzyństwa, potrzeby ograniczania liczby dzieci, 
nasuwa się spontanicznie pytanie: jak to  na
leży czynić? Jak ograniczyć lub uniemożliwić

przybywanie na świat nowego potomstwa, aby 
nie przekroczyć zasad etycznych, nie stanąć 
w  kolizji z sumieniem, nie obrazić Boga? Na 
powyższe pytanie etyka naszego Kościoła, rów 
nolegle z chrześcijańską etyką wszystkich in
nych Kościołów nie rzymsko-katolickich, daje 
następującą odpowiedź: dwa są sposoby ogra
niczania liczby potomstwa lub całkowitego za-> 
niechania zrodzenia dzieci: pierwszy możnaby 
nazwać sposobem naturalnym, drugi sposobem 
sztucznym (środki antykoncepcyjne).

Sposób naturalny regulacji urodzin opiera 
się na okresowej 'wstrzemięźliwości płciowej 
podczas tzw. dni płodnych. Dni te odkryli 
i z  imelką dokładnością w yliczyli  dwaj słynni 
lekarze: dr Ogino i dr Knaus po długich do
świadczeniach, badaniach i obserwacji. Do wia
domości odkrytych przez nich, z  biegiem lat 
inni lekarze dołączyli nowe doświadczenia 
i obserwacje, z  których najbardziej godne 
uwagi są obserwacje dr Smuldersa i dr Holta. 
Te cztery  nazwiska są do dnia dzisiejszego 
najsłynniejszymi z dziedziny badań nad spo
sobami naturalnej regulacji urodzin. Owocem  
ich badań są trzy  sposoby wykrywania dni 
płodnych: „kalendarzykowa”, objawowa i ter- 
miczna. Najlepszą i  nich Jest metoda ^ka
lendarzykowa”, którą wspierają dwie następ
ne. Metoda kalendarzykowa opiera się na 
stwierdzeniu, że czas płodności u kobiety  trwa  
na ogół od 16 do 12 dni przed miesiączką. 
Jeśli doda się do tego 3 do 4 dni na żywotność  
plemników męskich w  jej organizmie, w tedy  
okres płodności należałoby ustalić na 8 dni —  
od 10 do 11 dni przed miesiączką. Te 8 dni 
należy uważać za dni płodne, w  których może 
nastąpić poczęcie nowego życia w  organizmie 
kobiety. Rodzice, którzy  mają już kilkoro 
dzieci i nie mogą mieć uńęcej, powinni w tych  
dniach zachować wstrzemięźliwość płciową. 
Naturalnie, że dni płodne należy co miesiąc 
odpowiednio wyliczyć, czyli prowadzić kalen
darzyk małżeński. W dokładniejszym zoriento
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waniu się w  dniach płodnych pomaga metoda 
objawowa i termiczna.

Pewne objawy, zachodzące w  organizmie 
kobiety pozwalają zorientować się w  rozpo
częciu i zakończeniu okresu płodności: są to 
tzw . objawy owulacyjne. Dr Holt, słynny ho
lenderski ginekolog i seksuolog, w  znanej już 
w  świecie publikacji pt. „Het getij” (nie prze
tłumaczonej dotychczas na język  polski), w  
sposób jasny i przystępny przedstawił m etody  
naturalnej regulacji urodzin, wśród nich m e
todę objawową. Do zespołu objawów owula- 
cyjnych zaliczył, m iędzy innymi, następujące: 
skórne (np. w ypryski na twarzy, ból żylaków), 
psychiczne (przygnębienie, bezsenność, wzm o
żony popęd płciowy), jelitowe (mdłości, w y 
mioty, lekka biegunka), objawy ogólne (ocię
żałość, zmęczenie, bóle g łowy itp.).
• Trzecia metoda — termiczna, oparta rów 

nież na badaniach i doświadczeniach wielu  
lekarzy, pozwala wykryw ać okres niepłodny  
na podstawie ciepłoty ciała, która wzrasta po 
owulacji. Metoda ta wymaga jednakże co
dziennego skrupulatnego mierzenia tempera
tury i przez to jest niewygodna. W ykrywanie  
dni płodnych drogą mierzenia temperatury  
podstawowej ciała lub też przez obserwację 
objawów towarzyszących owulacji, wspierają 
metodę „kalendarzyka małżeńskiego”, są naj
lepszym jej uzupełnieniem.

Naturalne m etody regulacji urodzin, przed- 
statmone tutaj pobieżnie i niefachowo a przez  
to nie mogące absolutnie stać się dla C zy te l
nika podstawą do jakichkolwiek poczynań w  
t y m  względzie (fachowej porady udzielić może 
lekarz lub tzw. poradnie małżeńskie), są jed 
nakże jak najbardziej godne zalecenia z punk
tu  widzenia etyki. Nie wypaczają one aktu  
płciowego, nie naruszają naturalnego jego prze
biegu. Człowiek korzysta tu z tego co mu  
daje natura, poznaje dokładnie jej  wymagania  
i nie zakłóca ich środkami sztucznymi. Etyka  
chrześcijańska wszystkich wyznań i etyka  
świecka również, uważają okresową wstrze
mięźliwość płciową za najlepszy sposób świa
domego macierzyństwa realizowanego w  prak
tyce.

Czy, jednakże, ludzie wierzący mogą stoso
wać tę metodę zawsze, bez żadnych ograni
czeń? Nie.

Młodzi małżonkowie np. k tórzy  nie mają  
dzieci, albo mają tylko jedno dziecko, a nic 
nie stoi na przeszkodzie ku temu  — ani w zglę

dy eugeniczne, ani ekonomiczne, ani społecz
ne — aby mieli kilkoro dzieci, nie mogą bez 
obciążania sumienia grzechem korzystać z m i
łości bez chęci poniesienia jakiejkolwiek ofiary. 
Przecież sami dobrowolnie zawarli związek  
małżeński, a związek ten z natury swej, okreś
lonej przez Boga, przeznaczony jest do krze
wienia rodzaju ludzkiego. Jeżeli więc nie ma 
poważnych racji, które w strzym yw ałyby  od 
zrodzenia potomstwa, to posługiwanie się m e
todą okresową w  ty m  celu jedynie, aby nie 
mieć± kłopotów w  życiu, jest niemoralne.

Drugim sposobem zapobiegania ciąży są środ
ki antykoncepcyjne. Trzeba przyznać, że sta
wiają one sztuczną tamę .zbyt bujnej i ponad 
miarę rozrodczej naturze. Ponieważ są czymś  
sztucznym, dlatego — jak stwierdzają lekarze
— częstsze ich stosowanie może okazać się 
szkodliwe dla organizmu kobiety, a dla obu 
współmałżonków nawet przyczyną zaburzeń 
psycho-nerwicowych. Wiadomo przecież, że 
środki te, zwłaszcza u nas, są bardzo niedo
skonałe. Lecz medycyna wciąż idzie naprzód. 
Lekarze amerykańscy wynaleźli już pastylki  
doustne, które zapobiegają ciąży. Obecnie trw a
ją doświadczenia czy częstsze przyjmowanie  
pastylek nie zaszkodzi organizmowi kobiety:

Jeśli więc sztuczne zapobieganie ciąży może  
zaszkodzić organizmowi, to winę ponosi tu nie
doskonałość środków antykoncepcyjnych. W ie
rząc w  ustawiczny postęp m edycyny, co naj
lepiej stwierdza doświadczenie, można śmiało 
przypuszczać, że kiedyś szkodliwość ich zosta
nie całkowicie wyeliminowana.

Podobnie jak przy  pierwszej metodzie, tak 
tym  bardziej tutaj należy zapytać: jak należy  
pcenić posługiwanie się środkami antykoncep
cyjnym i z punktu widzenia etyki? Czy będzie 
to czyn nieetyczny, a więc dla ludzi wierzą
cych — grzech, czy  też  będzie to czyn etycz
nie obojętny? Na pytanie to różne wyznania, 
różne dają odpowiedzi. Można je zasadnicza 
podzielić na dwie grupy: do pierwszej należy  
Kościół rzymsko-katolicki, do drugiej w y z 
nania chrześcijańskie, nie rzymsko-katolickie.

Potrzebę świadomego macierzyństwa i regu
lacji urodzin uznają zgodnie wszystkie w y z 
nania; wszystkie też opierają swe tw ierdze
nia na tych samych dowodach, które przy to 
czyłem w  pierwszej części artykułu. Dla Koś
cioła rzymsko-katolickiego podstawą do otwar
tego opowiedzenia się po stronie świadom,egc 
macierzyństwa było i jest przemówienie pa
pieża |Piusa XII,f wygłoszone 29 października
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1951 r. Papież podkreślając obowiązek małżon
ków troszczenia się o utrzymanie rodzaju ludz
kiego zgodnie z wolą Stwórcy, oraz oceniając 
uchylenie się od tego obowiązku jako grzech 
przeciw sensowi życia małżeńskiego —  rów
nocześnie powiedział, że ...,,z tego pozy tyw n e
go i obowiązkowego świadczenia mogą uwal
niać (także na czas dłuższy, a nawet na cały 
czas trwania małżeństwa) poważne m otywy,  
jak te, które nierzadko znajdują się w  tzw. 
„wskazaniu” medycznym, eugenicznym i so
cjalnym".

Biskupi Kościoła Anglikańskiego na kon
ferencji w  Lambeth, w  lipcu i sierpniu 1958 r. 
opowiedzieli się wszyscy (310 biskupów), za 
potrzebą świadomego macierzyństwa: „Mądre 
i odpowiedzialne rodzenie dzieci jest pierwszym  
obowiązkiem rodziców”. Na pytania: „ile dzieci, 
w jakich odstępach czasu mają zaplanować ro
dzice, nie można dać generalnej odpowiedzi. 
Sprawę muszą rozstrzygnąć rodzice sami, k tó
rzy  — oprócz liczenia się z efektywnym i włas
nymi możliwościami — powinni uwzględnić 
problemy społeczności w  której ży ją”. (Por. 
The Lambeth Conference 1958, S.P.C.K. and 
Scabury Press 1958, s.2.146). Podobne stano
wisko zajęli biskupi Kościoła Episkopalnego 
na synodzie narodowym w  Milwaukee, pod
kreślając nawet, że regulacja urodzin, zwłasz
cza w  krajach przeludnionych, jest palącą ko
niecznością.

Inne Kościoły chrześcijańskie zarówno w  
Am eryce jak w  Polsce, solidaryzują się 
z  oświadczeniem Światowej Rady Kościołów
0 potrzebie świadomegg macierzyństwa, o po
trzebie przygotowywania młodzieży do świa
domego macierzyństwa tak, aby byli  panami 
swego życia seksualnego.

Jeśli chodzi o problem środków antykoncep
cyjnych, to zarówno biskupi Kościoła Angli
kańskiego na wspomnianej konferencji w  Lam
beth, jak też wszystkie Kościoły Ewangelickie 
oraz Światowa Rada Kościołów, a wraz z nią 
Kościoły chrześcijańskie, należące do Ekumenii 
uważają, że nie ma moralnej różnicy między  
stosowaniem środków antykoncepcyjnych , . 
a stosowaniem okresowej wstrzemięźliwości 
jako metod regulacji urodzin. W jednym  i d/ru- 
gim wypadku chodzi o decyzję świadomego 
rodzenia dzieci, którą oboje rodzice podejmują  
po głębokim zastanomeniu się w  obliczu Boga
1 w  zgodzie ze sw ym  sumieniem. Mniej lub 
więcej stosowne środki zależą w  dużej mierze 
od rozwoju w iedzy medycznej. „Chrześcijanie

mają wszelkie prawa korzystania z darów w ie
dzy dla własnych celów”. (The Lambeth Con
ference 1958, s. 2.147).

KTO MA RACJĘ?

Przytoczone wypowiedzi różnych wyznań na 
temat potrzeby świadomego macierzyństwa  
świadczą, że pod ty m  względem cały świat 
chrześcijański jest zgodny. Rozbieżność wśród 
wyznań zaznacza się dopiero przy  metodach 
świadomego macierzyństwa. Tu Kościół rzym -  
sko-katołicki przeciwstawia całej reszcie świara 
chrześcijańskiego swój pogląd o tym , że jed y 
ną etyczną metodą regulacji urodzin jest m e
toda okresowej wstrzemięźliwości płciowej. 
Środki antykoncepcyjne uważa za środki nie
etyczne. K to  z rzymsko-katolickich w yznaw 
ców posługuje się takimi środkami, ten grze
szy  ciężko i zasługuje na potępienie wieczne. 
Etyka Kościoła rzymskiego stwierdza katego
rycznie, że wszelki akt małżeński spełniony 
niezgodnie z w ytycznym i natury  — zawsze  
jest  grzechem ciężkim. („Onanismus coniugałis, 
ąuocumąue modo libere fit, semper est pecca- 
tum  mortale” — Priimer, Manuale theologiae 
moralis t. III. Herder, Friburgi Brisgoviae  — - 
Barcinonae 1955, s. 509— 510). Sposoby nie
właściwego aktu małżeńskiego wylicza Priimer 
następujące: „onanismus coniugałis duplici 
modo perpetrari solet: a) abruptione copulae..., 
b) diversis instrumentis et mediis a malitia 
hominum inventis, quae adhibentur ’vel ex 
parte viri vel ex parte mulieris eo fine, ut 
semen impediatur pervenire ad debitam lo
cum...”). Teologia rzymskiego Kościoła po dzień 
dzisiejszy kurczowo trzym a się średniowiecz
nej myśli Tomasza z Akwinu. Poza Tomasza 
nie ośmiela się wysunąć  — jest więc nieustan
nym  komentarzem Tomasza. Tomasz zaś jak 
wiadomo, na wszelkie bolączki życia znalazł 
nieodwołalnie pewną ^receptę. W dziedzinie 
etyki ty le  nagromadził grzechów śmiertelnych
i zbrodni, że samo ich wyliczenie przekro
czyłoby obszernością treści cztery Ewangelie. 
Jego twierdzenia stały się też podstawą do 
sformułowania przez etykę rzymsko-katolicką  
zasady, według której używanie środków anty
koncepcyjnych jest grzechem śmiertelnym. To
masz z Akwinu był jeszcze sroższy pod tym  
względem, gdyż stosunki małżeńskie, które  
nie zmierzają do zrodzenia potomstwa posta
wił na drugim miejscu po zbrodni zabójstwa. 
(„Patet. quod contra bonum hominis est omnis
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emissio seminis tali modo, guod generatio sequi 
non potest ... Unde post peccatum homicidii, quo 
natura Humana iam in actu exsistems destrui- 
tur, huiusmodi genus peccati videtur secundura 
locum tenere, ąuod impeditur generatio hu- 
manae naturae —  S. Thom, Contra gent. 1.3, 
c .122).

K to  zna etyką Kościoła rzymskiego, ten  
bardzo często wzdryga się przed jej grozą. 
Grzechów śmiertelnych i zbrodni jest tam tyle, 
że biedni w yznaw cy rzymsko-katoliccy chyba 
w większości znajdą się w  piekle ty m  bardziej, 
że jakoś beztrosko pewne przepisy łamią. Czym  
to należy tłumaczyć? Czy  obojętnością religij
ną? W pew nym  sensie tak, ale przede w szys t
kim tym , że etyka Kościoła rzymskiego uważa 
za grzech ciężki takie wykroczenia moralne, 
których zdrowy rozsądek uznać za wielkie  
przestępstwo nie może. (Np. spożycie kawałka 
mięsa w  piątek).

Mając to na względzie, warto zastanowić się 
czy i w  sprawach regulacji urodzin postawie
nie m etody wstrzemięźliwości okresowej, jako 
m etody jedynej, nie jest  rozwiązaniem zbyt  
krańcowym, apodyktycznym i pozbaumonym 
zdrowego rozsądku. Faktem jest niewątpliwym, 
że metoda naturalnej regulacji urodzin jest 
najlepszą i najbardziej godną zalecenia, ale 
jest  też faktem, że nie zawsze można ją sto
sować, że są małżeństwa, które przez wiele  
lat — inne przez całe życie  — nie mogą z niej 
korzystać. Pomijając więc to, że w  Polsce np. 
zwłaszcza na wsiach mało kto słyszał o Ogino- 
Knausie, pomijając to, że dopiero trzeba by  
założyć u nas tysiące poradni małżeńskich
i podjąć szeroko zakrojoną akcję uświadamia
jącą, nie należy przecież zapominać, że metoda 
ta nie jest uniwersalną. Nie wszystkie małżeń
stwa mogą się nią posługiwać. Jak więc można 
postawić ją jako jedyną, wszystkich obowią
zującą metodę?

Najsilniejszym argumentem teologów mora
listów rzymsko-katolickich przeciw środkom 
antykoncepcyjnym jest argument następujący: 
praktyki antykoncepcyjne są nieetyczne, po
nieważ sprzeciwiają się prawu naturalnemu, 
bo czynią akt małżeński pozytywnie niezdolny 

do osiągnięcia swego naturalnego celu: pro- 
kreacji, paczą jego wewnętrzną orientację. Na 
to można odpowiedzieć, że czekanie małżonków 
na okres niepłodny jest również świadomą 
dążnością do tego, aby akt małżeński uczynić 
niezdolnym do prokreacji. A więc zarówno

środki antykoncepcyjne, jak okresowa wstrze
mięźliwość spratmają ten sam skutek: uchyle
nie się od zrodzenia potomstwa. Istnieje jednak
że słuszna zasada w  etyce: non sunt facienda 
mala, ut eveniant bona .—  m e można czynić 
zła, aby osiągnąć dobro, albo inaczej: cel dobry  
nie może uświęcić złych środków. Czy rzeczy
wiście środki antykoncepcyjne są same w  sobie 
złe? Albo, czy stosowanie ich jest złem samym  
w sobie? Otóż wnikliwa analiza tego zagad
nienia musi doprowadzić do następującego 
rozumowania: Pan Bóg rozsiał ogromne bo
gactwa w  naturze; nad całą naturą postawił 
człowieka obdarzonego rozumem i kazał mu  
czynić ziemię sobie poddaną, czyli rozumnie 
rządzić przyrodą. Tam gdzie „natura supera- 
bundat”, — gdzie przyroda zby t  jest hojna, 
albo gdzie są pewne niedomogi w  przyrodzie, 
człowiek ma prawo rozumem przyrodę ujarz
mić. Na tej podstawie rozwinęły się wszelkie  
gałęzie nauk od m edycyny aż do rozbicia 
atomu. Jeśli rzeka występuje z brzegów, czło
wiek ma prawo ją uregulować sztucznym  
umocnieniem brzegów; jeśli ktoś ma zb y t  silny 
wzrok, m ęczy oczy przy  patrzeniu na bliskie 
przedmioty  — ma prawo złagodzić jego siłę 
odpowiednio dobranymi okularami. Podobnie, 
jeśli natura jest tak bujna, że zachowując jej 
wymogi każde normalne małżeństwo mogłoby 
mieć 20 i więcej dzieci, co przecież uczyniłoby  
życie nieznośnym, to człowiek —  istota ro
zumna —. musi postawić tamę te j nadmiernej 
bujności. Skoro zaś nie może jej  zahamować 
w  sposób naturalny, może to uczynić środkami 
sztucznymi. I tylko poważna szkodliwość tych  
środków dla zdrowia usprawiedliwiałaby uwa
żanie ich za środki wewnętrznie złe, prowa
dzące do celu dobrego. Ale z  tą szkodliwością 
nie należy przesadzać. Medycyna, jak już za
znaczyłem, coraz lepiej rozwiązuje te proble
my.

Celem podbudowania powyższych wywodów, 
odwołam się jeszcze do codziennego doświad
czenia i rozumowania ludzi świeckich, nieteo- 
logów, opierających swój sąd na zdrowym  
rozsądku, a nie na spekulacjach umysłowych. 
Co mówią na ten temat poważni małżonkowie 
rzymsko-katoliccy? Nie ulega przecież wątpli
wości, że prędzej czy później prawie każda 
rodzina rzymsko-katolicka musi stanąć oko 
w oko z dylematem: albo wstrzemięźliwość, 
albo życie w  ustawicznym grzechu. Bo Kościół 
ich uważa używanie środków antykoncepcyj
nych za ciężki grzech. Księża w  konfesjonałach
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i na ambonach stale przypominają o tym , recy
dywistom  zaś odmawiają rozgrzeszenia. Czy ka
tolicy stosują się do zasad swej wiary? Otóż ci, 
którzy znają teorię Ogino-Knausa i mogą ją 
praktycznie stosować — stosują. Ci zaś, którzy  
tego uczynić nie mogą, posługują się ze spoko
jem  środkami antykoncepcyjnymi, wcale nie 
uważając ich za grzeszne. Stwierdzenie to opie
ram na podstawie rozmów przeprowadzonych  
z dobrze znajomymi małżeństwami rzymsko-ka
tolickimi. Szczególnie utkwiła mi w  pamięci roz
mowa z matką trojga dzieci, młodą mężatką. 
Sama poruszyła ten temat w  ścisłym kółku  
towarzyskim, a mówiła mniej więcej tak: „przy
puśćmy, że ja zacznę stosować zasady swego 
Kościoła w  praktyce... ponieważ nie mogę 
w  żaden sposób polegać na dniach okresowej 
bezpłodności, poza najwyżej 4 dniami w  m ie
siącu, wobec tego mój m łody mąż musiałby 
przez 20 dni zachowywać wstrzemięźliwość 
płciową. Czy to możliwe? Ja nawet poważnie 
wątpię w  to czy zachowanie tej wstrzemięźli
wości przez 8 dni byłoby możliwe. Jakiż by łby  
skutek tego przymusowego celibatu? Mąż mój

zacząłby szukać innych kobiet... i rozbicie 
rodziny gotowe. Potem wiadom,o: krzywda  
dzieciom, a zwłaszcza ogromna moja osobista 
krzywda...” Przyznałem rację tej  pani. I m u
siałem ją przyznać kilku innym małżeństwom: 
poważnym i głęboko wierzącym, gorliwie prak
tykującym  katolikom. Najspokojniej w  świe
cie używają oni środków antykoncepcyjnych, 
zwłaszcza ci, którzy inaczej postąpić nie mogą 
już to stale, już też w  pewnych okresach życia
i wcale nie poczytują sobie tego za grzech 
ciężki. W księżach swych widzą ludzi nie
realnych, nie znających trudnych spraw ro
dzinnych, jako że sami dzieci nie mają.

Kończąc artykuł traktujący o sposobach
i metodach świadomego macierzyństwa, do
chodzimy do następującego wniosku: z dwóch, 
znanych obecnie metod regulacji urodzin: na
turalnej, opartej na okresowej wstrzem ięźli
wości płciowej i sztucznej, uciekającej się do 
środków antykoncepcyjnych  — bezwzględnie  
lepsza jest pierwsza, ale obie — moim zda
niem  — nie powodują winy moralnej.

c.d.n.

W I E R  U PAPIEŻU
Wspaniałe sale pałacu św. Da- 

mazego w Watykanie wypełniły się 
w piątek 22 stycznia br. tłumem 
dostojników duchownych i świec
kich, kroczących wśród szpaleru 
gwardii papieskiej. Z większą niż 
zwykle okazałością odbywała się 
ceremonia, towarzysząca audien
cjom udzielanym przez papieża 
głowom państw i wybitnym osobi
stościom. Tym razem osobistością 
tą  był kanclerz Niemieckiej Repu
bliki Federalnej dr Konrad Ade- 
nauer.

Nie była to jego pierwsza wizyta 
w Watykanie, gdzie zawsze był mi
le widzianym gościem, ponieważ 
stosunki pomiędzy kurią rzymską 
a Niemiecką Republiką Federalną 
układały się jak  najlepiej, co wię
cej — nacechowane były specjalną 
serdecznością. Nic dziwnego, zwa
żywszy, że przez długie lata na 
trpnie papieskim zasiadał Eugenio 
Pacelli, znany ze swych gorących 
proniemieckich. sympatii, ten sam 
który przyczynił się w znacznym 
stopniu do utrzymania się reżimu 
hitlerowskiego, wywierając w  1939 r, 
jako sekretarz stanu nacisk na po
tężną jeszcze, wtedy partię katolic

kiego centrum w kierunku jej sa- 
molikwidacji, oraz zawierając w 
tym samym roku konkordat z Trze
cią Rzeszą. On to w  czasie wojny 
już jako papież Pius XII był w 
dalszym ciągu dyskretnym ale bar
dzo czynnym opiekunem jej inte
resów, a po wojnie przeniósł swe 
sympatie na Niemiecką Republikę 
Federalną.

Byłoby oczywiście uproszczeniem 
sądzić, że osobiste sympatie papieża 
były decydującym czynnikiem okre
ślającym stanowisko i politykę koś
cioła katolickiego wobec Niemiec. 
Watykan jest instytucją, która w 
działalności swej nie kieruje się 
uczuciami lecz własnymi interesami. 
Te interesy, wymogi własnej racji 
stanu, kazały kurii rzymskiej popie
rać Hitlera, ponieważ widziała w 
nim wodza krucjaty przeciwko 
znienawidzonemu komunizmowi, a 
w budowanej przez niego Trzeciej 
Rzeszy bastion  ̂reakcji w Europie i 
zaporę przeciwko rewolucji.

Druga wojna światowa zakończy
ła się druzgocącą klęską Trzeciej 
Rzeszy, lecz 'w  powojennym świecie 
nie zostały usunięte wszystkie przy
czyny, które spowodowały tę naj
większą w  dziejach ludzkości kata
strofę, a zbrodnicza ideologia hitle
rowska nie została wytępiona z ko

rzeniami. Nadal istniały i istnieją 
siły dążące do odrodzenia faszyzmu, 
do nowej wojny i nowej wyprawy 
krzyżowej na Wschód. Do tych 
czynników należy także Watykan, 
który całą swą powojenną politykę 
oparł na rachubach na nieuchron
ny wybuch trzeciej wojny świato
wej, która zniszczy Związek Ra
dziecki i pozwoli Kościołowi kato
lickiemu na odzyskanie utraconych 
wpływów.

Dlatego szczególnym poparciem 
kurii rzymskiej cieszy się w  okre
sie powojennym Niemiecka Repub
lika Federalna, a ściślej te  koła 
rządzące, które jawnie głoszą hasła 
nienawiści, odwetu i nowej wojny. 
Dlatego Pius XII, który w  czasie 
ostatniej wojny nie zdobył się na 
stanowcze potępienie zbrodni hitle
rowskich, czy też słowa współczucia 
dla ich ofiar, rozczulał się nad lo
sem „biednych wypędzonych” i w 
pamiętnym liście pasterskim z 1 m ar
ca 1948 r. wzywał do naprawie
nia wyrządzonej Niemcom krzywdy. 
Pamiętamy także liczne wystąpie
nia biskupów i innych duchownych 
niemieckich, którzy zachęceni sta
nowiskiem Watykanu — byli i są 
nadal głównymi orędownikami nie
mieckiego rewizjoniżmu. W kance
lariach Watykanu i Bonn tworzono
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gorączkowo fantastyczne plany 
„wskrzeszenia dziedzictwa Karola 
Wielkiego”, co przetłumaczone na 
język górnolotny, a bardziej zrozu
miały — oznacza po prostu zespo
lenie Niemiec, Francji i Włoch pod 
rządami neofaszyzmu i klerykałów.

Lecz od powstania tych planów, 
do ich realizacji było daleko, coraz 
dalej, w m iarę jak  w  ciągu ostat
nich la t zmienia się sytuacja mię
dzynarodowa, jak  w całym świecie 
wzrasta i potężnieje powszechne dą
żenie do pokoju do zgodnego współ
życia narodów. W tej atmosferze, 
wojownicze hasła głosicieli nowych 
krucjat i apostołów nienawiści znaj
dują coraz mniejszy posłuch a od
wrotnie, bucha coraz większy sprze
ciw i oburzenie. Musi się z tymi na
strojam i liczyć W atykan i następca 
Piusa XII, papież Jan  XXIII. Nie 
znaczy to, by polityka kurii uległa 
ostatnio jakiejś zasadniczej zmianie, 
nie oznacza to także zmniejszenia 
bardzo silnych wpływów niemiec
kich. Przeczą temu choćby dokona
ne ostatnio nominacje kardynalskie. 
Wśród nowych purpuratów  nie ma 
ani jednego Polaka, znaleźli się na
tomiast wśród nich jezuita niemiec
ki A. Augustyn Bea, b. zaufany spo
wiednik Piusa XII, oraz Ameryka
nin niemieckiego pochodzenia Alois 
Miinch, b. nuncjusz papieski w Nie
mieckiej Republice Federalnej, je
den z twórców i rzeczników naj
ściślejszej współpracy na odcinku 
Watykan — Bonn. Niemniej jednak 
faktem jest, że w  miarę jak maleją 
perspektywy nowej wojny, karta 
niemiecka przestaje być jedynym 
atutem  w dyplomatycznej grze Wa
tykanu, a wypowiedzi papieża Jana 
XXIII na tem aty niemieckie muszą

być bardziej powściągliwe niż to 
miało miejsce w okresie rządów je
go poprzednika.

' W tym zmieniającym się ustawicz
nie świecie jeden człowiek pozostał 
zupełnie niezmieniony. Jest nim 
właśnie dr Konrad Adenauer, kan
clerz Niemieckiej Republiki Federal
nej, a zarazem — o czym warto pa
miętać —■ Wielki Mistrz Zakonu N. 
Maryi Panny, czyli tzw. popularnie 
krzyżaków, którzy tak ponurą kartę 
zapisali w naszych dziejach. Nie jest 
on zadowolony z odprężenia w  sto
sunkach międzynarodowych, z za
rysowujących się możliwości osiąg
nięcia trwałego pokoju. Chciałby 
zatrzymać bieg historii, chciałby 
walczyć i bronić. Z kim chciałby 
walczyć i czego bronić? O tym wła
śnie mówił on papieżowi w czasie 
swojej ostatniej wizyty. Z przebiegu 
jej dotarło do wiadomości publicz
nej oświadczenie Adenauera, w któ
rym stwierdził on, że „Bóg powie
rzył narodowi niemieckiemu szcze
gólne zadanie być stróżem Zachodu 
przeciwko potężnym wpływom 
Wschodu”.

Nie wiadomo, co odpowiedział na 
to papież, natomiast na całym 
świecie te buńczuczne słowa wzbu
dziły niesmak i oburzenie. Dla nas, 
w tych słowach Wielkiego Mistrza 
krzyżaków dźwięczy dobrze znajo
mą nuta. Przecież to inny kanclerz
— Adolf Hitler powoływał się stale 
na specjalną misję narodu nie
mieckiego, a realizując ją, skąpał 
Europę w morzu krwi. On utrzy
mywał, że cieszy się szczególną 
opieką Opatrzności, Jego żołdacy 
nosili na klamrach swych pasów 
bluźnierczy napis: Bóg z nami”.

Przed czym to chce bronić dr Ade
nauer Zachodu tego dokładnie nie 
powiedział. Była to niewątpliwie 
słuszna ostrożność, ponieważ coraz 
mniej jest naiwnych, nawet w oj
czyźnie kanclerza, którzy by wie
rzyli, że Zachodowi, a w szczególno
ści Niemcom — zagraża w chwili 
obecnej jakieś konkretne niebezpie
czeństwo zbrojnej agresji.

Boi on się natomiast czegoś inne
go, boi się tych przemian zacho
dzących na świecie, o których mó
wiliśmy wyżej. Chciałby osłonić 
swoją ojczyznę i cały świat przed 
hasłami pokoju, sprawiedliwości i 
koegzystencji narodów.

Można oczywiście skwitować 
wzruszeniem ramion te słowa pełne 
pychy. Świat pójdzie swoją drogą. 
Nie da się odwrócić biegu historii i 
nikt w tym Adenauerowi nie może 
pomóc — nawet papież. Byłoby to 
jednak stanowisko niesłuszne. Nie 
wolno nam  tych słów lekceważyć, 
ponieważ są one jednym jeszcze do
wodem i ostrzeżeniem, że w powo
jennym świecie Niemiecka Repub
lika Federalna jest elementem' roz
stroju, że działają tam  siły zmie
rzające do zakłócenia pokoju, że ro
dzą się tam  i rozszerzają rasistow
skie hasła o wyższości jednego naro
du nad drugim, które w konsekwen
cji muszą prowadzić do nowych 
wojen. Musimy być czujni, musimy 
ofiarnie pracować nad wzmożeniem 
sił naszego państwa, które jest człon
kiem i ogniwem wielkiego obozu 
pokoju. Im obóz ten będzie silniej
szy, tym mniej będą mieli szans 
bońscy odwetowcy i „obrońcy Za
chodu” na realizację swych świa- 
toburczych planów.

W I A D O M O Ś C I  Z K O Ś C I O Ł A  P O W S Z E C H N E G O

SYNOD RZYMSKI

W ostatnim tygodniu stycznia od
był się pod przewodnictwem papie
ża Jana XXIII, synod diecezji rzym
skiej kościoła katolickiego, więc tej 
diecezji, której pasterzem jest sam 
papież. Nie dobrze widać dzieje się 
w tej najwyższej komórce organi
zacyjnej kościoła, skoro głównym 
tematem obrad była sprawa napra
wy obyczajów i podniesienia pozio
mu kleru. Najwięcej kłopotów przy
sparza sprawa celibatu. „Czy wiecie,

co od czasu do czasu najbardziej za
smuca Nasze dni? —■ powiedział pa
pież — skarga płynąca z bliska 
bądź z daleka, która dobiega aż tu, 
skarga dusz kapłańskich, którym to
warzyszenie serca i ciała w podróży 
życia, a nawet w niedostatecznie 
kontrolowanym sprawowaniu świę
tego posłannictwa wyrządziło wiel
ką krzywdę wobec Boga, wobec ko
ścioła i dusz, stało się przyczyną 
wielkiej hańby oraz ogromnych i 
niezwykle gorzkich trosk. Najbar
dziej Nas m artw i to, że aby ocalić

jakieś strzępy ich utraconej godnoś
ci, niektórzy wyobrażają sobie, że 
kościół może zrezygnować z tego, co 
poprzez długie wieki było i pozo
staje jedną z najszlachetniejszych i 
najczystszych chwał jego kapłań
stwa”.

Słowa te wskazują dobitnie jak 
bardzo palący i powszechny sta
je się problem celibatu. Czy synod 
rzymski, względnie zbliżający się 
Sobór Powszechny potrafią znaleźć 
jakieś rozsądne rozwiązanie tegq 
problemu — zobaczymy.
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KOŚCIÓŁ EWANGELICKI W 
NIEMCZECH

W ciągu pierwszych miesięcy bie
żącego roku kościół ewangelicki w 
Niemczech przeżywał ważne wyda
rzenia, jakimi były: synod prowincji 
kościelnej Berlin-Brandenburg, od
byty z końcem stycznia br. w Span- 
dau oraz rozpoczęty w  dniu 24 lu
tego w  Berlinie synod całego koś
cioła. Przypomnieć należy, że Ewan
gelicki Kościół w  Niemczech jest 
organizacją kościelną obejmującą 
swym zasięgiem oba państwa nie
mieckie, zarówno Niemiecką Repu
blikę Federalną jak  i Niemiecką Re
publikę Demokratyczną. Fakt ten 
powoduje, że na terenie kościoła 
znajdują swoje odbicie wszystkie 
problemy nurtujące społeczeństwo 
niemieckie w  obu państwach.

Szczególnie ostrą dyskusję na tych 
zjazdach wywołała działalność prze
wodniczącego Rady Naczelnej, a 
więc najwyższego zwierzchnika koś
cioła, biskupa Ottona Dibeliusa. Bi
skup Dibelius znany jest z wrogiego 
stosunku do władz Niemieckiej Re
publiki Demokratycznej i dokony- 
wujących się tam  przemian. W roku 
ubiegłym, w  pracy swej zatytułowa
nej „Obrigkeit” wystąpił on z rewi
zją znanej tezy apostoła Pawła, że 
wszystkich chrześcijan obowiązuje 
posłuszeństwo wobec władzy świec
kiej. Dr Dibelius stwierdził, iż NRD 
jako „państwo totalitarne” nie od
grywa przepisanej państwu przez 
apostoła Pawła roli sługi bożego. Z 
tej teologicznej tezy,, biskup wy
prowadził polityczny wniosek, spro
wadzający się do nawoływania lud
ności NRD do biernego oporu wobec 
swego państwa. Zajęte w  pracy tej 
przez Dibeliusa stanowisko, jak 
również cały szereg wrogich wy
padów przeciwko NRD, jaki po niej 
nastąpił — zaciążyło mocno na wza
jemnych stosunkach pomiędzy koś
ciołem a państwem w tym kraju.

Tezy Dibeliusa wywołały ostry 
sprzeciw ze strony uczestników sy
nodu w Spandau, jak  z synodu w 
Berlinie. Z ostrą krytyką wystąpił 
zwłaszcza słynny teolog zachodnio- 
-niemiecki prof. Gollwitzer. Ta kry
tyka osłabiła niewątpliwie stanowi
sko Dibeliusa, który zapowiedział 
swoje ustąpienie ze wszystkich zaj
mowanych stanowisk kościelnych w 
roku przyszłym.

Sprawa stosunku do władzy świe
ckiej nie jest jedynym problemem, 
który nurtuje kościół. Postępowa 
opinia publiczna obu państw nie
mieckich domaga się od jego kie

rownictwa zajęcia zdecydowanego 
stanowiska wobec decydujących dla 
przyszłości całego narodu zagadnień, 
takich jak zbrojenia atomowe Bun
deswehry oraz mnożących się w 
ostatnich miesiącach objawach od
radzającego się faszyzmu i nienawi
ści rasowej. Do spraw tych powró
cimy jeszcze po otrzymaniu tekstów 
uchwał synodu berlińskiego.

ZGON KARDYNAŁA STEPINACA

Dnia 10 lutego br. zmarł arcybi
skup Zagrzebia, kardynał Aloizjo 
Stepinac. W okresie minionej wojny 
współpracował on z szefem pronie
mieckiego marionetkowego rządu 
chorwackiego Ante Pawelicem. Pod 
tym zarzutem stawał on w 1946 r. 
przed sądem Jugosłowiańskiej Re
publiki Ludowej i skazany na 16 lat 
więzienia. Kara ta  została następnie 
zmieniona na areszt domowy w 
miejscowości Krasić. W związku ze 
śmiercią kardynała Stepinaca prasa 
światowa wyraża nadzieję, że obec
nie łatwiej będzie mogło dojść do 
pełnej normalizacji stosunków po
między państwem a kościołem w 
Jugosławii.

KURSY HISTORII RELIGII NA 
UNIWERSYTECIE BUDAPESZ
TEŃSKIM

Na Wydziale filologicznym Uni
wersytetu Budapeszteńskiego rozpo
częły się w lutym br. jednoroczne 
kursy historii religii. W pierwszym 
półroczu wykłady obejmować będą 
wyłącznie historię religii, w dru
gim zaś — zagadnienia społeczne i 
ideologiczne dotyczące religii.

Profesor uniwersytetu Pal Sandor 
oznajmił, że głównym celem kursów 
jest podniesienie poziomu naukowe
go profesorów wyższych uczelni.

Zgodnie z planami, już w najbliż
szym czasie na wszystkich wyższych 
uczelniach historia religii będzie 
przedmiotem wykładowym.

ZMIERZCH NIETOLERANCJI RE
LIGIJNEJ W ŚWIECIE

Arcot Krishnaswani z Indii, czło
nek podkomisji do spraw opieki nad 
wyznaniami mniejszościowymi przy 
Organizacji Narodów Zjednoczo
nych, prowadzący od dłuższego 
czasu studia, dotyczące dyskrymi
nacji wyznaniowej, stwierdził w re
feracie poświęconym temu zagad
nieniu, że fanatyzm religijny i zwią
zana z nim dyskryminacja wyznań 

' coraz bardziej maleje w świecie, a 
wzrasta dążność do równego trak

towania wyznawców różnych domi
nacji religijnych. Krishnaswani 
przypisuje to temu, że zarówno Ko
ścioły, jak rządy poszczególnych 
państw i powszechna opinia pub
liczna zmieniły swą dotychczasową 
postawę i poglądy odnośnie stosun
ku do różnych religii. Obawiając 
się nawrotu dawnego fanatyzmu, 
Krishnaswani sugeruje władzom 
państwowym, aby podtrzymywały 
wysiłki w usuwaniu wszelkiego 
przymusu, ograniczającego wolność 
myśli, wolność sumienia i wolność 
religii; aby zapewniały swym oby
watelom swobodę kultu prywatnego 
czy publicznego, możność brania 
udziału w pielgrzymkach do miejsc 
świętych zarówno we własnym kra
ju jak i za granicę oraz możność 
propagowania swej religii; żadne 
wyznanie nie powinno być fawory
zowane lub dyskryminowane, lecz 
wszystkie równo traktowane.

PRZECIWKO FALI 
ANTYSEMITYZMU

Fala antysemityzmu, która przy
brała na sile w pierwszych miesią
cach br. napotkała żywy protest w 
Kościele Powszechnym. Przedsta
wiciele Kościołów ewangelickich i 
katolickich w Niemczech, Norwegii, 
Szwajcarii, Francji, Ameryce, Wło
szech, Polsce surowo potępiły ma
nifestacje antysemickie, wyrażając 
swój gorący sprzeciw i oburzenie.

Rada Kościołów Ewangelickich, 
stojąca na czele tak Kościołów Nie
miec Zachodnich jak  i Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej, wysunę
ła projekt, aby księża w parafiach 
ewangelickich, pouczali wiernych, w 
oparciu o głębsze studia biblijne, o 
należytym, hum anitarnym  ustosun
kowaniu się do dyskryminowanych 
Żydów. Incydenty antysemickie po
tępił ze szczególną surowością pa
stor H. Gruber, b. więzień obozu 
koncentracyjnego, obecny reprezen
tant Kościoła ewangelickiego przy 
rządzie NRD zaznaczając, że ci, któ
rzy brali czynny udział w  zbrod
niach w  r. 1933—1945, stracili wszel
kie prawa do zajmowania odpowie
dzialnych stanowisk w  Niemczech.

Wystąpienia antysemickie potępili 
również biskupi Kościoła norweskie
go podkreślając, że Kościół powi
nien bronić praw wolnościowych 
każdego człowieka. Wszystko, co 
ogranicza tę wolność, jest hańbą cy
wilizacji chrześcijańskiej.

Konsystorz protestanckiego na
rodowego Kościoła szwajcarskiego w 
Genewie, na pierwszym posiedzeniu
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br. dołączył swój głos protestu do 
protestu innych Kościołów, potę
piając rasizm pod jakąkolwiek po
stacią i przypominając zasadnicze 
wskazania Ewangelii Chrystusa Pa
na, obalające wszelkie m ury niena
wiści pomiędzy ludźmi — członkami 
jednej, wielkiej rodziny Bożej. 
Szczególnym zadaniem Chrześcijan
— głosi odezwa Konsystorza — win
na być walka z fanatyzmem anty
semickim, który tyloma niewypowie
dzianymi cierpieniami dotknął na
ród izraelski.

W Paryżu, podczas posiedzenia 
Ligi międzynarodowej przeciw ra
sizmowi i antysemityzmowi pastor 
Marek Boegner, prezydent Federa
cji protestanckiej we Francji, oś
wiadczył: „Ńa barki nasze spada 
wielka odpowiedzialność ustawicz
nego przypominania wiernym, że 
skoro się jest człowiekiem, trzeba 
być sługą braterstw a i sprawiedli
wości dla wszystkich, bez względu 
na różnicę rasy, narodowości czy 
kolor skóry.

Z kolei radio watykańskie prze
strzegało swych słuchaczy przed nie
nawiścią rasową w inną śmierci 
milionów Żydów w czasach nie
mieckiego socjalizmu narodowego, 
który do dnia  dzisiejszego jest 
inspiratorem tej haniebnej akcji. W 
imię chrześcijańskiego sumienia, w 
imię najszlachetniejszych uczuć 
ludzkich, mając w pamięci milio
nowe ofiary rasizmu, trzeba prze
strzec narody — głosiło radio waty
kańskie — a zwłaszcza młodzież 
przed groźbą nawrotu płomienia 
nienawiści rasowej.

Federacja młodzieży chrześcijań
skiej Niemiec (U.C.J.G.), licząca 6 
milionów członków wyraziła zdecy
dowanie swą dezaprobatę tym 
„niepoczytalnymi czynami”. Federa
cja nasza, pisano w  deklaracji, nie 
godzi się na to, aby młodzież nie
miecką identyfikowano z takimi 
elementami... W Hanowerze chrześ
cijańska młodzież niemiecka zorga
nizowała manifestację przeciw an
tysemityzmowi. M. W alter Lutz, se
kretarz generalny Federacji mło
dzieży, wobec przedstawicieli rządu, 
władz miejskich, kierowników Koś
ciołów, członków społeczności ży
dowskiej, podkreślił w przemówie
niu, że sromotna przeszłość 1933— 
1945 r. nie może odżyć w  Niemczech.

Arcybiskup prawosławnej archi
diecezji greckiej Ameryki Północnej 
i Południowej — Iakovos — widzi 
w  tych wrogich aktach symptomy 
choroby moralnej i duchowej na
szych czasów.

Słowa potępienia antysemityzmu 
wyrazili także przedstawiciele Koś-' 
cioła Luterańskiego i Episkopalnego 
w  Ameryce oraz Światowa Rada 
Kościołów.

Biskupi Kościoła anglikańskiego 
na posiedzeniu w  Coventry zaapelo
wali do chrześcijan anglikańskich, 
aby ustosunkowali się do Żydów jak 
najprzyjaźniej, w  duchu chrześci
jańskiej miłości bliźniego. „Prosimy 
Boga, — stwierdza deklaracja — 
aby nas zachował od ducha niena
wiści, który tyle zła wyrządził i za
klinamy swych wiernych, by wy
strzegali się podobnych zbrodni”.

Do wiadomości tych, zebranych 
z „Service Oecumeniąue de presse 
et d’information” dołączamy krótką 
wzmiankę o gorącym proteście prze
ciw antysemityzmowi w polskiej 
prasie zarówno kościelnej jak i 
świeckiej.

CZYŻBY STANY ZJEDNOCZONE 
EUROPY?

Komisja studiów dotyczących 
współpracy chrześcijan w  dążeniu 
do zjednoczenia Europy, na jednej 
ze swych sesji z dnia 9 i 10 stycznia 
w Amsterdamie zażądała od Koś
ciołów i parafii bardziej czynnej 
postawy odnośnie problemów- in
tegracji europejskiej. Analiza aktu
alnej sytuacji, podjęta przez komi
sję wykazała, że opinia chrześcijań
ska nie uświadamia sobie wagi i 
aktualności nagłych przemian w ży
ciu narodów europejskich. W kołach 
kościelnych daje się raczej zauwa
żyć naiwny konserwatyzm nie wy
biegający myślą ku zadaniom i 
możliwościom przyszłości.

A tymczasem nie ulega wątpliwo
ści, że współczesna Europa jest zu
pełnie inna, aniżeli Europa Ludwi
ka XIV, Fryderyka II i Bismarcka. 
Europa państw narodowych zmierza 
coraz szybciej do integracji i do tak 
pojętej Europy należy przyszłość; z 
ruin zastarzałych klas i narodów 
musi powstać nowa społeczność eu
ropejska, społeczność świadoma błę
dów przeszłości, opierająca swe ży
cie na odwiecznych prawach Ewan
gelii Chrystusowej, zastosowanych 
w życiu codziennym.

NOWA SIEDZIBA ŚWIATOWEJ 
RADY KOŚCIOŁÓW

Biura Światowej Rady Kościołów 
w Genewie są rozmieszczone w dzie
więciu różnych budynkach i częś
ciowo w  baraku. Ponieważ aktyw
ność S.R.K. stale wzrasta, liczba

pracowników została zdwojona, od 
dawna dawał się we znaki brak od
powiedniej sali na konferencje, brak 
kaplicy i w ogóle brak jednego, re- 
zydencjalnego budynku. Obecnie 
plany budowy gmachu, mającego 
być siedzibą S.R.K. są sporządzone. 
Miasto Genewa sprezentowało na 
ten cel plac o wymiarze 34 000 m2 w 
dobrym punkcie, w  pobliżu Pałacu 
Narodów Zjednoczonych. Budowa 
dwupiętrowego gmachu z betonu i 
szkła ma się rozpocząć jeszcze w 
tym roku. Punktem centralnym bu
dynku będzie kaplica, obliczona na 
500 osób. Drugim miejscem, skupia
jącym większą ilość ludzi ma być 
sala konferencyjna (na 400 osób), 
wyposażona w  najnowocześniejsze 
urządzenia. Biblioteka znajdzie po
mieszczenie w  osobnym budynku, 
odłączonym od głównego gmachu. 
Jedna z rodzin amerykańskich ofia
rowała na budowę biblioteki 900 000 
franków szwajcarskich. Biblioteka 
pomieści 30 000 tomów. Światowa Ra
da Kościołów powołała specjalny 
Komitet międzynarodowy do zebra
nia funduszy na budowę zarówno 
głównego gmachu jak  i biblioteki. 
Koszta budowy oblicza się na 10 
milionów fr. szw. Funduszy tych 
m ają dostarczyć Kościoły będące 
członkami S.R.K. Pod koniec 1959 r. 
zebrano już na ten cel 6 i pół milio
na franków.

OBAWY KOŚCIOŁA ANGLIKAŃ
SKIEGO

W tzw. „ewangelickim skrzydle” 
Kościoła anglikańskiego zaprotesto
wano przeciw infiltracji praktyk 
rzymsko-katolickich, w  anglikaniź- 
mie. List protestacyjny, podpisany 
przez 500 księży, wysłano do arcy
biskupów Canterbury i Yorku pod
kreślając, że tego rodzaju wpływ 
rzymskiego katolicyzmu podważa 
zdobycze Reformacji i prowadzi Ko
ściół do tej formy religii, która on
giś skierowała ogromną liczbę wier
nych do innych denominacji albo 
w ogóle zraziła do Kościoła. Rów
nocześnie księża domagają się: 1) 
prostoty kultu i doktryny biblijnej 
tak charakterystycznych w anglika- 
niźmie od czasów Reformacji; 2) 
usunięcia z kultu religijnego szat li
turgicznych takich, jak w Kościele 
rzymsko-katolickim; 3) oparcia wia
ry i doktryny teologicznej na jed
nym autorytecie — Biblii; 4) nie pod
dawania dogmatów Kościoła rewizji 
w tym celu, by zbliżyć się doktry
nalnie do Kościoła rzymskiego.

dokończenie no, str. 3Q
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r e c e n z j e
KALENDARZ KATOLICKI NA ROK 1960, Wydawnictwo Literatury Religijnej Warszawa 1960, str. 312,

nakład 5 000 egz., cena zł 15.
Błogosławieństwem Arcypasterskim na rok 1960 Naj- 

przewielebniejszego Księdza Biskupa Dr Maksymiliana Ro- 
dego zaczyna się „KALENDARZ K ATO LICKI”, ukazujący 
się wprawdzie na rynku z pew nym  opóźnieniem lecz godny 
polecenia uwadze każdej katolickiej rodziny, która życie 
swe chce układać i układa po Bożemu, dla której sprawy 
wiary i religii nie są obojętne.

„KALENDARZ K ATO LIC K I” ma być dla wierzących 
katolików przewodnikiem  i codziennym memento w  su
miennym korzystaniu z czasu, jaki Bóg daje nam do dys
pozycji”... czytamy w Błogosławieństwie Arcypasterskim, 
a zapoznając się z treścią „KALENDARZA” znajdujemy 
potwierdzenie tych słów w starannym doborze tematów  
i układzie artykułów.

W części kalendarzowej książka zawiera dwanaście roz
ważań, w których autor — Ks. Dr A. Naumczyk porusza 
takie tem aty jak: „W iara”, „Wina i skrucha”, „Doniosłość 
cierpienia”, „Życiem moim jest Chrystus”, „M aryja”, „Życie 
łaską”, „Młodzież”, „Niepokalana”, „Szkoła”, „Święta ra 
dość”, „Życie pozagrobowe”, i „Miłość”. Rozważania te pi
sane w sposób daleki od taniej popularności, pozbawione 
jakichkolwiek „chwytów” łzawo-sentymentalnych wyjaśnia
ją w formie poważnej ale zarazem, przystępnej i zrozumiałej szereg trudnych pojęć z zakresu teologii 
nasuwając wiele tematów do przemyśleń. Autor cytuje bardzo często szereg materiałów źródłowych, 
co jeszcze bardziej podnosi rangę tych rozważań. Dzięki tym  zaletom ich tekst czyta się z pełnym  
zainteresowaniem i satysfakcją.

Ten pierwszy dział „Kalendarza” uzupełniają trafnfte dobrane w yją tki z poezji tej miary mistrzów  
rym u i słowa co: Słowacki, Mickiewicz, czy Kasprowicz.

Następny dział — Dział Historyczny zapoznaje nas z historią Polskiego Kościoła Katolickiego uka
zując podłoże, na jakim  kiełkowała m yśl o jego zorganizowaniu, a także wprowadzając czytelnika  
w zagadnienia idei Kościoła Narodowego na przestrzeni tysiąclecia. Ks. E. Narbuttowicz ukazuje  
w swoim artykule zamierzchłe tradycje postępowego ruchu religijnego na ziemiach polskich udowadnia
jąc, że idea Narodowego Kościoła Polskiego sięga czasów o wiele wcześniejszych niż zw ykle oficjalnie 
przyjmowana przez historię data chrztu Polski za panowania Mieszka I.

Działalność dwóch wielkich reformatorów  — przybyszów z Bizancjum  — Cyryla i Metodego rozpoczyna 
dzieje Kościoła Narodowego w Polsce, By później znaleźć swe odbicie w okresie reformacji, kiedy to 
te j klasy myśliciele co: Jan Ostroróg czy Frycz Modrzewski postulują w swoich pracach uniezależ
nienie się Polski od papiestwa i wprowadzenie języka narodowego do liturgii.

I  chociaż minęło już 60 lat od chwili zorganizowania pierwszych parafii Polskiego Kościoła Narodowe
go, to jednak zbyt silne były w pływ y Kościoła rzymskiego, by ta piękna idea mogła wydać w pełni 
owoce. Dopiero rok 1946 przyniósł dekret, ktróym  Kościół Polski zostaje prawnie uznany, przestaje być 
organizacją nielegalną.

Historię rozwoju Kościoła śledzi czytelnik zapoznając się z bogato ilustrowaną kroniką parafii kościoła 
polskiego w Polsce i Ameryce, znajdując tam  wiele przykładów męstwa i wielkiego samozaparcia się 
ludzi, którzy przed laty narażali nierzadko swe życie wcielając w czyn ideę Chrystusowego Kościoła. Dział 
historyczny przynosi ponadto dwa krótkie reportaże z obrad czwartego Synodu Kościoła Polsko-Katolic- 
kiego i z  Chrześcijańskiej Akadem ii Teologicznej, w której kształcą się przyszli księża polsko-katoliccy;

Dział Religijno-Społeczny zawiera ciekawe opracowania takich tematów jak: poświęcony 15-leciu Polski 
Ludowej artykuł pt. „Bogatsi o 15 lat...”, „Tajemnica Biblii w kościele”, „W 550 rocznicę Grunwaldu”, 
„Sobór powszechny” oraz poświęcony sprawie stosunków niemiecko-polskich artykuł pt. „Istota sporu 
Niemciy, Polska i granica na Odrze i Nysie”.

Mgr F. Ochocki w artykule: „W 550 rocznicę Grunwaldu” zwraca uwagę na fak t stałego udzie
lania przez papiestwo poparcia Zakonowi krzyżackiem u w jego ekspansji na Wschód i walce z  polskością, 
co nie najszczęśliwiej odbiło się na dziejach narodu polskiego. Autor kończy artykuł przypomnieniem, 
że Kościół rzym ski zawsze godził w nasz interes narodowy i popierał wrogów Polski, o czym warto 
pamiętać „nie tylko przy odtwarzaniu tysiącletniej przeszłości, ale przede w szystkim  przy budowie tysiąc
letniej przyszłości Polski.

Ks. Szczepan Morawski w artykule ,,Sobór Powszechny” zapoznaje czytelników pokrótce z historią So
borów Powszechnych, polemizując z poglądem, że Sobory zwoływane przez patriarchat rzym ski po jego 
ostatecznym oderwaniu się od kościoła Powszechnego w r. 1054 są soborami powszechnymi.
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Andrzej Józef Kamiński w artykule poświęconym stosunkom polsko-niemieckim ukazuje tło odwiecz
nego sporu podkreślając zaborczość i wrogość określonego systemu myślenia w Niemczech, który autor 
dla uproszczenia nazywa pruskim. J. Kamiński przestrzega przed nową falą odwetową jakiej symptomy 
dają o sobie znać, w Niemieckiej Republice Federalnej, podkreślając, że: „Polska nie szuka zwady i żąda 
od Niemiec tylko jednego: uznania istniejącej granicy”.

Dział Literacki „Kalendarza” przynosi opowiadanie Jana Wiktora: „O nowe życie’’, ilustrujące proces 
budzenia się m yśli o Polskim Kościele Narodowym wśród ludu wiejskiego. Dalej znajdujem y fragmenty  
z książki J. Góreckiego pt. „Rzym a Polska w  twórczości J. Słowackiego’’ będące wyrazem poglądów 
wielkiego wieszcza na papiestwo i ukazujące nowe oblicze tego poety — szermierza o idee nie tylko  
wyzwolenia narodowego i społecznego, lecz także o suwerenność duszy polskiej, wyzwolenie jej z nie
woli watykańskiej.

Natalia Bukowiecka w opowiadaniu „Najmłodsza córka W isły’’ snuje legendę o trzech rzekach pol
skich: Wiśle, Odrze i Warcie i ich udziale w tworzeniu historii Polski.

„Kalendarz” zamyka bogaty Dział Rozmaitości, w którym  każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. 
A rtykuł mgr M. Orlickiego pt. „Zdobywanie przestrzeni kosmicznej’’ obrazuje ostatnie osiągnięcia 
w dziedzinie lotów międzyplanetarnych ilustrując zagadnienie danymi technicznymi wystrzelonych do
tychczas sztucznych satelitów i rakiet międzyplanetarnych. W dziale tym  znajdziemy trochę ciekawostek 
z geografii, wiadomości z zakresu pierwszej pomocy, wychowania dzieci i porady dla młodych matek  
w opracowaniu dr A nny Matuszyńskiej. Gospodynie ucieszą „Rady praktyczne dla gospodyń’’ podające 
wiele przepisów kulinarnych i ciekawych informacji przydatnych na codzień w gospodarstwie domowym.

Nie zapomniano także o rolnikach, dla których inź. J. Gaiński opracował obszerny i pouczający porad
n ik  pt. „Wzorowy ogrodnik”, gdzie czytelnik znajdzie bogate wiadomości o pracach w sadzie, ogrodzie
i w arzyw niku w poszczególnych miesiącach roku.

W sumie wiele przeróżnych wiadomości, a taka przecież rola kalendarza.
„Kalendarz Katolicki — 1960” przykuwa wzrok ciekawą nowoczesną okładką, sugerującą niedaleki już 

być może lot człowieka na księżyc.
Trzeba przyznać: udała się W ydawnictwu ta książka i polecam w szystkim  jej nabycie.

Jen.
*

KSIĘGA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI 70-LECIA URODZIN KS. PROF. DR JANA SZERUDY
WLR, Warszawa 1959, str. 133, cena zl 25,
W ostatnich dniach grudnia 1959 r. ukazała się praca zbiorowa profesorów Chrześcijańskiej Akademii 

Teologicznej w Warszawie, poświęcona — jak wynika zresztą z ty tu łu  — 70 rocznicy urodzin profesora 
tejże Uczelni, wytrawnego naukowca i pedagoga dr Jana Szerudy. „Księga Jubileuszowa”, zastępująca 
tym  razem „Rocznik CHAT” skupia w sobie kilkunastostronicowe przyczynki naukowe ośmiu współ
autorów z zakresu teologii (ks. dr W. Niemczyk: Luterska nauka o Zakonie i Ewangelii, ks. dr K. Wol
fram: Wspólnota życiowa metropolii jerozolimskiej), z zakresu biblistyki (ks. kand. teol. J. Niemczyk: 
Naśladowanie Boga w Starym  Testamencie, ks. dr A. Naumczyk: Dzieje Egiptu a Biblia), z zakresu 
metodologii katechetycznej (ks. dr A. Wantuła: O właściwą orientację nauczania kościelnego), z za
kresu historii (ks. dr W. Gastpary: Kościół Ewangelicko-Augsburski podczas pierwszej wojny świato
wej, prof. O. Bartel: Reformacja w Polsce, stan badań i postulaty) oraz z zakresu filozofii polskiej (ks. dr 
T. Włodarczyk: Dobro i doskonałość etyczną w filozofii Augusta Cieszkowskiego).

Jak więc z powyższego przeglądu widać „Księga Jubileuszowa” jest publikacją o szerokim wachlarzu 
tematycznym i ciekawej problematyce, która może i powinna zainteresować nie tylko fachowców, lecz 
także amatorów pragnących pogłębić swoje wiadomości w którejkolwiek z wyliczonych dziedzin.

Książka warta jest polecenia również z tego względu, że jest pozycją nawskroś ekumeniczną, znajdują 
się bowiem w niej obok prac ewangelików prace starokatolików. Jedni i drudzy potrafią nie tylko  
wspólną mieć teologiczną uczelnię, ale również wypowiadać swe poglądy przekonaniowe w sposób spo
kojny i wolny od przeceniania siebie samych. Publikacja nie nosi „imprimatur” podpisanego przez władze 
któregokolwiek Kościoła, a jednak jest — wydaje się — pożyteczna zarówno dla Kościoła Chrystuso
wego jak i dla nauki.

Dokończenie ze str. 28

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA POL- 
SKO-KATOLICKIEGO

Od dnia 15 grudnia 1959 r. rozpo
czął obowiązywać w Kościele Pol- 
sko-Katolickim w P.R.L. Kodeks 
Praw a Kościoła Polsko-Katolic^iie- 
go, który został uchwalony przez 
IV Synod dnia 17 czerwca 1959 r.,

a poprawiony przez Komisję Ko
dyfikacyjną dnia 3 grudnia 1959 r.

J. E. Ks. Biskup Ordynariusz, 
zgodnie z Kan. 177 Kodeksu Prawa 
K.P.K. erygował w Kościele nastę
pujące dekanaty: warszawski, kra
kowski, lubelski, zamojski, kielecki, 
rzeszowski, poznański, wrocławski, 
bydgoski, gdański, szczeciński. Za
rządzenie niniejsze weszło w życie z 
dniem 15 lutego 1960. r.

*

Od dłuższego czasu na ręce J. E. 
Ks. Biskupa Ordynariusza napły
wały prośby wyznawców placówek 
kościelnych nie posiadających jesz
cze stałego duszpasterza o przysła
nie im kapłana,7a  równocześnie/zgła
szali się młodzi kandydaci do ka
płaństwa oraz klerycy z Kościoła 
rzymsko-katolickiego, którym nie 
odpowiadały studia w tymże Koście
le, a nawet księża po skończonych 
studiach. Mając to na względzie Ks.
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Biskup Ordynariusz postanowił ery
gować Wyższe Seminarium Du
chowne przy Kościele Polsko-Kato- 
lickim, jako drugi ośrodek studiów 
obok Sekcji Starokatolickiej na 
Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej, na którym mogliby kończyć 
studia seminarzyści z Kościoła 
rzymskiego, zapoznać się z ideologią 
Kościoła Księża rzymsko-katoliccy 
coraz liczniej zgłaszający się w nasze 
szeregi oraz kształcić się tej mło
dzieży, która nie mogła studiować 
w Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej z powodu szczupłości po
mieszczeń w budynku Akademii w 
Chylicach pod Warszawą.

Dnia 28 lutego br. nastąpiła 
skromna inauguracja studiów semi
naryjnych. Chwilowo seminarium 
znajduje się w  Henrykowie pod 
Warszawą i liczy na pierwszym ro

ku 15 seminarzystów, z których 
kilku z braku miejsca studiuje 
zaocznie w domu, czekając na lep
sze warunki mieszkaniowe. Jest 
jednakże nadzieja, że”za kilka mie
sięcy Kościół przystosuje budynek 
przy ul. Szwoleżerów w Warsza
wie do celów kształcenia alumnów.

*

Dnia 28 lutego br. w prokatedrze 
w Warszawie przy ul. Szwoleżerów, 
Ks. Biskup Ordynariusz Dr Maksy
milian Rode udzielił święceń kap
łańskich dwom alumnom i zarazem 
studentom Sekcji Starokatolickiej 
przy Chrześcijańskiej Akademii Te
ologicznej: ks. mgr L. Sychowiczo- 
wi i ks. mgr Wł. Sokołowskiemu. 
Młodzi kapłani, po uprzednim przed
łożeniu prac magisterskich i zdaniu 
egzaminów magisterskich, zostali

wysłani do pracy duszpasterskiej w 
terenie.

*
W dniach 18 i 19 lutego br. od

była się w lokalach Kurii Biskupiej 
przy ul. Wilczej w Warszawie. Kon
ferencja Księży Dziekanów. Konfe
rencję prowadził J. E. Ks. Bp Rode, 
wypełniając osobiście jej program, 
poświęcony w przeważającej części 
zagadnieniom misji Kościoła oraz 
nowym, poszerzonym przez Prawo 
Kanoniczne obowiązkom dziekanów. 
Księża Dziekani w swych dekana
tach powinni godnie reprezentować 
Biskupa Ordynariusza i kierować 
pracą tak, aby zwiększała się liczba 
parafii. W tym celu Księża Dziekani 
otrzymają młodych księży do wzmo
żenia akcji misyjnej na swym tere
nie. Po konferencji w Warszawie, 
podobne konferencje m ają być prze
prowadzone w każdym dekanacie.

IDEE NASZEGO STULECIA

c. d. ze str. 10

Jest to jednak idea przyszłości, która na 
naszych oczach zrodziła się i nabrała barwy
i życia. Nie kryjmy, nie znamy bliżej dróg 
Pańskich, którymi On ludzkość prowadzi i ni
gdy ich nie poznamy. Musimy Jemu zaufać. 
Nie wiemy czy ludzką niewiarą nie budzi 
u nas wiary, a ludzką nienawiścią nie uczy 
nas miłości. Tylko na tle mrocznej nocy 
umiemy docenić blask wschodzącego słońca.

Pan w „Starym Testamencie” pragnął za
chować tętniące życiem miasto przed zagładą. 
Niestety, nie znalazło się nawet dziesięciu 
sprawiedliwych. Jeżeli tamto było prawdą, 
nie wiemy, czy ta prawda nie powtarza się aż 
dotąd. Każda epoka zdaje się wymagać od 
współczesnych pewnych ofiar, aby inni żyli 
lepiej. Niepojęta ludzkim umysłem dziwna 
alchemia ofiary i poświęcenia.

Idee naszego wieku są eksperymentem często 
bolesnym przy ich realizowaniu. I tak długo 
będą bolesne, jak długo nie będą czyste i w y
posażone w pełnię człowieczeństwa.

Wierzymy jednak, że te dwie wielkie idee, 
które obejmują całego człowieka i wszystko 
co związane jest z jego szczęściem oczyszczą 
się w  walce i wtenczas rozpocznie się nowa 
karta w dziejach ludzkości.

KOŚCIÓŁ W OKRESIE MONARCHII 
STANOWEJ

dokończenie ze str. 20

stronnictwu prohabsburskiemu i proniemiec
kiemu w Polsce — z kanclerzem szydłowiec- 
kim na czele — udało się nakłonić króla do 
zgody na sekularyzację Zakonu i utworzenie 
Księstwo Pruskiego. Hołd pruski w  Krakowie 
(1525) był tylko sukcesem pozornym. Po dwu
stu latach Księstwo Pruskie przekształcone 
w Królestwo Pruskie będzie przygotowywało 
całkiem otwarcie rozbiór Polski, co jak wia
domo, zostanie uwieńczone pomyślnym skut
kiem również nie bez błogosławieństwa papie
skiego.

Historycy i historiozofowie rzymsko-katolic
cy przy omawianiu kwestii krzyżackiej całkiem  
świadomie oddzielają krzyżaków od spraw
i działalności Kościoła rzymsko-katolickiego 
w Polsce, chcąc przez to stworzyć opinię, że 
Kościół nie miał z krzyżakami nic wspólnego. 
Naszym obowiązkiem jest podkreślenie z na
ciskiem, że krzyżacy to zakon rzymsko-kato
licki bezpośrednio podległy kurii rzymskiej, że 
państwo krzyżackie było zawsze państwem  
kościelnym, że hierarchia rzymsko-katolicka, 
w Polsce z zasady popierała krzyżaków i ich 
politykę, że stałe zagrożenie Polski ze strony 
Zakonu było zagrożeniem bytu państwowego 
ze strony Kościoła rzymsko-katolickiego. W bi
lansie tysiącletniej działalności Kościoła w  Pol
sce, sprawę krzyżacką należy zaliczyć do jego 
długów, z których się dotychczas Ojczyźnie na
szej nie wypłacił.
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I N H A L T C O N T E N T S
Diese Nummer der Zeitschrift „Posłannictwo” 

(Mission) enthalt gemass den von dem Bischof Ordi- 
narius festgelegten Richtlinien — Artikel iiber dą- 
gmatische, biblische, historische und ethische Fragen. 
Bischof Dr Maximilian Rode bespricht im Leitartikel 
die Beweise der Heiligen Schrift des Neuen Testa- 
ments, die von der W ahrheit der Auferstehung 
Christi zeugen. Der Priester Flodrowski schreibt iiber 
die Anfange der kirchlichen Hierarchie. Der Priester 
Edward Narbuttowicz befasst sich m it den Ursachen 
des zeitgenossischen religiosen Indeferentismus und 
gelangt zur Uberzeugung, dass eine der bedeutendsten 
Ursachen des Indeferentismus der Widerspruch zwi- 
schen der schnellen Entwicklung der Technik und 
der gleichzeitigen Vernachlassigung des geistigen 
Lebens ist. -Diese Disproportion ist nicht nur dem 
Verfasser des Artikels aufgefallen, sondern auch den 
fuhrenden polnischen Publizisten, dereń Ausserungęn 
zu diesem Thema in dem Artikel zitiert werden. Der 
Priester Edward Bałakier versucht in seinem Artikel 
zu beweisen, inwiefern der Gallikanismus den Ge- 
danken an eine nationale Kirche forderte und ge- 
holfen- hat der Reformation einen Weg zu bahnen. 
Der Priester Dr A. Naumczyk widmete seinen 
Artikel der Frage der in Qumran entdeckten Doku- 
mente und bespricht einige am meisten charakte- 
ristische Hypothesen, die von Gelehrten hervórgeho- 
ben worden sind und versucht Ahnlichkeiten <und 
Unterschiede zwischen der qumrischen Einigkeit 
und den Gemeinden aus dem frtihen Christentum 
herauszufinden. Die Unterschiede treten insbesondere 
in der Beurteilung der Person und der Doktrin von 
Jesu Christi und des Meisters der Gerechtigkeit, 
hervor. Die Folgerungen ;w ird der Verfasser in der 
nachsten Ausgabe der. Zeitschrift angeben.

Der Priester E. Czarnecki, der iiber aktuelle 
ethische Fragen schreibt, polemisiert m it den Anfor- 
derungen der Ethik der Romischen Kirche, die ihren 
Glaubigen ais einzige Methode der Realisierung der 
bewussten M utterschaft — die zeitweise geschlecht- 
liche Enthaltsamkeit vorschreibt. Der Verfasser ist 
m it der Ethik der Romischen Kirche nicht einverstan- 
den und steht auf demselben Standpunkt, welcher 
von den Bischofen der Anglikanischen Kirche auf 
der Konferenz in Lambeth im  Jahre 1958 und vom 
W eltrat der Kirchen vertreten wurde und betrachtet 
diesen ais mit der christlichen Ethik ubereinstimmend.

Der Priester Włodarski bespricht im Rahmen des 
„Millenium” die Entwicklung der hussitischen Be- 
wegung auf polnischem Boden sowie ihre Einsch- 
rankung durch den Kanzler des Konigtums Polen — 
den Krakauer Bischof Zbigniew Oleśnicki, der nach 
dem Tode des Konigs Władysław Jagiełło die Politik 
Polens in Vertretung des minderjahrigen (10 Jahre 
alten) Władysław III leitete. Den restlichen Inhalt der 
Nummer bilden laufende Neuigkeiten von der Kirche 
und Bucher-Rezensionen.

This issue of "Posłannictwo” (Mission) contains 
articles on dogmatic, biblical, historical and ethical 
subjects, in accordance with the periodical’s profile 
outlined by the Ordinant Bishop.

In the first article, Bishop Dr Maximilian Rode 
discusses proofs supplied by the New Testament test- 
ifying to the tru th  of the resurrection of Christ. Rev. 
Flodrowski writes about the beginning of Church 
hierarchy. Rev. Edward Narbuttowicz speculates on 
the causes of religious indifference, to be observed 
nowadays, and comes to the conclusion tha t one of 
its m ajor causes is the discrepancy occurring between 
the rapid development of technics and spiritual life, 
which is neglected. This disproportion is obvious not 
only to the author, but also to other prominent 
Polish publicists, whose statements are quoted in  the 
article. Rev. Edward Bałakier tries to demonstrate 
in his article, to w hat an extent gallicanism influ- 
enced the development of thought on National 
Church, and helped to pave the way for Reformation.

Rev. Dr A. Naumczyk devoted another article to 
the problem of the Qumran documents; the author 
refers to some of the most characteristic h^potheses 
brought forward by scholars, and tries to examine 
the likenesses and differenćes between the Qumran 
commonwealth and the early Christian communities. 
The differenćes appear chiefly in the opinions on the 
person and doctrine of Jesus, Christ and the Master 
of Justice. The author will publish his conclusions 
in the next issue of the periodical.

Rev. E. Czarnecki, who writes on current problems 
of ethics, polemizes with the instructions of the Ro
man Church, which recommends to 'i ts  followers the 
method of periodical sexual abstinence as being the 
only admissible method for family planning. The 
author does not agree with ethics of the Roman 
Church, and supports the standpoint taken by Bishops 
of the Anglican Church at the 1958 Lambeth Confe- 
rence and by the World Church Council, considering 
it to be compatible with Christian ethic.

Rev. Włodarski, within the "Millenium” section, 
discusses the development of the Hussite movement 
in Poland, a n d . its stopping by Zbigniew Oleśnicki, 
The Bishop of Cracow and Chancellor of the Kingd- 
om of Poland who, after the death of King Wła
dysław Jagiełło, has directed Polish policy on behalf 
of the young (10 years old) King Władysław III.

The remaining pages of the issue carry current 
news of the Church, and book reviews.

„POSŁANNICTWO"
winno się znaleźć w każdym domu polskiego katolika
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K O M U N I K A T
o przyjmowaniu kapłanów i alumnów 

do Kościoła Polsko-Katolickiego

Uprzejmie podajemy do wiadomości, że przyjmujemy w poczet du
chownych naszego Kościoła ludzi, którzy będą chcieli pracować wśród 
Polaków w kraju i zagranicą nad rozszerzeniem i umocnieniem katoli
cyzmu w polskiej formie.

W  zgłaszaniu się mają pierwszeństwo duchowni, którzy ukończyli stu
dia filozoficzno-teologiczne i są czynnymi lub z przyczyn od siebie nieza
leżnych nie mogącymi wykonywać swych czynności kapłanami. Mogą 
się zgłaszać sami lub z całymi swymi parafiami. Także grupy wiernych 
pragnące osiągnąć swe religijne cele w Kościele Polsko-Katolickim mogą 
ubiegać się w Kurii Biskupiej o pozwolenie na założenie parafii polsko- 
katolickiej.

Przyjmujemy również studentów, alumnów seminariów duchownych, 
którzy zmuszeni byli przerwać swe studia. Po przedłożeniu odpowiednich 
świadectw skierowani będą na właściwy rok studiów.

Kandydaci zgłaszający się do stanu duchownego winni przedłożyć:
a) metrykę urodzenia,
b) świadectwo dojrzałości (matura lub inne równorzędne świadectwo 

ukończenia szkoły średniej, chociażby nie uprawniające do odby
wania studiów wyższych),

c) świadectwo lekarskie o stanie zdrowia,
d) podanie, życiorys i dwie fotografie.
Kandydaci zostaną zaproszeni do Kurii Biskupiej, a w odpowiednim 

czasie będą skierowani na studia filozoficzno-teologiczne w Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej lub do Wyższego Seminarium Duchownego 
Kościoła Polsko-Katolickiego w Warszawie.

Akademia jest wyższą uczelnią na prawach państwowych, studia 
trw ają cztery lata, a absolwenci mają prawo ubiegać się o stopnie nauko
we. Zapewniony internat. Studia filozoficzno-teologiczne w W. S. D. trw a
ją cztery lata.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Kuria Biskupia Kościoła Pol- 
sko-Katolickiego, Warszawa, ul. W ilcza 31.

S e r d e c z n i e  z a p r a s z a m y


