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Die Juni-Juli Ausgabe der katholischen theolo- 

gisch-philosophischen Monatsschrift „Posłannic
two" bringt folgende Artikel:

Seine Exzellenz H err Bischof M. Rode hat in 
einem Leitartikel unter dem Titel „Wir sind Va- 
te r der Kinder, die sich in Gefahr befinden“ einen 
Bericht iiber die Beratungen Beirates der Chri- 
stlichen Friedenskonferenz, die in der Tschecho- 
slovakei (Karlove Vary) vom 15. bis 18 Mai 
stattfand, erstattet. Die Geistlichen verschiedener 
Christlicher Kirchen, im Bewusstsein der gemein- 
samen Verantwortung fur die Zukunft der 
Menschheit, haben sich vorgenommen, im noch 
grosserem Masse sich darum zu bemiihen, dass 
die nuklearen Experimente so schnell wie móglich 
eingestellt werden, ein internationales Abkommen 
iiber die allgemeine und vollige Abrustung gesch- 
lossen und dem Kolonialismus ein Ende gesetzt 
wird.

Priester Dr A. Naumczyk in seinem VI. Artikel 
zu dem Thema: — „Die Apostelbriefe — ein Be- 
standsteil des Neuen Testaments“ schreibt iiber 
die Hindernisse, denen der Heilige Paulus in sei- 
ner Apostelsarbeit begegnet ist. Eins von ihnen 
war der jiidische Nationalismus, das zweite — die 
Tatsache des Einflusses des Alten Testaments und 
die daraus entstehende Schwierigkeit bei der Ló- 
sung des Problems: in wie fern das Gesetz des 
Alten Testaments fur die Heiden verpflichtend ist.

Priester Dr S. Włodarski zitiert in einem um- 
gangreichen Artikel „Die patristischen Zeugnisse, die 
die Fehlbarkeit des romischen Bischofs beweisen“. 
Es sind Zeugnisse vom HI. Polikrates, HI. Ireneus, 
Tertulian, HI. Hipolitus, HI. Firmilian, HI. Hila- 
rius von Poitieres und des HI. Basilius.

Priester Dr E. BaJakier bewies unter Berufung 
auf das Werk des Vaters Henri de Lubac — „Kat- 
holizismus“, dass der Katholizismus der Kirchen- 
vater kein Romischer Katholizismus war und dass 
Fortsetzer des Katholizismus der Kirchenvater, die 
Alt-Katholischen Kirchen und unter ihnen die 
Polnisch-Katholische Kirche sind.

Fur auslandische Leser unserer Monatsschrift 
bringen wir einige interessante Nachrichten aus 
dem Leben der Polnisch-Katholischen Kirche:

1) Am 22. Februar ds. J. fand eine wissenchaft- 
liche Konferenz der Christlichen Theologischen 
Akademie, die der ókumenischen Problematik ge- 
widmet war, statt. Eins der drei Hauptvortrage 
wahrend der Konferenz hielt Seine Exzellenz 
Bischof Dr M. Rode.

2) Im ersten Quartal ds. J. erschien ein umfang- 
reiches und ausgezeichnet vom Religionsliteratur 
Verlag herausgegebenes „Ritual der Polnisch-Kat
holischen Kirche“, ausgearbeitet unter der Leitung 
Seiner Exzellenz Herrn Bischof Primas M. Rode. 
(In Kiirze werden auch das Messbuch und ein Ge- 
betbuch erscheinen).

3) W ahrend der Fastenzeit haben die Studenten 
des Hoheren Priester Seminars in der Prokathe- 
drale ein „Misterium von Christi M artyrium" 
ausgestellt, anlasslich dessen die Kirche von gros- 
sen Menschenmengen aus Warschau verschiedener 
Konfessionen und besonders von Romisch-Katho- 
liken besucht wurde.

4) Am 10. April fand im Saale der W arschauer 
Philharmonie eine Allpolnische Christenversamm- 
lung statt, an der aktiven Anteil vertreter und 
Glaubige unserer Kirche genommmen haben.

5) Am 6. Mai eroffnete Seine Exzellenz Herr 
Bischof Primas Dr M. Rode die dritte Pfarrge- 
meinde der Polnisch-Katholischen Kirche in K ra
ków, (bei der Kopernikus Strasse) und weihte die, 
Kapelle ein. Am 20. Mai fand eine ahnliche Feier 
in Sanok statt. Ausserdem werden im Kiirze neue 
Pfarrgemeinden in Duszniki-Zdrój und Zary (Dio- 
zese Wrocław), wie auch in Iwiczna bei Warschau 
und Mława (Erzdiozese Warschau), sowie in Biel
sko-Biała (Diozese Kraków) eróffnet werden.

6) Am 3. Juni erschien die 100. Nummer von 
„Rodzina" („Die Familie"), unserer kafholischen, 
illustrierten Wochenschrift.

The June-July issue of the Catholic theologic- 
philosophical monthly „Posłannictwo" brings follo- 
wing articles:

His Excellency Bishop M. Rode in a leading. 
article under the title „We are fathers whos chil- 
dren are in danger" gave a report from the mee- 
ting of the Advising Committee of the Christian 
Peace Conference. The meeting was held from  
May 15—18, in Czechoslovakia (Karlove Vary). The 
priesthood from various Christian Churches, being 
aware of joint responsibility for hum anity‘s futu
rę, decided to intensify the efforts, that the nuc- 
lear experiments should be stopped as soon as 
possible, an international agreement about com- 
plete and universal disarmament be reached and 
an end put to colonialism.

Rev. Dr A. Naumczyk — in his 6th article — 
„Epistles — a part of New Testament" writes about 
the obstacles met by St. Paul in his apostles work. 
One of them was the jewish nationalism, other — 
the inspiration of the Old Testament and the re- 
sulting difficulty of solving the problem in as 
much the Old Testament‘s law is obliging the pa- 
gans.

Rev. Dr S. Włodarski cites in an extensive artic
le „Patristic evidence indicating the fallibillity of 
pope of Rome". It is an evidence of St. Policrates, 
St. Ireneus, Tertulian, St. Hipolit, St. Firmilian, 
St. Hilary of Poitieres and St. Basil.

Rev. Dr E. Bałakier prooved o n the basis of 
Henri de Lubac‘s work under the title „Catholi- 
cism", that the catholicism of the Church Fathers 
was not Roman catholicism and that the followers 
of Fathers of Church catholicism are the Old- 
Catholic Churches and among them the Polisb 
Catholic Church. ■

For our readers abroad we bring some interes- 
ting news from the Polish-Catholic Church:

1) On 22nd of February 1962 took place a scien- 
tific session of Christian Theological Academy 
devoted to the ecumenical problems. One of three 
sesion‘s reports was delivered by His Excellency 
Bishop Dr M. Rode.

2) In the first ąuarter of the year was issued an 
extensive and beautifully printed by the Religious 
Literature Publishing House „Ritual of Polish- 
Catholic Church", prepared under the leadership 
of His Excellency Bishop Primate. (In the next 
futurę the missal and a prayer-book will be edi- 
ted).

3) In the Lent period the seminarists of the Hig- 
her Priests Seminary staged in the Procathedral 
„The Misterium of Christi Martyrdoom". On th is 
occasion the Procathedral was visited by crowds 
of Warsaw inhabitants of various confessions, and 
Roman-Catholics especially.

4) On April, the lOth, in Warsaw Philharmonie 
Hall took place the All-Polish Assembly of Chris- 
tians in which the representatives and believers 
of our Church actively participated.

5) On the 6th of May His Excellency Bishop 
Prim ate Dr M. Rode opened the third parish of 
Polish-Catholic Church in Kraków (Kopernika — 
Street) and consecrated the chapel there. On 20th 
of May a similar celebration took place in Sanok; 
Furthermore new parishes a t Duszniki-Zdrój and 
at Zary (Diocese of Wrocław), aswell as at Iwicz
na near Warsaw, at Mława (Archdiocese of War
saw) and at Bielsko-Biała (Diocese of Kraków) 
will be opened in the next futurę. Only finacial 
difficulties delay the beginning of shephards work.

6) On the 3-rd of June the lOOth issue of our
Catholic, illustrated weekly ..Rodzina" („The Fa
mily") was edited. His Excellency Bishop Prim ate 
endeavours to inerease the imprint of the paper 
from 15 to 30 thousands copies.
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BISKUP Dr MAKSYMILIAN RODE

„ J E S T E Ś M Y  OJCAMI, KTÓRYCH DZIECI 
SĄ W NIEBEZPIECZEŃSTWIE"

Wiele padło słusznych i mądrych zdiań 
z mównicy w czasie trzydniowych obrad Komi
tetu Doradczego' Chrzęścijańskiej Konferencji 
Pokojowej w  piękintej miejscowości Czechosło
w acji Karlove Vairy, w  dniach 15-18.V. br. 
ale najdramatyczniej zadźwięczały słowa jed
nego z mówców: „jesteśmy ojcami, których 
dzieci są w niebezpieczeństwie11.

„Jesteśmy ojcami"... W stylowej sali dużego 
hotelu sławnego karlsbadzkiego uzdrowiska ze
brali się arcybiskupi, biskupi, kapłani i świeccy 
chrześcijanie z 25 państw świata. Mężowie 
światli, szanowani, różnego wieku, różnych 
ras i języków. Wszystkich łączyła Ewangelia 
Jezusa Chrystusa, a na Jej podstawie Kościół 
Chrystusowy, w  Jego zaś duchu i rozumieniu 
obecni na  Konferencji dostojnicy kościelna mo- 
gli siebie nazywać ojcami powierzonych swej 
pieczy parafian i  dieoezjam. Kapłaństwo bowiem 
a zwłaszcza biskupstwo Chrystusowie jest ojco
stwem duchowym, ojcostwem, dzieci, ludzi ro
dzonych dla Boga przez Sakramenty Święte. 
A jak ojciec w  znaczeniu ziemskim czy fizycz
nym ponosi odpowiedzialność za zrodzone dzie
ci, a jeśli jest dobrym ojcem chętnie ją  przyj
m uje i z wielką troską i miłością wykonuje; pó»- 
dcbnie ojciec duchowny odpowiedzialny jest 
za byt i przyszłość zrodzonych przez, siebie 
w Sakramentach dzieci Bożych. Jeśli zaś — 
a tak było w tym  wypadku w  wielkim procen
cie — w jednej osobie łączą się oba ojcostwa: 
fizycznie i duchowe — tym  większa istnieje 
odpowiedzialność, tym  słuszniej, właściwiej 
i z pełnym prawem, wypowiedzieć można 
zdanie: „jesteśmy ojcami., których dziieci są 
w  niebezpieczeństwie1'. Celem!, który z. różnych

stron świata sprowadfcił do Karłovych Varów 
przedstawicieli różnych Kościiołów chrześci
jańskich, było rozważenie sytuacji w  jakiej 
znalazła się współczesna ludzkość. Wznowienie 
przez rząd USA wybuchów nuklearnych na Wy
spach Bożego. Narodzenia, odradzający się mi
li taryzm w  iNiRF, uwłaczający godności ludz
kiej kolonializm,, oraz szereg innych niepoko
jących. zdarzeń stwarza sytuację międzynarodo
wego napięcia i wyzwala oibawę przed ewentu
alną nową wojną. W świetle zaś ogromnej, 
niszczycielskiej siły bricni nuklearnej świlat 
stanął w  obliczu katastrofy. Ludzkość znalazła, 
się w wielkim niebezpieczeństwie. Toteż du
chowni Kościołów Chrześcijańskich, czując się 
współodpowiedzialni za Itosy ludzkości, nie tyl
ko zjechali się, aby przeanalizować sytuację 
międzynarodową, ale by przestrzec rządy 
państw przed ewentualnością wybuchu nowej 
wojny. Wśród wypowiadanych zdań padły rów
nież grozę w  sobie zawierające zdania: musi
my walczyć o pokój, o jego utrwalenie, D wy
kluczenie możliwości wzniecenia wojny nukle
arnej, musimy światu powiedzieć prawdę,, mu
simy jasno stwierdzić, że (trzeba zrobić wszyst- 
koi, aby jak najprędzej:

1) zaprzestano prób nuklearnych,
2) zawarto międzynarodowy układ o pow- 

. szechnym i całkowitym rozbrojeniu,
3) położono kres kolonializmowi,.
Wołamy o pokój, bo jesteśmy ojcami, których 

dzieci są w  niebezpieczeństwie.
Wśród reprezentantów Kościołów chrześci

jańskich z wielu pańsitw świata była również 
delegacja Kościołów chrześcijańskich z Polski: 
ks. biskup d r Andrzej Wamitułai, ks. biskup dr



Maksymilian R-ode i ks. m gr Jam Niewdecze- 
rzał, prezes Polskiej' Rady Ekumenicznej, który 
w imieiniu delegacji polskiej wygłosił następu
jące oświadtezemie:

„Oświadczenie przedstawiciela polskiej dele
gacji na posiedzenie Doradczego Komitetu 
Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej obra
dującego w  dniach od 15 do 18 maja 1962 r. 
w Karkwych Varach.

Dostojne Zgromadzenie! W projekcie rezolu- 
cji naszego Zgromadzenia czytamy, że znalezie- 
mie drogi do szczerej współpracy 'byk>, pomimo 
istniejących różnie, możliwe dzięki temu, iż 
oparte byłoi cmo na Ewangelii. Ten właśnie wyj
ściowy punkt podkreśla naszą chrześcijańską 
odpowiedzialność a zarazem upoważnia nas do 
zabierania głosu w  aktualnych sprawach współ
czesnego* świata. Autorytet Jezusa Chrystusa 
nie ogranicza się bowiem jedynie do zagadnień 
kościelnych i życia osobistego chrześcijanina. 
W powyższych słowach rezolucji znajdujemy 
stwierdzenie, iż nasze chrześcijańskie posłan
nictwo' winno' być. wyrażone w  służbie dla ota
czającego świata. W niej też przejawiamy 
chrześcijańską tmotekę o nasze Kościoły, o nasze 
narody i ludzkość całego świata.

Ażeby spełnić to  ważne zadanie i móc przyjść 
z właściwą pomocą, winniśmy jako chrześcija
nie poznać i zrozumieć potrzeby dzisiejszego 
czasu i dzisiejszego' człowieka..

Nasza pomoc może się wyrazić przede 
wszystkim w służbie miłości, której wzorem 
pozostaje dla nas wszystkich sam Jezus Chry- 
sltus.

Jedną z największych bolączek współczesnego 
życia jest uczucie strachu, wypływające z, aktu
alnej sytuacji w  jakiej się ludzkość znajduje. 
Strach jest jednym z naszych największych 
nieprzyjaciół.

Z miegoi wyrasta wzajemna nieufność i wza
jemne oddalenie.

Znaczenie chrześcijańskiego ruchu pokojowe- 
gO' spoczywa m. in. właśnie w  tym, iż my 
wszyscy, aczkolwiek reprezentujemy różne 
Kościoły i narody, możemy spotykać się i pra
cować w  duchu prawdziwego zaufania i zrozu
mienia.

W przeciwieństwie do tegoi fakitu stwierdza
my, iż w  stosunkach międzynarodowych prze
jawia się wyraźnie brak owego zaufania i woli 
pokoju. Mniemam, że właśnie nasze rezolucje 
winny przypomnieć światu o konieczności przy
wrócenia temu słowu właściwego' miejsca we 
wzajemnych ludzkich stosunkach. Wierzymy 
bowiem, iż nienawiść i tendencje wojenne nie 
mogą być najważniejszymi motywami ludzkie
go działania. W tej też wierze zwracamy się do 
wszystkich ludzi dobrej woli ze słowami poko
ju.

Jako członek polskiej delegacji przyjmuję 
przedstawione dzisiaj rezolucje jako wyraz 
dhrześcijańskiej miłości a zarazem odpowie
dzialności Zgromadzenia w  stosunku do całej 
ludzkości.

Chodzi md przede wszystkim o rezolucję, 
omawiającą zagadnienie powszechnego rozbro
jenia i wstrzymania doświadczeń z bronią ato
mową. - - '

Nasz naród i nasze Kościoły poznały dokład
nie co dzisiaj oznaicza wojna i jej następstwa. 
Zdiąjemy sobie' sprawę z; tegoi, jakie sakody przy
nosi niejasna sytuacja polityczna. Polska nie
jednokrotnie poruszała w  ONZ sprawę -rozbro
jenia i zawarcia traktatu  pokojowego z, Niem
cami. Stwierdzamy z zadowoleniem, że plan 
Rapackiego', dziś tutaj również wspominany, 
znajduje w świecie cciraz. więcej zrozumienia. 
Z całego serca akceptujemy słcwa rezolucji o 
przebaczeniu i pokojowym współżyciu narodów.

Sprawa Niemiec i ostatecznego jej uregulo
wania stanowi dla naszego* narodu jeden z naj
główniejszych problemów. Naród nasz pragnie 
żyć w  przyjaźni z narcdem niemieckim. Mamy 
nadzieję, że i Niemcy, kochający swój kraj, 
uczynią ze swej sitrony wszysitkoj, by w imię 
własnej przyszłości poskromić i uniemożliwić 
militarystyczne i odwetowe tendencje, prowa
dzące do nowej katastrofy. — Nasza delegacja 
akceptuje i przyjm uje przedstawione rezolucje, 
zawierające m. in. tak  ważne zagadnienia jak: 
1. — zimna wojna, 2. — powszechne rozbrojenie 
i zakaz, doświadczeń z. bronią jądrową, 3. — 
sprawa Niemiec.

Aczkolwiek niektóre zagadnienia przedsta
wione w  trzech rezolucjach bezpośrednio nas 
nie dotyczą, to jednak rozumiemy, że wszyscy 
razem znajdujemy się w  podobnej sytuacji na
kładającej na nas obowiązek solidarności i  od
powiedzialności za bliźnich całego- świata.

Czynimy to z uczuciem wdzięczności wobec 
Boga oraz, z nadzieją, iż nasze oświadczenia 
przyjęte będą przez wszystkich Łudzi dobrej 
woli jako dowód braterskiej miłości i troski 
o- spokojne jutro i przyszłość świata11.

Obrady toczyły się w  atmosferze powagi sy
tuacji i w  klimacie miłości Chrystusowej, cho
ciaż nie 'brak było momentów gorących. Żało
wać należy, że w  akcji uratowania pokoju tak 
mało bierze udziału Kościół rzymskokatolic
ki w  ogóle, a Kościół rzymskokatolicki 
w  Polsce w  szczególności. Czyżjby ten Kościół 
uważał, że nie obowiązują go słowa Chrystusa: 
„Błogosławieni pokój czyniący11?

Referat zasadniczy wygłosił ks. prof. dr J. L. 
Hromadka n. t. : „ Odpowiedzialność chrześcijan 
za współczesne międzynarodowe napięcie11. Ko- 
refcaraty wygłosili: ks. arcybiskup Nikodem n.t. 
„Teologia prawosławna a współczesna proble
matyka pokojowa11, ks. prof. dr H. Vogel n. t.: 
„Kapłańska służba Kościoła jako przezwycię
żenie zimnej wojny11, dr H. Kloppenburg n.t.: 
„Chrześcijańska Konferencja Pokojowa i Świa
towa Rada Kościołów wicbec rozbrojenia11, ks. 
biskup d r T. Bartha n.t. Znaczenie pokojowe
go rozwiązania sprawy niemieickłej dla dzisiej
szej Europy11; ks. J. Mends-Cole n.t.: „Stanowi
sko chrześcijan w walce o uwolnienie narodów 
Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej11; dr J. N. 
Ondra, sekretarz generalny Chrześcijańskiej 
Konferencji Pokojowej w  Pradze, wygłosił nad
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chrześcijanin i  katolik powinien uważać za swój. 
święty obowiązek waikę o pokój. Jeśli wsizysey 
ludzie wierzący do akcji tej bez zwłoki wydat
nie i! zdecydowanie włączą się,, z pewnością bę
dzie toi miało wielki wpływ na tych, od których 
zależy ewentualne wywołanie wojny i zmusi 
ich do pokojowego załatwienia wszelkich spor
nych międzyniarodowyoh spraw dła dobra po
szczególnych państw i narodów, dla dobra całej 
ludzkości. Religiia nakazuje walikę o pokój! Re
ligia nakazuje uniemożliwienie wybuchu wojny, 
zwłaszcza wojny nuklearnej. Religia nakazuje 
też stworzenie' warunków, w  których wszystkie 
narody będą mogły żyć w  wolności.

UWAGA REDAKCJI: W miesiącach maju i czerwcu, gdy Polskę nawiedziła 

klęska powodzi, J, E. Ks. Bp. Prymas wystosował odezwę do Rolników, którq 

wydrukował tygodnik „Rodzina" oraz prasa codzienna.

A P E L
KSIĘDZA BISKUPA PRYMASA DR M. RODESO

DO ROLNIKÓW
Kraj nasz nawiedziły od dwustu lat niespotykane ulewne deszcze. Około dwustu 

tysięcy hektarów pól i łąk zalały wody. Znój Wasz, Bracia i Siostry, wniesiony w po!skq 

rolę, w poważnym procencie zniszczył żywioł wody. Wasz mozolny trud z jesieni i 

wiosny przygotowujący nam chleb został poważnie przez klęskę powodziową umniej

szony. Jednak nie czas na żale i załamywanie rąk. Po burzy nastają pogodne dni.

Apeluję do Was, Bracia Rolnicy i Siostry, a jako polski i katolicki biskup serdecznie 

Was proszę, abyście w imię miłości Ojczyzny i solidarności społecznej wykorzy

stali obecnie każdą wolną chwilę i każdą piędź polskiej roli w celu naprawienia 

tego, co nam zniszczył złowrogi żywioł. Niejednokrotnie już wykazaliście swoją ofiar

ność i bohaterską postawę! Wykażcie i teraz swoją zaradność! Władze państwo

we z pewnością pomogą Wam w umniejszeniu szkód i w obsianiu zniszczonych te

renów, byłoby jednak rzeczą jak najbardziej wskazaną, abyście sami wykazali rów

nież jak największą inicjatywę w ponownym przygotowaniu zniszczonych połaci 

roli, na chleb dla całego narodu. W ciężkiej Waszej pracy pomagajcie sobie wza

jemnie. Niech Wam pospieszą z pomocą również mieszkańcy miast.

Wierzę, iż solidarny i ofiarny Wasz wysiłek szybko naprawi to, co zabrały nam 

fale rozlanych rzek. ^

Proszę Boga, aby ułagodził Wasz i nasz ból, aby trudowi Waszemu pobłogosławił 

ustokrotnionym żniwnym plonem.

/-/ Ks. Biskup Dr MAKSYMILIAN RODE 

Warszawa, dnia 4.VI.1962 r. Prymas Kościoła Polskokatolickiego w PRL

to referat in.it. „Zadania i perspektywy Chrze- 
ścijańskiej Konferencji Pokojowej". W refera
cie swym zaproponował przyjęcie dła Praskiego' 
Chrześcijańskiego Ruchu Pokojowego form or
ganizacji, łdtióra jednak mimo to nie ma stracie 
charakteru Ruchu. W głosowaniu nad wnio
skiem przyjęto projekt statutu po wprowadze
niu do niego nieznacznych poprawek.

Praska Chrześcijańska Konferencja Pokojo
wa, której Komitet Doradczy obradował w 
Karłowych Varach, wzmocniła znowu swoją 
pozycję, a  przebieg i wynik tych oibnad przyczy
ni silę miewątplliiwłe do wzmożenia i wzmocnie
nia akcji pokojowej na całym śwdeicie. Każdy
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Ks. dr ANTONI NAUMCZYK

LISTY-CZĘŚĆ SKŁADOWA NOWEGO TESTAMENTU™
7. ŻAGADNIENIA DOKTRYNALNE

a) Zatargi św. Pawia z sektą żydującjch

Pierwszą przeszkodą, jaką napotkał św. Paweł 
w swej pracy apostolskiej, był nacjonalizm żydowski, 
wiążący dobra mesjańskie wyłącznie z narodem wy
branym; drugą, na większą miarę, to wzgląd, że Stary 
Testament był również natchniony przez Boga. Każdy 
więc zamach na najdrobniejsze prawo Starego Zakonu 
wydawał się być buntem przeciw samemu Bogu. W ja 
ki sposób św. Paweł te trudności przezwyciężył, o tym 
będzie mowa w niniejszym i następnym artykule.

Zacanijmy od stwierdzenia, że przeświadczenie o 
usprawiedliwieniu z wiary w Jezusa Chrystusa w 
oczach Bożych było dla Apostoła Narodów punktem 
wyjściowym. Aspekty apologetyczne i polemiczne sta
ły na planie drugim. Dopiero w dalszym rozwoju 
chrześcijaństwa z racji działalności sekty judaizujących 
wyłoniła się potrzeba akcentowania źródła odkupienia, 
którym jest śmierć Zbawiciela. Stąd źródło odkupienia 
w późniejszych listach św. Pawła stanowi główną ideę.

Poglądy teologiczne przedstawia św. Paweł nie na 
sposób wyczerpującej syntezy, lecz jako wyjaśnienia 
pragmatyczne, jako odpowiedzi na kwestie sporne, ak
tualnie domagające się rozstrzygnięcia. Tak na przy
kład kult cezarów, rozpowszechniony w Malej Azji od 
czasów bezbożnego Kaliguli pod nazwą „e u 1 t  u s 
m y s t e r i o s u s “ był dla Pawła przyczyną pou
czeń o antychryście (II Tess. 2).

Rola św. Pawła na polu doktrynalnym jest ogrom
na. Jej wielkość występuje zwłaszcza na tle rozwoju 
Kościoła. Listy św. Pawia dają stanowczą i autoryta
tywną naukę, naukę udokumentowaną logiką, historią 
i naświetloną licznymi przykładami z praktycznego 
życia młodego Kościoła. Dziś niejednego czytelnika ra
zić może taki np. problem obrzezania w listach św. Pa
wła. Rodzi się pytanie, dlaczego do tego zagadnienia 
tak często Apostoł powracał? -Sprawa ta nie była jed
nak w owych czasach błahą, była sprawą centralną, 
gdy weźmiemy pod uwagę stosunek Kościoła do Sy
nagogi. Gdyby to zagadnienie nie zostało rozwiązane, 
to Kościół w swoim rozwoju mógłby się stać najwyżej 
sektą żydowską, ale świata całego raczej by nie pod
bił. Od należytego potraktowania obrzezania i tego co 
ono oznaczało w  istarym porządku religijnym zależało 
to, że Kościół stał się tworem samoistnym i instytucją 
powszechną, wyzwoloną z ciasnych ram żydowskiego 
nacjonalizmu i ekskluzywizmu.

Paweł był Apostołem pogan. Do tego celu wybrał go 
Bóg specjalnym aktem.

Jako Apostoł pogan głosił Paweł Ewangelię poga
nom, w czym towarzyszyło mu szczególne błogosła
wieństwo Boże. Trudno nie zauważyć tu  specyficznego 
rysu paradoksalnego, polegającego na tym, że św. Pa
weł z żyda (faryzeusza) i fanatyka, staje się głosicie
lem uniwersalizmu Kościoła Jezusa Chrystusa. Można 
powiedzieć w pewnym  stopniu za liberalistami, że w 
większej mierze dzięki św. Pawłowi został zniesiony 
ciasny ekskluzywizm żydowski, niż dzięki pracy i wy

siłkom pozostałych apostołów. Właśnie On, Paweł, stał 
się pierwszym szermierzem doktryny chrześcijańskiej, 
którą z woli Bożej pragnął zaszczepić w różnych śro
dowiskach intelektualnych, religijnych,- kulturalnych 
i moralnych.

Wielu rzeczy Chrystus Apostołom nie powiedział, 
wiele ukrył pod przypowieściami dla znanych moty
wów. Między innymi nie wyłuszczył jasno nauki
o powszechności Kościoła i jego stosunku do Starego 
Zakonu. W Kazaniu na Górze powiedział, że nie przy
chodzi rozwiązywać Zakon, ale, że raczej niebo i zie
mia przeminą, aniżeliby miało być coś z tego Zakonu 
zniesione. Chrystus, wypełniając proroctwa Starego 
Zakonu, rozsyła uczniów swoich po Palestynie i prze
strzega ich, aby do pogan nie chodzili i ich nie nau
czali. Sam. też z poganami niewiele przestaje („j e- 
s t e m  p o s ł a n y  t y l k o  d o  o w i e c ,  
k t ó r e  z g i n ę ł y  z d o m u  i z r a e l s k i e -  
g o“). W czterech ewangeliach nie znajdujemy wy
czerpujących wskazówek na temat stosunku Kościoła 
do elementów nieżydowskich. Stąd, w miarę narasta
nia w  Kościele elementu nieżydowskiego, problem ten. 
stawał się coraz bardziej żywotny.

Do rozwiązania tego zagadnienia powołuje sam Chry
stus św. Pawła. Grunt zostaje przygotowany przy po
mocy pewnych wyłomów. Pierwszym takim wyłomem 
jest nawrócenie Korneliusza w Joppie, poprzedzone 
widzeniem św. Piotra. Zanotować tu  należy Iakt godny 
uwagi, że charyzmaty działały już przed chrztem św.; 
był to znak dla Piotra, aby przyjmował pogan do Ko
ścioła.

Drugi wyłom stanowi działalność św. Fawła w pierw
szej podróży misyjnej. Nawracają się liczni poganie. 
Zostają ochrzczeni, a dopiero potem następuje prawne 
określenie stosunków nowo nawróconych do Starego 
Zakonu. Wyłania się więc zagadnienie, czy przez obrze
zanie do chrztu — czy też; sam chrzest wystarczy. Roz
strzyga to Soibór Jerozolimski i postanawia:

a) pogan należy przyjmować do Kościoła;

b) nie należy ich zobowiązywać do zachowania prze
pisów Starego Testamentu;

c) aby ułatwić współżycie nowo nawróconym z po
gaństwa z nawróconymi Izraelitami należy zacho
wać przepisy o pokarmach tak, aby nie raziły 
Izraelitów i nie obciążały pogan.

Sobór Jerozolimski nie rozstrzygnął jednak, czy sami 
Izraelici m ają nadal zachowywać Stary Zakon z jego 
rozlicznymi praktykami, czy też nie. Nie określono te
go także w czasach apostolskich. Z biegiem czasu ele
ment żydowski w rozwijającym się szybko Kościele 
stopniał i prawie zaginął. Stąd problem zachowania 
starotestamentowego prawa stał się nieaktualny w sto
sunku do Izraelitów, istniał jednak dalej w odniesie
niu do pogan, którzy przyjęli chrześcijaństwo.

Już od pierwszej podróży misyjnej poczynając św. 
Paweł nie zmuszał pogan do zachowywania przepisów 
Starego Zakonu; była to więc akcja dążąca do rozdziału 
Kościoła od Synagogi.
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Ma Śoborze Jerozolimskim bronił Paweł tego sarrtó- 
go stanowiska i otrzymał aprobatę apostołów Piotra, 
Jakuba i Jana.

Na mocy specjalnego objawienia św. Paweł mieni 
się zawsze apostołem pogan. Jego stanowisko zamyka 
się teoretycznie w  zdaniu: „ S t a r y  T e s t a 
m e n t  p r z e s t a ł  o b o w i ą z y w a ć  n a 
w e t  Ż y d ó w “. Sam mówi w liście do Hebrajczy
ków, że obrzeżanie, pokarmy czyste i nieczyste, świę
ta — to wszystko nic nie znaczy. Kola starej świątyni, 
kapłaństwa Aronowego, ofiar z kozłów' została już 
skończona. Na to miejsce wchodzi nowy Kościół i no
we kapłaństwo Chrystusowe według obrządku Melchi- 
zedecha wraz z Nową Chrystusową Ofiarą. Sw. Paweł 
staje się symbolem oderwania Nowego. Testamentu od 
Starego do tego stopnia, że wśród wierzących i niewie
rzących żydów obudził nienawiść i naraził się na prze
śladowania. Żydzi wierzący (judaizujący) chodzili za 
nim w ślad i wszelkimi środkami dążyli do osłabienia 
jego wpływów i podkopania autorytetu jego i osłabie
nia wpływu jego nauki. Ta działalność sekty żydu.ją- 
cych stała się przyczyną jego cierpienia w czasie pierw
szego uwięzienia. Głosili oni, że: św. Paweł nie jest 
Apostołem, że nie był uczniem Chrystusa, a nauka 
jego jest sprzeczna z nauką innych Apostołów.

Odpowiedź na powyższe zarzuty znajdujemy zwłasz
cza w liście do Galatów, chociaż i inne listy (jak np. 
listy do Koryntian) nie są pozbawione tej tematyki, 
obchodzącej bardzo św. Pawła zarówno w sensie oso
bistego zarzutu, jak i w sensie przeszkody dla rozwoju 
jego działania.

Już np. pierwsze wiersze listu do Galatów (1—5) za
wierają pozdrowienie, według zwyczaju Pawiowego: 
krótkie i zwięzłe. Wskazuje w nim Paweł na istotne 
punkty omawiane w  liście, które znów są zależne od 
zarzutów żydujących. Apostplos, od greckiego apostel-
lo =  posyłam, hebr. szaluach od szelach, oznacza w ję
zyku greckim attyckim admirała, w jońskim (Kero- 
dot I, 21) posła. Mk. 3, 4, 6, 7 potwierdza, że Chrystus 
dając uczniom tę nazwę równocześnie daje im określo
ne posłannictwo.

Paweł, powołany i posłany przez Jezusa Chrystusa 
przyjmuje dla siebie nazwę a p o s t o ł a .  Apostoł 
w Nowym Testamencie występuje w podwójnym zna
czeniu: a) ścisłym, jako członek kolegium dwunastu, 
jako świadek zmartwychwstania Chrystusa (Dz. Ap. 1, 
16), b) szerszym, jako poseł (Apok. 2. 2.).

A. Harnack zarzuca, że słowo „a p o s t o ł“ jest 
terminem zapożyczonym z judaizmu. Owszem, odpo
wiadam, gdyby nawet religie asyryjskie i babilońskie 
tego term inu dostarczyły, to nie przekreśla to faktu, źe 
termin ten stał się właściwym określeniem wyłącznie 
na oznaczenie apostolstwa w znaczeniu Chrystusowym.

Paweł chce podkreślić, że jest apostołem w ścisłyłm 
tego słowa znaczeniu, a  więc nie poseł apostołów, ale 
samego Chrystusa i dlatego: „ n i e  o d  l u d z i ,  
a n i  p r z e z  c z ł o w i e k  a“...

Po tym negatywnym określeniu roli apostoła nastę
puje pozytywne sprecyzowanie jego zadania i misji 
„ l e c z  p r z e z  p o ś r e d n i c t w o  J e z u 
s a  C h r y s t u s a "  — przy czym przyimek d i a, 
przed Iesou. Christou służy oznaczeniu pośrednictwa 
Chrystusa w przekazywaniu tej godności od Ojca. Je 
den przyimek (nie ma bowiem go przed Thaou Patros) 
wskazuje na jedność natury wymienionych osób, czyli 
pośrednio na Bóstwo Chrystusa. Tu następują dalsze

tnomenty apologetyczne. I tak stwierdza św. Paweł, że 
stawszy się apostołem postępował jak na apostoła przy
stało. Daje temu wyraz zwłaszcza w liście do Tessalo- 
niczan, gdy tłumaczy im, że nie szaleństwem było jego 
kazanie w Tessalonice, ale posłannictwem Bożym. Ża
den nieczysty zamiar nim nie kierował, żadnym środ
kiem niegodziwym się nie posługiwał. Bóg i Tessatcni- 
czanie są świadkami jego bezinteresownej,-gotowej na 
wszelką ofiarę miłości, jego nienagannego postępowa
nia, jego troski o każdego z nich (2, 1—12), W prześla
dowaniach i stałości we wierze objawiło się działanie 
boskiej mocy Ewangelii (2, 13—16). To, co opowiadają 
Dzieje Apostolskie o prześladowaniach, jakie wycierpiał 
Paweł od Żydów z Tessaloniki, potwierdza się i w tym 
liście: „ O n i  w z b r a n i a j ą  n a m  p r z e p o 
w i a d a ć  n a r o d o m ,  a b y  n i e  b y ł y  
z b a w  i o n e“, „ a l e  p r z y s z e d ł  n a  n i c h  
g n i e w  B o ż y  a ż  d o 1 k o ń c a "  (I Tess, 2, lfi). 
Będąc nawet oddalonym nie zaprzestał św. Paweł mi
łować Tessaloniczan, a widząc ich osieroconych, jak 
dzieci, wyraża Paweł gorąco pragnienie odwiedzenia 
ich znowu, ciągle jednak napotyka na przeszkody w 
urzeczywistnieniu swego planu. Posyła do nich Ty
moteusza, aby ich wzmocnił w  wierze i przyniósł mu
o nich wiadomości. Te wiadomości napełniły serce 
apostoła wielką radością, dlatego jak przystało na 
prawdziwego apostoła, modli się za Tessaloniczan do 
Boga, modli się o doskonałą dla nich miłość, stałość 
we wierze i świętość (2, 17, 3, 13).

Podobnie w pierwszym liście do Koryntian w  wier
szach 10—18 pierwszego rozdziału stara się Paweł utrzy
mać swój autorytet, nadwerężony przez Apolla. Mówi, 
że jego, Pawłowe, przepowiadanie nie zamyka się w 
wyszukanych słowach; umyślnie wybrał prosty sposób 
nauczania, czyli zaniechał formę, aby nie zatracić tre
ści. A dalej (18—25) omawia problem ekonomii Bożej. 
Bóg — naucza Apostoł — wybiera to, co w oczach 
świata uchodzi za niepozorne, by zawstydzić to, co na 
świecie jest mądre i wielkie.

Do myśli tej wróci św. Paweł jeszcze raz w  tym sa
mym liście w rozdziale czwartym, gdzie chodzie mu 
będzie o porównanie między Apostołami. Odwoła się 
do sądu Bożego. Bogu wiadomo, kto jest większy. Sądy 
ludzkie w  tym  wypadku są różne. Cokolwiek człowiek 
czyni jest darem Bożym; także i to, że Apollo prze
wyższa Pawła elokwencją. Akcentuje dalej wkład Apo
stołów do Ewangelii. Apostołowie porzucili dla Chry
stusa wszystko, tak, że stali się podziwem nawet dla 
aniołów. Na ziemi jednak czeka ich tylko śmierć. 
W ww. 10—13 w dalszym ciągu mówi o wyrzeczeniu 
się Apostołów. Akcentuje i swój wkład jako założyciela 
Kościoła w Koryncie, ma do niego większe prawo niż 
inni: „ B o  c h o ć  b y ś c i e  m i e l i  d z i e 
s i ę ć  t y s i ę c y  n a u c z y c i e l  i... w  C h r y 
s t u s i e  J e z u s i e  p r z e z  E w a n g e l i ę  
j a m  w a s  z r o d z i ł "  (15). Zapowiada, że 
wkrótce przybędzie do Koryntu i zbada nie tylko sło
wa, ale i czyny, bo Królestwo Boże nie na słowach, ale 
na czynach polega.

Podobnie drugi list do Koryntian zawiera tematykę 
apologetyczną. Apostoł zwalcza swych wrogów, broni 
swej osoby, powagi i swego prawa w  urzędzie apo
stolskim.

Tymczasem dziękuje Bogu za wszelką pociechę, tro
skę i cierpienie, które go upoważniają, by innych mógł 
pocieszać w każdym utrapieniu. Jego cierpienia i ra 
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dości służą na zbawienie Koryntianom. Jeżeli współ
uczestniczą w jego cierpieniach, będą też mieli uczest
nictwo w  jego pociesze (1, 1—7). Z ciężkiego utrapienia 
i niebezpieczeństwa śmierci wybawił go Bóg niedawno 
w  Azji. Na Bogu i na modlitwie Koryntian opiera na
dal Paweł swoją nadzieję (1, 7—11).

Przechodząc do samoobrony, przypomina Koryntia
nom, jak on podług świadectwa własnego sumienia 
postępował wśród nich w prostocie i szczerości, po
świadcza stałość swych zasad i nauki w listach i wy
raża nadzieję, że Koryntianie zachowują o nim do
tychczasowe dobre mniemanie i coraz lepiej poznają, 
że tak on dla nich, jak oni dla niego stali się przedmio
tem chwały (1, 12—14).

To jest potęga prawdy czystej i szczerej, prawdy za
wartej w Ewangelii (2, 14—17), Paweł nie chce sam sie
bie chwalić. Jego listem polecającym są Koryntianie 
(3, 1—3) a Bóg udziela Apostołom siły do spełniania 
ich urzędu, który ich uzdolnił, toy byli shigami Zakonu 
trwałego, Zakonu ducha i sprawiedliwości, którego 
chwała o wiele przewyższa przemijający Zakon litery 
i śmierci. Chwale tego posługiwania odpowiada wol
ność, ufność, szczerość i jawność ogłaszanej Ewangelii. 
Jeżeli mimo to jest ona dla niektórych zakrytą, jest 
to wynikiem dzieła zaślepienia spowodowanego przez 
szatana (3, 4—4, 6).

Apostołowie są wprawdzie ułomnymi ludźmi, ale 
właśnie przez to objawia się w skutkach ich pracy moc 
Boża. Dlatego nie zniechęca i nie odstrasza ich żad
ne utrapienie; owszem, każde cierpienie pomnaża mia
rę chwały, jaka czeka wszystkich wierzących i stałych 
we wierze w wieczności (4, 7—5, 10).

Żadne cielesne motywy nie kierują Apostołem, przy
naglany miłością Chrystusa, który dla wszystkich 
umarł, w którym wszyscy stali się nowym stworze
niem, wykonuje jako jego posłaniec urząd pojednania 
(5, 11—21). Następnie zachęca, aby Koryntianie wyzy
skali rtadarzony dzień zbawienia, tak jak on, Paweł, 
usiłuje we wszystkich momentach życia słowem j czy
nem okazać się wiernym. Niechaj za miłość miłością 
się odpłacają (6, 1—13). Niechaj unikają wszelkiego ob
cowania z poganami i strzegą się wszelkiej zmazy 
ciała i ducha w bojaźni Bożej, idąc do coraz to wyższej 
szczęśliwości. Niech przyjmą do serca napomnienia 
swego Apostoła (6, 14, 7, 3).

Sw. Paweł zwraca się osobiście i bezpośrednio do 
swoich'przeciwników i prosi, by go nie zmuszano użyć 
przysługującej mu broni duchowej, zwycięskiej prze
ciwko każdej ludzkiej pysze i władzę karania wśród 
nich objawić (10, 1—11). Paweł się nie wynosi, jak jego 
przeciwnicy ponad miarę i nie chlubi się cudzą pracą. 
Dzieło, jakiego Bóg przezeń i przez swoją łaskę w  Ko
ryncie dokona, ono samo poleca go i świadczy o nim 
(10, 12 — 18).

Jeżeli jednak zmuszony będzie coś na swą chwałę 
mówić niechaj mu to wybaczą Koryntianie; czyni on 
to z gorliwej miłości do Kościoła, gdyż pragnie go, jak 
czystą dziewicę, doprowadzić do Chrystusa-Obiubieńca. 
Uczyni wszystko, by przeszkodzić fałszywym nauczy
cielom, aby nie odwiedli Kościoła Koryńskiego od wier
ności dla Chrystusa (11, 1—4). Nie pozostaje on w tyle 
za „w i e l k i m i  A p o s t o ł a  m i“, a chociaż 
nie jest wykwintnym mówcą, to jednak posiada umie
jętność tłumaczenia prawd ewangelii. Ogłaszał Koryn
tianom Ewangelię za darmo i wśród niedostatku.^Bę

dzie i na przyszłość tak postępował tj. z miłości ku 
nim, aby zmusić do milczenia każdego swego oskar
życiela i żeby jego przeciwnicy, słudzy szatana i oszu
ści, którzy się sami wzbogacają, nie mogli się chwalić, 
że między nimi, a Pawłem nie ma żadnej różnicy 
<11, 5-15).

Sw. Paweł wykazuje, że nie jest on gorszym od 
jwych przeciwników, a nawet przewyższa ich jako słu
ga Chrystusa przez swoje bezgraniczne cierpienia 
i prace, zachwyty i objawienia, jakich doznaje. Ale to 
wszystko niech posłuży na chwałę Bogu. On wskazu
je jedynie na swe słabości, aby tą  drogą jeszcze lepiej 
ujawniła się w nim moc łaski Chrystusowej (11, 16— 
12,  10) .

Jeszcze raz wskazuje Paweł na swoją apostolską 
działalność w  Koryncie. Przez wytrwałość i cuda oka
zał się on prawdziwym Apostołem, nie był nigdy dla 
Koryntian ciężarem, będąc raczej gotowym na naj
wyższe ofiary za ich dusze. Podobnie postępowali 
wśród nich jego wysłannicy (12, 10—18).

Wreszcie zaręcza Apostoł, że się broni tylko dla zbu
dowania Koryntian, zachęca ich, by siebie doświad
czali i poprawiali się, aby nie musiał wobec nich po
stępować surowo według władzy, jaką otrzymał od 
Pana, a  której użyć musi dla swego i ich zbawienia. 
Prosi Boga, aby do tego nie doszło (12, 19—13, 10).

Zakończenie listu zawiera ogólne upomnienie, po
zdrowienie i a p o s t o l s k i ?  błogosławieństwo.

Paweł nie tylko broni swego apostolskiego autory
tetu, ale sięga głębiej: określa wzajemny stosunek 
obydwu Testamentów — Starego i Nowego. Zydująca 
sekta chrześcijan często lansowała zarzut, że Paweł 
obala Prawo, które przecież przez Boga było dane, 
a głosi swoją naukę zasłaniając się apostolskim auto
rytetem. Zarzut był poważny, dlatego Apostoł roz
prawia się z nim gruntownie i wyczerpująco w liście 
do Galatów, wśród których największe spustoszenie 
czynili żydujący sekciarze.

Gdy prawo, powiada św. Paweł, nie mogło uwolnić 
nas od grzechów — uczynił to Chrystus przez śmierć 
swoją. Chrześcijanie zostali wyrwani z niewoli. Chry
stus, chociaż był wolny, sam się wydał i dokonał dzieła.

- odkupienia, które — podkreśla to św. Paweł — było> 
przewidziane w dekretach Bożych. Apostoł jest jak: 
gdyby zaskoczony postępowaniem Galatów i dziwi się 
ich niestałości. Wszak jest tylko jedna ewangelia (za
czyna bez wstępu, bo to zbyteczne; wiersze te — to 
jak gdyby krzyk boleści), kto chce ją  uzupełnić — ten 
tym samym zniekształca ją. Galaci mają być czujni 
a na mącicieli jest tylko jedna rada: klątwa.

Mfftatidesde — w medium praes. oznacza dezercję 
z pola bitwy, a więc Galaci są dezerterami. Zmieniają 
poglądy, czyli są w trakcie opuszczenia Pana Boga — 
Boga, „ k t ó r y  n a s  p o w o ł a ł "  — to Bóg, a nie 
Chrystus i nie Paweł. Czym jest pretekst Galatów, 
kiedy mówią, że czynią to dla Boga? Jest, odpowiada 
Apostoł, apostazją, bo ich apostazja od Ewangelii jest 
równocześnie apostazją od Boga (1, 6).

Nauka głoszona przez sektę żydujących była różna 
od Pawiowej, była herezją skoro Paweł wyraźnie ją 
odróżsiia, jako inną. Tak twierdzą świadomie przeciw 
CO'mely‘emu, który broni, że żydujący nie głosili h e 
rezji.

W wierszu siódmym chodzi nie o genetivus auctoris, 
ale o genet. obiecti, czyli nie o ewangelię głoszoną.
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jirzez Chrystusa, ale ó ewangelię dającą właściWe po
jęcie o Chrystusie, bo o to chodzi cały czas w liście.

Ani św. Paweł, ani dobry anioł takiej ewangelii jak 
żydujący głosić nie będzie.

Jak wynika z tekstu nie idzie tu  o jakiś jeden dog
mat, ale o całokształt nauki.

O ile w wierszu ósmym używał Paweł koniunktywu 
dla podkreślenia warunku nierzeczywistego, to obecnie, 
w wierszu dziewiątym z hipotezy chimerycznej prze
chodzi do hipotezy możliwej i dlatego używa indyka- 
tywu. K lątwa dotyczy żydujących i . jest wykluczeniem 
ze współudziału w Królestwie Bożym. „J a lc w t e- 
d y  (z t o w a r z y s z a m i  m o i m i )  m ó w i 
l i ś m y  w a m  to w o k o l i c z n o ś c i a c h  
m i n i o n y c h ,  t a k  t e r a z ,  w  t y m  m o 
m e n c i e  n a  n o w o  t o  p o w i a d a  m“, 
sens, oczywista, właściwszy niż w tłumaczeniach łaciń
skich. Ponieważ przeciwnicy zarzucali, że Paweł chce 
ustępstwami pozyskać większą ilość wiernych — od
powiada im, że ani dawniej, ani teraz nie miał i nie ma 
takich zamiarów: nawet gdy prześladował Kościół — 
szukał tylko sprawy Bożej. Jedyna jego sława w ty
tule: S ł u g a  C h r y s t u s a .

Z kolei następuje obrona posłannictwa i nauki 
(1, 11—2, 21). Zagadnienie to ma dwa oblicza:

a) oblicze osobiste (zarzuty przeciwko Pawłowi),
b) oblicze rzeczowe (zarzuty przeciwko głoszonej 

doktrynie).
Stąd św. Paweł odpowiada na to zagadnienie 

w dwóch częściach:
a) autobiograficznej (1, 11—1, 24),
b) apologetycznej (2, 1—2, 21).

Ad. a) Ewangelia Pawłowa nie pochodzi od ludzi, ale 
od Chrystusa przez bezpośrednie objawienie 
(1, 11-1, 24).

W moim, powiada Paweł, głoszeniu nie dokonała sio 
żadna zmiana, Ewangelia nie była (aor.) i nie jest 
(praes.) pochodzenia ludzkiego. Czyż muszę was o tym 
przekonywać? — zapytuje Galatów.

Aforidzo oznacza odłączyć (por. Lev. 10, 15), wybrać 
do specjalnej misji Bożej, predestynować. Paweł po
wiada, że Bóg wybrał go i przeznaczył do spełnianego 
obecnie dzieła, a z kontekstu wynika, że tu  chodzi
o przeznaczenie przed narodzeniem (15). Wiersz sze
snasty nastręcza pewne trudności: inaczej tłumaczy 
np. Estiusz i Cornely (tautologia), a inaczej Chryzo
stom.

żw rot: „ O b j a w i e n i e  S y n a  ś w e g d  
w e  m n i e‘- należy rozumieć w sposób następują
cy: Chrystus za dekretem Bożym objawia się św. Pa
włowi i równocześnie przez wewnętrzną komunikację 
idei poucza św. Pawła o sobie i swej nauce (tak Lag- 
range). Chodzi więc tu nie o sam fakt wizji (Dz. Ap. 9, 
1—19) ale o efekt tej wizji. Fakt. bowiem był Galarom 
znany z opowiadania Pawła.

Powołanie Pawła do wiary łączy się od pierwszej 
chwili z powołaniem go na apostoła pogan. Idea ta 
jednak rozwinęła się u św. Paw ła powoli, a jej pełne 
ustalenie i uzupełnienie przypada na lata 43/44, kiedy 
to ponowne objawienie w Jerozolimie poucza św. Pa
wła, żeby zaczął działać według swego powołania.

Paweł przez 3 lata nie miał kontaktu z Apostołami. 
Nie mógł więc być pouczony przez nich w sprawach 
wiary. Histerosai — oznacza więcej niż widzieć się, 
oznacza z a w r z e ć  z n a j o m o ś ć ,  a nie infor
mować się tylko. W starożytności wizyta talia łączyła 
się zwykle ze złożeniem homagium.. Paweł zamieszkał 
u Piotra, ale tylko 15 dni (18). idąc za P. 46 i kodeksa
mi majuskularnymi oraz za tłumaczeniami syryjskimi 
należy przyjąć lekcję Kelan. Greckie kodeksy mogły 
tę nazwę uprzystępnić, zmieniając na Petron.

Mimo, że Dz. 15, 2 świadczą, iż Paweł i Barnaba byli 
delegatami Kościoła Antiocheńskiego na sobór, to za
znacza św. Paweł, że udał się .tam na skutek objawie
nia (2, 2). Paweł udał się do Jerozolimy z chęcią przed
łożenia całej sprawy apostołom i wiernym w Jerozoli
mie, bo brali udział (przynajmniej bierny) w soborze. 
Uczynił to w  tym celu, aby upewnić się w słuszności 
swego postępowania wobec nowo nawróconych: 
„ a b y m  n i e  b i e g a ł  n a  p r ó ż n  o“. Oczy
wiście, że nie o pomyłkę osobistą Pawła tu  idzie, sen
sowi temu sprzeciwia się tak składnia, wymagająca 
w takim  wypadku koniunktywu, a tu  jest indykatyw 
aorystu — jak i sam fakt, że św. Paweł tych wątpliwo
ści nie doświadcza (zakłada wciąż Kościoły, zapewnia 
wiernych o zbawieniu itd.). W liście jednak chodzi ra
czej o sens pytajny: „ n i e c h  p o w i e d z ą ,  
c z y m  b i e g a ł  n a  p r ó ż n  o?“

Paweł nie powtarza w liście słów dekretu jerozolim
skiego, ale daje przykład ad oculos: poganin Tytus nie 
został zmuszony do obrzezania, choć „t a ł s z y w i 
b r a c i a "  domagali się tego. Decyzję taką powzięli 
hierarchowie, lud był tego samego zdania. Nastąpił po
tem podział pracy i podanie prawicy, jako znak, że 
uznano naukę i misję św. Pawła.

Ks dr S. WŁODARSKI

Świadectwa patrystyczne wykazujące omylność 
biskupa rzymskiego"

Celem wykazania bezpodstawności doktryny nieo
mylności papieża rzymskiego (podamy kilka świa
dectw zaczerpniętych z historii i literatury chrzęści- 
in/iskiej', wyrażających wprost przekonanie czcigod
no; oh autorów o błądzeniu biskupów rzymskich jako 
nauczycieli wiary.

SW. POLIKRATES I ŚW. IRENEUSZ

Polilkrates był biskupem a rączej metropolitą Efezu 
w drugiej połowie II wieku. Imię jego występuje w 
związku ze sporem o czas św iętow ania, Wielkanocy. 
W . sto lat po jego śmierci tak pisał H istoryk Euze
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biusz: „Na czele biskupów azjatyckich, k tórjy  pod
trzymywali twierdzenie, że należy strzec dawnego 
zwyczaju z pierwotnych (przejętego czasów, stal Poli- 
krates. Wyłożył on osobiście w liście napisanym do 
Wiktora i do Kościoła rzymskiego, tradycję przez siebie 
przejętą, w słowach następujących: „My tego dnia 
nie święcimy lekkomyślnie, nic nie dajemy i nic nie 
ujmujemy. Albowiem w  Azji wielkie zaszły gwiazdy 
(Apostołowie)... Ci wszyscy przestrzegali czternastego 
dmia Paschy według Ewangelii... Tedy ja, Bracia, 
który żyję w  Panu siedemdziesiąt i pięć la t i który 
obcowałem z braćmi świata całego, i który dokładnie 
się wczytywałem w  całe Pismo św., ja się nie boję 
żadnych pogróżek, albowiem więksi ode mnie powie
dzieli: „Należy więcej słuchać Boga aniżeli łudzi’1 
(Dz. 5.20)—do teigo dodaje Polikrates wiadomość o bi
skupach, 'którzy byli przy nim, gdy pisał, i podzielali 
zdanie jego.1)

Jeszcze wyraźniej o tym mężu napisał św. Hiero
nim: „Polikrates, 'biskup Efezjan, z pozostałymi bi
skupami Azji... inapisał przeciw Wiktorowi, biskupowi 
rzymskiemu, list synodalny, w  którym uczy, że idzie 
za autorytetem Apostola Jana i starych (ojców).,. 
Bardziej należy słuchać Boga niż ludzi. Napisałem 
to, (by wykazać umysł i powagę męża z małego dzieł
ka".2)

Metropolita Efezu, czyli biskup zasiadający również 
na Stolicy Apostolskiej, poucza biskupa Rzymu, Wik
tora (189—198), że należy więcej słuchać Boga niż 
ludzi, czyli więcej niż  biskupa Rzymu. Znamienne 
jest pray tym to, że Polikrates cytuje słowa św. Pio
tra  z Dziejów Ap., czyli przeciwstawia tego Apostola 
rzymskiemu hierarsze. Jak dodaje Euzebiusz, cały Ko
ściół Powszechny oburzył się wówczas na Wiktora za 
rzucenie klątwy na Polikratesa. Nierozsądnego pa
pieża upomniał wówczas i „zwierzchnik" Kościoła 
gallikańskiego, św. 'Ireneusz z Lionu. Euzebiusz na
zywa Wiktora również tylko „zwierzchnikiem Ko
ścioła rzymskiego".3)

Teologia rzymskokatolicka wykorzystuje fakt rzu
cenia przez Wiktora klątwy na Polikratesa do swoich 
celów w tym duchu, że Wiktor czuł się w prawie to 
zrobić, a protest całego Kościoła nie zaprzeczył mu 
tego prawa, lecz owszem, całe chrześcijaństwo zasto
sowało się do rzymskiego zwyczaju świętowania 
Paschy.

Poważny teolog, Ad. Tanquerey, referując pogląd 
swego Kościoła na ten spór, posuwa się nawet do 
twierdzenia, że Wiktor „rozkazał biskupom, by na' 
synodach omówili'1 tę sprawę według jego wskazań, 
i ostrożnie dodaje: „Prawie wszyscy świadczyli, że 
należy zachować zwyczaj rzymski", tak, że ,w%rótce 
zwyczaj /rzymski zwyciężył także w Azji Mniejszej". 
Okrzyk podziwu u  teologa Tanque,reya zrozumiały: 
„Taki był autorytet Stolicy rzymskiej".4)

Pozwalamy sobie jednak zauważyć, że tego rodzaju 
myśli, sugestie >czy twierdzenia nie posiadają żadnego 
oparcia <w dokumentach historycznych lub patrystycz
nych. Jedynym dokumentem, który nam  przekazał 
dzieje wielkanocnego sporu, /jest „Historia Kościoła", 
autorstwa Euzebiusza, a tam niczego podobnego nie 
znajdziemy. Odbywały się wprawdzie w tej sprawie 
sobory ,na Wschodzie, ale nie na rozkaz Wiktora i nie 
w celu zastosowania się do zwyczajów Rzymu. Euze
biusz powiada, że biskupi Kościołów wschodnich 
„podjęli wyczerpujące rozprawy nad przekazaną so

bie przez sukcesję apostolską tradycią w Spranie 
Wielkanocy" — a więc omawiali tradycję, jaka była 
u nich, a nie w  Rzymie. W jednym liście, jaki Euze
biusz cytuje, mianowicie w  liście synodu palestyń
skiego, biskupi powołują się tylko na  zwyczaj w  Alek
sandrii, przemilczają zupełnie Rzym.5)

Co do prawa Wiktora do rzucenia klątwy, a ściślej 
do zrywania łączności z innymi gminami kościelnymi, 
to nikt nie mógł mu go zaprzeczyć, gdyż posiadał je 
w takim samym stopniu, jak każdy inny biskup. Cho
dziło tu o co innego, mianowicie o okoliczności ko
rzystania z tego- prawa. Cały Kościół Powszechny 
oburzył się na Wiktora dlatego, że błędnie uznał 
Azjatów za heretyków, podczas gdy tu nie wchodziły 
w  grę sprawy wiary. Tę pomyłkę, błąd i niewłaściwość 
sądu papieża wytknął św. Ireneusz, dając Wiktorowi 
wiele podobnych przykładów różnych sporów np. co do 
ilości dni postu, przypominając też różnice zdań św. 
Polikarpa i papieża Aniceta, którzy „mimo to zacho
wali między sobą jedność, a w  Kościele Anicet, w  do
wód swego szacunku, pozwolił Polikarpowi na spra
wowanie Eucharystii" w Rzymie.6)

Tak więc dwaj mężowie kościelni, św. Polikrates 
i św. Ireneusz, uważali, że papież Wiktor popełnił 
błąd — obojętnie czy w  sprawach wiary, czy dyscy
pliny tylko.

TERTULIAN.

W traktacie „Przeciw Prakseaszowi" Tertulian stwier
dza, że papież Anicet zaaprobował naukę Montana, 
a zwłaszcza jego  ̂ proroctwa, jako zwolennik i wielbi
ciel montanizmu. Afrykanin nie potępia Aniceta, 
owszem, uważa, że papież poistąpił słusznie i atakuje 
Prakseasza za to, że na skutek jego zabiegów i in
tryg, Rzym cofnął uznanie' dla objawień Montana, 
a dał listy uwierzytelniające heretykowi Prakseaszo
wi (głoszącemu prawdopodobnie sabelianizm).7)

Obiektywnie wszakże sądząc, papież pobłądził tak 
daniem aprobaty montanistom, jak i Prakseaszowi.

SW. HIPOLIT.

Opowiedziawszy w dziewiątej księdze dzieła „Phi- 
losophoumena" o herezji Noeta i Herakliuisa, autor 
pisze: „Tę herezję popierał Kalikst, mąż złośliwy 
i uwodziciel, który zatruwał katedrę biskupią. Zefi- 
ryma zaś, człowieka prostego, analfabetę i nieświa
domego zasad kościelnych, nęcąc darami i zabronio
nymi obietnicami, prowadził dokądkolwiek zechciał. 
A ponieważ był łapownikiem i chciwym na pieniądze, 
nakłaniał do wszczynania kłótni miedzy braćmi, by 
później zyskać sobie obydwie strony chwytliwymi 
słowy i podczas gdy tym, co myśleli prawowiernie, 
prywatnie szeptał, że on myśli tak samo, okłamując 
ich, to innym zaś, którzy szli za doktryną Sabeliusza, 
mówił podobnie i gorszył każdego, kto mógł być pra
wym".8)

Sw. Hipolit opowiada dalej o papieżu Kalikśeie, że 
kiedyś był niewolnikiem u patrycjusza z rodziny ce
sarskiej, Karpofora, chrześcijanina, który mu powie
rzył sporą sumę pieniędzy, Kalikst dopuścił się nadu
żyć, a gdy pan wezwał go do rozliczenia, uciekł w 
stronę portu, by emigrować za morze. Gdy stojąc na 
statku, zauważył, że Karpofo-r go ściga, zamordował 
właściciela frachtowca ociągającego się z wyjazdem
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I wyjechał na morze. Po jakimś czasie Karpofor na 
prośbę przyjaciół Kałiksta przebaczył mu — ucieki
nier mógł wrócić, ale — chcątc zostać męczenni
kiem zroibił zamieszanie w synagodze żydowskiej. 
Schwytany przez policję, został skazany na roboty 
w kopalniach w Sardynii. Wtedy to nałożnica cesarza 
KommoduSa, Maria, chrześcijanka, chcąc wyzwolić 
chrześcijan z kopalń sardyńskidh, poprosiła papieża 
Wiktora o wykaz osób, które powinny otrzymać 
zwolnienie. Na wykazie nie (było imienia Kaliksta, bo 
papież Wiktor znał jego Występki. Ale Kalikstowi 
udało się wydostać z Sardynii przy pomocy cesarskie
go funkcjonariusza Hiacynta. Po śmierci Wiktora Ka- 
likst oszukał i omotał papieża Zefiryna tak, że zrobi? 

. z nim, co zechciał. Wprost głosił herezję Sabeliusza pod 
pretekstem, że wierzy tylko w jednego Boga, a nie 
w trzech tj. wierzy, że Bóg i Syn Boży i Duch Sw. to 
ta sama osoba.9)

Trudno .patrologii określić do jakiego stopnia po
wyższa 'Charakterystyka i dane biograficzne o papieżu 
Kallikście posiadają wartość obiektywną, gdyż bez 
wątpienia autorowi „PhilOsophoumen" chodzi o wal
kę z herezj.aimi, a w walce nie zawsze się zważa na 
obiektywizm. W danym wypadku dochodzi jeszcze 
zaangażowanie osobiste św. Hipolita, jako że świado
ma rzeczy część kleru i ludu rzymskiego 'jego to wy
brała na papieża przeciw Kalikstowi. Niemniej jest 
faktem, że subiektywnie wTielki pisarz, któremu 
wdzięczni Rzymianie /wystawili pomnik, nie uznawał 
nieomylności papieża Kaliksta i, jak to sformułował 
ks. prof. J. Czuj, „posądzał papieża o błędy w nauce
0 Trójcy Sw.“ 10)

SW. FIRMILIAN.

O tym metropolicie Cezarei Kąpadockiej wiemy 
niewiele. Autor listu synodu antiocheńskiego z 265 ,r., 
Malchion, pisał o Firmilianie jako o ostoi prawowier- 
ności i przywódcy katolików w walce z heretykiem, 
Pawłem z Samosaty.łl)

O tym synodzie więcej szczegółów podaje historyk 
Euzebiusz. Nie możemy się powstrzymać przed ob
szerniejszym zacytowaniem jego wypowiedzi, gdyż 
jest typowym świadectwem sposobu, w jaki walczono 
z blędnowierstwem. Euzebiusz najpierw wykłada 
błędną naukę biskupa Antiochii, Pawia, powiada, że 
patriarcha Aleksandrii Dionizy otrzymał wezwanie 
na synod do Antiochii, lecz nie mógł się Stawić i swe 
poglądy na doktrynę Pawła z Samosaty wyłożył li
stownie. „Wszyscy inni natomiast Kościołów pasterze 
z wszystkich stron razem się gromadzili przeciwko 
burzycielowi trzody Chrystusowej i wszyscy dążyli 
pospiesznie do Antiochii". Dalej historyk opisuje prze
bieg synodu: „Wszyscy tedy od czasu do czasu często 
się zbierali, a na każdym zgromadzeniu były przemo
wy i dyskusje... twórcę 'herezji antiocheńskiej... uzna
no powszechnie za innowiercę i wykluczono z całego 
Kościoła jaki się pod niebem znajduje". Na zakończe
nie sporządzono list synodalny, zaadresowany zasad
niczo do całego chrześcijaństwa, ale specjalnie do pa
triarchów, a raczej — jak mówi Euzebiusz — do 
zwierzchników Kościoła egipskiego (bp Maksymus)
1 rzymtebiego (bp Dionizy). W liście informują, że 
„czuli się zniewoleni wykluczyć tego zaciętego nie
przyjaciela Bożego i w  miejsce jego innego dla Ko
ścioła katolickiego ustanowić biskupa... „Następcą

Pawła został syn zmarłego biskupa Demelrianosa, 
Domnus. „Donosimy wam — prosi sylnod — byście pi
sali do niego i przyjęli jego listy uwierzytelniające" 12).

Z Euzebiuszowej relacji łatwo się zorientować, że 
w różnego rodzaju sporach dyscyplinarnych czy dogma
tycznych, interweniują sami biskupi sąsiednich Ko
ściołów, bez wezwania lub polecenia z Rzymu. Ci sa
mi biskupi decydują na synodach, a uchwały przeka
zują biskupom dalszych Kościołów, w tym i papieżo
wi — nie do przedyskutowania lub aprobaty lecz do 
przyjęcia i zastosowania się.

Imię św. Firmiliana występuje u Euzebiusza w 
związku ze sporem o ważność chrztu heretyków. Hi
storyk omawia bogatą korespondencję biskupa Alek
sandrii, Dionizego, a między innymi cytuje „Drugi list
o chrzcie11 zaadresowany dc papieża Dionizego, oma
wiający zachowanie się w owym sporze papieża Ste
fana, Aleksandryjczyk informował: „Pisał tedy (Ste
fan) najpierw o Helenosie i Firmilianie, tudzież
0 wszystkich biskupach Cylicji i Kapadocji, a tak samo 
Calacji i narodów sąsiednich, że zrywka z nimi łączność 
dla tego właśnie powodu, że chrzczą powtórnie herety
ków. I zważaj, jak ważna to sprawa. W rzeczy samej 
bowiem, jak  się dowiaduję, zapadły w  tej kwestii 
uchwały na największych synodach biskupich".

W tym miejscu znowu teologia rzymskokatolicka 
fakt „rzucenia klątwy" przez Stefana na Kościoły 
azjatyckie — wykorzystuje w  duichu podobnym, jak 
w wypadku klątwy Wiktora. Teolog Ad;. Tanąuerey 
ponownie twierdzi, że „dekret św. Stefana wkrótce 
został przyjęty przez Kościół Powszechny, a także
1 przez owe prowincje, które m u się wpierw sprzeci
wiały".13) Wyjaśnijmy więc, źe i w tym wypadku zwy
czaj, uznawania ważności chrztu heretyckiego nie był 
wyłączną własnością Kościoła rzymskiego. Pisał o tym 
Dionizy Aleks, do prezbitera rzymskiego, Filemona, 
w sposób następujący: „Tę zasadę i ten wzór przeją
łem od 'błogosławionego papieża naszego Heraklesa 
(poprzednik Dionizego w Aleksandrii). Otóż tych, któ
rzy powracają z herezji, jeżeli się odłączyli od Ko
ścioła, a nawet jeśli od niego nie odpadli, ale na po
zór ni/by pozostawali w łączności, lecz ciążyło na nich 
oskarżenie, że byli zwolennikami któregoś z fałszy
wych nauczycieli, wykluczał z Kościoła a chociaż o to 
prosili, nie przyjmował ich prędzej, aż publicznie nie 
wyjawili wszystkiego, czego się u  przeciwników na
słuchali. Wtenczas dopuszczał ich do wspólnego zgro
madzenia i nie żądał od nich chrztu powtórnego; 
święty bowiem był ten, który już raz z rąk  jego otrzy
mał".14) Podobnie stwierdza Euzebiusz: „Na podstawie 
zwyczaju z pras-tarywh ustalonego czasów posługiwano 
się w takich wypadkach tylko modlitwą, połączoną 
z wkładaniem rąk".15)

Więc nie dlatego zaniechano anabaptyzmu, że tak 
kazał papież Stefan, lecz jedynie dlatego, że tak na
kazywał stary zwyczaj większości Kościołów. A dla
czego tylko rzymski biskup posunął się do użycia 
,;klątwy“ — a inni „zwierzchnicy" kościelni od tego 
się powstrzymali? Odpowiedzi udzieli! Dionizy Alek
sandr. w liście do wspomnianego prezbitera Filemona, 
że to, co głoszą Firmilian i Cyprian, też nie jest żad 
ną nowością, bo u nioh „już z dawien dawna, za bi
skupów poprzedników" trzymano się zasady ponow
nego 'Chrztu nawróconych heretyków. Mądry i roz
tropny patriarcha Aleksandrii, dbały o pokój w Ko
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ściele, wyznał wówczas: „Uchwał ich wywracać 
i pchać do niezgody i kłótni nie mam odwagi...'116) 
Więc inni hierarchowie nie wyklinali przeciwników 
z takim pośpiechem z bardzo ważnych pirzyczyin ogó'1- 
nokościelnycih, których nie widzieli '„nieuczehi i nie
świadomi zasad (kościelnych" biskupi rzymscy.

W sporze Stefan — Firmilian, ten ostatni zachował 
się zupełnie (podobnie jak św. Polikrates, czyli nie 
przyznawał racji rzymskiemu biskupowi, a nadto nie
dwuznacznie oświadczył, że papież jest w błędzie. Po
glądy swe w  tej sprawie wyłożył w liście do św. Cy
priana. Czytamy tam. m. in;. następujące słowa: 
„Lecz pomińmy tymczasem to, co zrobił Stefan, ani 
nie pamiętajmy o jego zuchwałości i bezczelności, 
byśmy się zbytnio inie smucili jego bezbożnymi czy
nami... A co do tego, co powiedział Stefan, jakoby 
Apostołowie zabraniali Chrzcić tych, co przychodzą 
z herezji.,., n ikt nie jest tak giłupi, by uwierzyć, że to 
przekazali Apostołowie... Ci zaś, którzy są w  Rzymie, 
nie zachowują tego wszystkiego co- podano od począt
ku".17) W dalszym ciągu pisze o różnych zwyczajach 
kościelnych w różnych Kościołach, które nie odważa
ją się twierdzić, że mają to od Apostołów. Odważył 
się na to Stefan i dlatego zniesławił świętych Piotra 
j Pawła, na których się powołuje, bo jest to tradycja 
ludzka, a nie apostolska.

r

Sw .. Firmilian, postawiwszy zasadę, że „wszyscy nie 
będący z Chrystusem w Kościele, zginą", ubolewa nad 
błędem i ślepotą papieża Stefana. „Jakiż więc błąd 
i jaka ślepota tego;, który mówi, że w heretyckich sy
nagogach można uwalniać od grzechów; (Kto tak 
uczy) nie stoi na gruncie jednego Kościoła, który raz 
został utwierdzony na opoce przez Chrystusa".18)

Dalej metropolita azjatycki wyraża swe oburzenie 
ina papieża: „A ja w tym miejscu słusznie się obu
rzam na tak otwartą i oczywistą głupotę Stefana, 
który Chlubi się miejscem swego biskupstwa i przy
znaje sobie sukcesję Piotra, na którym stoi funda
m ent Kościoła, i powołuje się na wiele innych epok 
i wznosi nowe budowle licznych Kościołów, gdy swym 
autorytetem uczy, że tam  są chrzty  (ważne). Gdyż ci 
co się chrzczą, powiększają niewątpliwie Kościół... 
Stefan, który głosi, że w  sukcesji otrzymał katedrę 
Piotra, nie wykazuje żadnej gorliwości przeciw here
tykom, dając im nie małą, Iłecz największą władzę 
łaski... Kto tak wielkie i niebiańskie dary Kościoła 
przyznaje heretykom... cóż innego czyni, jak nie łączy 
się z nim i?"19)

Sw. Firmilian, kolumna prawowierności przeciw 
herezji Pawła z Samosaty, stał mocno przy katolickiej 
prawdzie dzięki temu, że . nigdy nie kierował się 
względami czy zwyczajami ludzkimi, lecz wyłącznie 
Tradycją Apostolską. Niezmiernie go więc gniewa, że 
papież Stefan prawdzie Tradycji Apostolskiej śmie 
przeciwstawiać swoje błędne zwyczaje: „Któż jest tak 
próżny, by wywyższać zwyczaj nad prawdę? To mo
żecie, wy”, Afrykańczycy, powiedzieć, przeciwko Ste
fanowi, że poznawszy prawdę, porzuciliście błąd zwy
czaju, Zresztą wiążemy zrwyczaj z prawdą. I zwycza
jowi Rzymian przeciwstawiamy nie zwyczaj lecz 
prawdę, trzymając się od początku tego, co nam prze
kazał Chrystus i Apostołowie".20)

Obok wszakże meritum sprawy jest jeszcze pro
blem pokoju w  Kościele. Zdaniem arcybiskupa Kapa- 
docji, pap. Stefan nadużył swej biskupiej władzy

i wywołał wielkie zamieszanie. Zwraca się więc do 
niego z niezwykle ostrym upomnieniem: „Jakie to 
kłótnie i nieporozumienia wywołałeś po Kościołach 
całego świata. Jak  wielki grzech na siebie ściągnąłeś, 
gdyś się odłączył od tych trzód. Boś się sam odłączył. 
Nie okłamuj, się, bo- zaiste ten jest naprawdę schizma- 
tykiem, (który odstąpił sam od wspólnoty kościelnej. 
Gdy bowiem mniemasz, że wszystkich możesz od sie
bie odłączyć, tylko siebie od wszystkich wykluczy
łeś".21)

Pod koniec pisma jeszcze raz oburza się na po
pieranie heretyckich praktyk i dlatego daje papieżo
wi przezwisko „pseudo-Ohrystusa i pseudo-Apostoła": 
„A jednak nie wstyd Stefanowi dawać poparcie ta
kim  przeciw Kościołowi i dla heretyków zrywać bra
terstwo, ponadto i Cypriana mienić pseudo-Chrystu- 
sem i pseudo-A,postałem. Zarzucając kłamliwie inne
mu to co sam słusznie powinien usłyszeć, uprzedza 
świadom, że to wszys-tko jest w nim".22)

Zatem w opinii św. Firmiliana, biskup rzymski nie 
tylko błądzi jak  heretyk, ale „owszem gorszy jest od 
wszystkich heretyków", bo jest wrogiem jedności 
„Kościoła Katolickiego", do którego należy Firmilian 
i Cyprian.,23)

Takie stanowisko w stosunku do papiestwa miał w 
połowie III wieku popularny stróż prawowierności, 
przywódca Kościoła, azjatyckiego, święty metropolita 
Firmilian.

ŚW. HILARY Z POITIERS.

Sławny ten biskup gailikański był jednym bodajże 
wiernym sprzymierzeńcem św. Atanazego w Kościele 
Zachodnim. Niezmiernie ostro potraktował zdradę pa
pieża Liiberiusza (352—366), który podpisał (357 r.) 
jedną z czterech formuł „syrmijskich" sprzyjających 
herezji Ariusza oraz w  dwóch listach potępił (w 358 
r.) opokę prawowierności Atanazego. Historyk z V 
wieku, Sozomenos, twierdzi, że' Liberiusz podpisał 
pierwszą formułę syrmijsiką, głoszącą, że Logos (Chry
stus) nie ma zupełnie tej samej natury co Bóg, lecz 
tylko jest w  Nim pewne podobieństwo^ co do istoty 
Bożej (homoiousios)i.24) Inni historycy przypuszczają 
natomiast, że była to formuła druga lub trzecia, lecz 
historycy rzymskokatoliccy stanowczo odrzucają mo
żliwość podpisania formuły drugiej, gdyż była „na 
pewno heretycka".2’)

Odłóżmy na bok te spory, bo dla naszego przedmio
tu jest rzeczą obojętną, która to była formuła' i z ja
kich powodów Liberiusz ją  podpisał. Jest faktem, że 
się pod heretycką formułą podpisał26) i popierał ją  
w swoich listach, cytowanych przez św. Hilarego w 
„Dziele Historycznym".

Pierwszy list Liberiusza, Hilary poprzedza następu
jącą uwagą: ,,Po tym wszystkim, co albo  ̂ zrobił albo 
obiecywał Liberiusz, zesłany na wygnanie wszystko 
unieważnił, pisząc do przewrotnych heretyków ariań- 
skich, którzy wydali niesprawiedliwy wyrok na pra
wowiernego biskupa Atanazego"27). A oto wyjątki 
z listu Liberiusza do biskupów wschodnich z dodat
kami Hilarego w nawiasach (podkreślonymi):

„Nie bronię Atanazego, lecz obawiam się, by mnie 
ktoś nie nazwał przewrotnym, gdyż popierał go św. 
pamięci mój poprzednik, biskup Juliusz. Lecz gdy 
poznałem,., żeście ,go słusznie potępili, natychmiast 
dostosowałem się do waszych wyroków... Przeto od
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sunąwszy Atanazego od wspólnoty z nami wszystki
mi... powiadam, że trzymam z wami wszystkimi 
i z wszystkimi biskupami wschodnimi zgodę i jedno
myślność, Abyście wiedzieli pewniej, że mówię to w 
tym liście w  dobrej wierze, świadkiem pan i brat 
mój wspólny Demofilos, który łaskaw był wyłożyć 
waszą i katolicką wiarę, którą liczni bracia i współ- 
biskiupi nasi omówili, wyłożyli i przyjęli. (To jest 
perfidia ariańska — to ja zanotowałem, nie apostata. 
Liberiusz dalej), wszyscy, którzy byli obecni: tę ja  
ochoczym duchem przyjąłem (Anatema tobie ode mnie 
Liberiusza i twym towarzyszom), w  niczym się nie 
sprzeciwiałem, dałem zgodę, za nią idę, tej się trzy
mam. (Znowu Tobie anatema i po raz trzeci, prze
wrotny Łiberiuszu). Uważałem za słuszność prosić 
waszą świętolbłiwość, jako widzicie mnie zgodnym 
z wami we wszystkim, byście byli łaskawi wspólną 
radą i wysiłkiem wystarać się o moje już z wygnania 
uwolnienie i przywrócenie na Stolicę, powierzoną mi 
od Boga".38)

W liście do heretyków, Ursajuisza, Walentego i Ger- 
maniusza, Liberiuisz oznajmia, że przyjmuje ich do 
jedności kościelnej i zawiadamia, że wyklął Atana
zego, co może poświadczyć „całe duchowieństwo (prez
biterium) Kościoła rzymskiego1'.20)

Obydwa dokumenty rzucają na postępek Liberiu
sza dość ostre światło, wobec którego bledną wszelkie 
usprawiedliwienia w rodzaju „Podpisał jako osoba 
prywatna — zmuszany groźbami i wyczerpany fizycz
nie — dla celów osobistj^ch".30) Już św. Atanazy sta
rał się zbagatelizować Liberiuszową przewrotność, by 
przeciwnikom nie dawać do ręki jeszcze jednej broni 
przeciwko sobie. Pisał, że „wycieńczony Liberiusz 
wreszcie załamał się i przestraszony groźbami śmierci 
podpisał".31) W rzeczywistości jednak -byk> inaczej. 
Atanazego potępił w  rok po podpisaniu heretyckiej 
formuły wobec grona swych prezbiterów w Rzymie.

■Znał prawdę św. Hilary i dlatego cytując listy Li
beriusza, nazywa go przewrotnym i apostatą i rzuca 
nań kościelną klątwę.

SW. HIERONIM.

Stawianie autorytetu całego Kościoły jjonad autory
tet Rzymu (Orbis m ajor est Unbe) było linią postępo
wania wszystkich pisarzy Kościoła pierwotnego. Ale 
św, Hieronim w jednym ze swych licznych listów po
nad papieża i rzymskie duchowieństwo stawia też nie
wiastę, uczoną Marcellę.

■Zdarzyło się to w związku z (przetłumaczeniem 
przez Rufina Origenesowego traktatu „O początkach'1 
i rozpętaniem przez Hieronima, Epifaniusza z Cypru 
i Teofila z Aleksandrii gwałtownej nagonki na ory- 
genistów. Św. Hieronim orygenizm uważał za herezję, 
więc w Ep. 127 oburzał się na Rufina, że śmiał „za
drwić z prostoty" względnie niewiedzy papieża Syry- 
cjusza. O orygenistaeh w Rzymie pisał: „Heretycy wi
dząc, że 'podłożony dopiero co ogień doszedł już do 
wierzchołka (papieża) i że nie można już ukryć jak 
wiele strawił, proszą i uzyskują (od papieża) listy ko
ścielne, by było wiadomo, że umarli w jedności z Ko
ściołem". — Sytuację uratowała Marcella: „Skoro 
zauważyła, że gwałci się w  wielu (punktach) wiarę 
sławioną usty apostolskimi (Rzym 1, 16) tak, że i dą 
za tym także kapłani i niektórzy z mnichów i w swej 
prostocie Biskup, który innych sądził wedle swego

umysłu — publicznie się sprzeciwiała, chcąc Bogu 
bardziej się podobać, niż ludziom".32)

Wyraźnie więc spoza emfatycznych zwrotów wychy
la się jeśli nie ironia to litość dla „prostoty" papieża 
Syrycjusza, który dał się oszukać „heretykom" i gdyby 
nie odwaga niewiasty, Kościół rzymski byłby zalany 
błędnowierstwem. O następcy Syrycjusza, Anastazym, 
św. Hieronim już nie powie z takim  pobłażaniem. Na
zwie go „mężem znakomitym", bo potępił orygenizm. 
Jak  Syrycjusz zmarł rychło po zaaprobowaniu „here
zji", co należy uważać za karę niebios, tak Anastazy 
również długo nie panował, bo Rzym nie zasłużył so
bie na tak szlachetnego papieża33).

SW. BAZYLI

Na Wschodzie podczas ariańsko-apolinarystycznego 
potopu rolę Noego grał metropolita Kapadocji, św. 
Bazyli. Walka w pojedynkę ciężka, więc szukał na 
wszystkie strony sprzymierzeńców. Zwracał się nie
jednokrotnie i do biskupów zachodnich, a zwłaszcza 
do rzymskiego biskupa, Damazego. Niestety, przeko
nał się jednak, że nie tylko nie może liczyć z tej stro
ny na pomoc, ale musi znosić popieranie przez Rzym 
heretyków, na Wschodzie potępionych.

Sw. Bazyli skarżył się na to filarowi prawowierno- 
ści, św. Atanazemu. Pisał, że np. „nie znając od po
czątku prawdy" o Marcellim heretyku, Rzym nie po
tępił go, a owszem przyjął do kościelnej jedności3,i).

Innym przykładem omylności papiestwa jest postę
powanie papieża Liberiusza z heretykiem Eustacju- 
szem z Sebasty. Liberiusz dał mu list uwierzytelnia
jący, heretyk wrócił do Azji i stoi na czele herezji 
apolinaryzmu, powiadając, że mą aprobatę Rzymu.35)

Do papieża Damazego zwrócił się z prośbą, by przy
słał do Azji swych pełnomocników, którzy by na miej
scu zorientowali się .w sprawach prawowierności 
wszelkich heretyków przez Rzym popieranych. Jeżeli 
zaś Damazy nie pójdzie za tą wskazówką, niech przy
najmniej odtąd nie podaje ręki wszystkim skazanym 
za lierezję. 36)

Najwyraźniej wszakże o tym, co myśli na temat 
współpracy z Kościołem rzymskim i papieżem, św. Ba
zyli mówi w liście do biskupa Samosaty, Euzebiusza 
(Ep. 239).

Uważa, że skutek korespondencji do Lacinników 
(Occidentales) jest tylko ten, iż się coraz bardziej wbi
ja ją  w pychę. „Gdyż naprawdę — pisze — duchy pysz
ne, gdy ich się o coś prosi, zwykle stają się bardziej 
aroganckie. Boć jeżeli Bóg nam  łaskaw, po cóż nam 
inna pomoc? Jeżeli zaś trwać będzie gniew Boży, ja 
kąż ochronę da pycha Zachodu? Oni ani nie znają 
prawdy, ani nie chcą się nauczyć, lecz zajęci fałszy
wymi podejrzeniami, to samo robią teraz co kiedyś 
w sprawie Marcellego, w której kłócili się z ludźmi 
mówiącymi im prawdę i samowolnie potwierdzili he
rezję. Sam chciałem napisać do ich koryfeusza poza 
zwykłą formą, lecz nic o rzeczach kościelnych, chyba 
żeby podsunąć jakoś ubocznie, że nie znają prawdy
0 naszych sprawach, ani nie idą drogą, na której mo
gliby ją poznać — no i ogólnie upomnieć, że nie nale
ży ubliżać ludziom, których zgnębiły doświadczenia,
1 że pychy nie należy uważać za godność, gdyż jest 
ona bodaj jedynym grzechem rodzącym Bogu nieprzy
jaciół". 37)

Jak łatwo' się domyślić ową ,pychą Zachodu" była 
zapewne rodząca się coraz wyraźniej doktryna o pry
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macie. Zaciemniła ona rzeczy naprawdę ważne, spra
wy walki o prawdę. Metropolita Azji, który wszystkie 
swe siły skierował do celu, którym jest zwycięstwo 
wiary prawdziwej, nie może się z tym pogodzić i zdra
dza się z zamiarem dania papieżowi nauki o szkodli
wości pychy.

Z korespondencji Wielkiego Bazylego przebija więc 
przekonanie, że jeżeli papiestwo nie przeszkodzi 
w zwycięstwie prawdy Chrystusowej, to już będzie 
wielki sukces. Jasne, że w takim stanowisku popular
nego Ojca Kościoła trudno się dopatrzyć wiary w nie
omylność papiestwa.

*) H . E . V, 24 (P . O. K . t .  3, P o z n a ń  1924, s. 240 Ti.).
2) D e  v ir l s  i l łu s t r .  c . 45 (P . L . 23, 691).
3) H . E. ta m ż e :  , ,T e d y  z w ie rz c h n ik  K o śc io ła  rz y m s k ie g o , 

W ik to r ,  w y s tę p u je  z z a m ia re m  o d c ię c ia  o d  w s p ó ln e j je d n o 
ś c i w s z y s tk ic h  g m in  a z ja ty c k ic h  ... j a k  g d y b y  b y ły  in n o w ie r 
c z e  ... N ie  p o d o b a ło  s ię  to  je d n a k  w s z y s tk im  b is k u p o m . 
O w szem , z w ró c il i  s ię  *do n ie g o  z  u p o m n ie n ie m , b y  s ię  s t a r a ł  
■o p o k ó j .

'■) T a n ą u e r e y ,  S y n o p s is  T h e o lo g ia e  D o g m a t. F u n d a m e n ta l is ,  
ed . X IV , 1911, s . 457.

5) H . E. V , 25: „ T y m c z a s e m  b is k u p i  p a le s ty ń s c y ,  o  k tó ry c h  
s ię  c o  d o p ie ro  m ó w iło  ... tu d z ie ż  c i, k tó r z y  s ię  z g ro m a d z il i  
z n im i ra z e m , p o d ję l i  w y c z e rp u ją c e  ro z p ra w y  n a d  p rz e k a z a n ą  
s o b ie  p rz e z  s u k c e s ję  a p o s to l s k ą  t r a d y c ję  w  s p r a w ie  W ie lk a 
n o c y , a  p o d  k o n ie c  sw e g o  p is m a  d o d a ją  je sz c z e  d o s ło w n ie :  
„ P o s ta r a jc ie  s ię  o to , b y  lis-t n a s z  w  o d p is a c h  ro z e s ła ć  do  
w s z y s tk ic h  K o śc io łó w  b y  n a  s ie b ie  n ie  ś c ią g a ć  z a r z u tu  Judzi, 
k itó rzy  sw e  d u s z e  t a k  ła tw o  b łę d e m  z a r a ż a ją .  O tóż  o z n a jm ia 
m y  w a m , że  w  A le k s a n d r i i  ś w ię c i s ię  W ie lk a n o c  te g o  sam e g o  
d n ia ,  co u  w a s . P o ro z u m ie l iś m y  s ię  b o w ie m  l is to w n ie , t a k  że 
z g o d n ie  i  r a z e m  o b c h o d z im y  d z ie ń  św ię ty /*  (T łu m a c z y ł k s .  d r  
A . L is ie c k i  — P O K  t .  3, w y d . c y t .  s . 243).

fi) T a m ż e , s . 242.

7) A dv . P r a x e a m  c. 1 (P . L . 2, 178).
8) P h i lo s o p h u m  1. 9. c . 11 (P . G . 16, cz. 3, k o l.  3377—3386).
9) T a m ż e  n . 12 <Kol. 3385)
,0) P o r .  k s . J .  C zu j, P a tro lo g ia ,  w y d . c y t.  s. 85. „ W iad o m o  

d z iś  ró w n ie ż , ż e  H ip o li t  b y ł a n ty b is k u p e m  (a n ty p a p ie ż e m ) b i
s k u p a  R z y m u , K a l ik s t a  (217—222),. z k tó r y m  n ie  z g ad z a ł s ię  
w  k w e s t ia c h  te o lo g ic z n y c h  i  d y s c y p l in a r n y c h .  P o s ą d z a ł  p a 
p ie ż a  o b łę d y  w  n a u c e  o  T r ó jc y  S w .“ .

w) E p . s y n o d , <P. G . 10, 250 n .) .
12) H . E . V II, 27—30.
13) D z. c y t .  S . 460,
14) E u z e b iu s z a  H . E. V II, 7. 4.
15) T a m ż e , V II, 2.
lc) T a m ż e , V II, 7. 5.
17) E p . 75 i n t e r  ep . S . C y p r . ,  n .  3, 5, 6 (P . L . 3, 1203 n .).
*8) T a m ż e , n .  (K o l. 1216).
1!}) H a m że  n . 17 (K o l. 1217).
2°) T a m ż e , n .  19.
21) T a m ż e , n .  24
22) T a m ż e , n .  25. (K ol. 1225).
2:ł) T a m ż e  n . 23.
2*) S o zo m . H . E . 4, 15 <P. G . '67, 1151).
to) P o r .  L . D u c h e s n e r T is to ir e  a n c ie n n e  d e  1‘E g lise , P a r is ,  

19C6, t- I I , s . 281.
26) W ą tp i w  to  te o lo g  k s .  p r o f .  S ie n ia ty c k i,  p o w o łu ją c y  s ię  

n a  „ n ie k tó r y c h  u c z o n y c h , j a k  S c h n e e m a n , Jung m an n * * , tw ie r 
d z ą c y c h , ż e  „L iib e riu sz  n ic  n ie  p o d p is y w a ł  i  ż a d n y c h  u s tę p s tw  
n ie  p o c z y n i ł  c e s a rz o w i."  P a t r z  d z . c y t .  s . 285. A  p rz e c ie ż  ś w . 
H ie ro n im  n a p is a ł :  „ L ib e r iu s  ta e d io  v ic tu s  e x il i i ,  in  h a e r e t i -  
c a m  p r a v i ta te m  s u b s c r ib e n s  R o m a n  q u a s i  v ic to r  in t r a v i t ‘* 
C h ro n ić .  P .  Ł . 27. 683). P o d o b n ie  św . A ta n a z y  (H is t. A r ia n  
a d  m o n a c h o s , c . 41) P . G. 25, 742).

27) E x  o p e r e  h is to r .  f r a g m . V I <P. L . 10, 688 n .) .
2a) T a m ż e .
29) T a m ż e  (K ol. 693).

30) P o r .  S ie n ia ty c k i,  dz. c y t. s. 285.
' 31) H is t. A r ia n ,  a d  m o n a c h , c. 41 (P . G . 25, 742).

02) E p . 127 a l .  16, n .  9 (P . L . 22, 1092).
s3) T am że .
34) E p . 69, TL. 2 (P . G . 32, 431).
35) E p . 263, n . 3.
3e) E p . 70 (P . G . 32, 434).
37) E p . 239 a l .  10 (P . G . 32, 894).
38) P a t r z  s .  (136).

SOBOREM WATYKAŃSKIM

Ks. mgr TADEUSZ GORGOL

PRZED II
Cały świat zainteresowany jest

II Soborem Watykańskim. Ostat
nio coraz częściej pojawiają się 
w prasie artykuły na tem at So
boru.

Po raz pierwszy w styczniu
1959 r. na tajnym  Konsystorzu 
kardynałów papież Jan XXIII 
oznajmił, że postanowił zwołać 
Sobór Powszechny. I od tej chwili 
rozpoczął się okres przygotowań, 
okres debat i dyskusji. Temat so
borowy stał się nad wyraz popu
larny. Początkowo wiele oczeki
wano od Soboru: niemalże zjed
noczenia chrześcijaństwa, potem, 
tylko dokonania wszystkiego, co 
by mogło to zjednoczenie ułatwić. 
Dostrzegliśmy pewien i to duży 
postęp w wypowiedziach dostoj
ników Kościoła rzymskiego, w tej 
liczbie i samego papieża, który 
powiedział: „Nie będziemy prze
prowadzać historycznego procesu, 
ani robić dochodzeń, kto w prze
szłości zbłądził, a kto miał rację. 
Odpowiedzialność za rozłam jest 
podzielona. Wołać będziemy tylko 
łączmy się, a dajmy spokój dysku
sjom".

W Polsce miano dużo dobrych 
chęci i życzliwości. Jeszcze dwa 
lata temu na łamach „Tygodnika 
Powszechnego11 (maj 1960) ogło
szono wywiad ze Zwierzchnikami 
tych Kościołów: z ks. Metropoli
tą Tymoteuszem, ks. biskupem dr 
A. Wantułą, ks. superintendentem 
J. Niewieczerzałem.

Wypowiedzi Zwierzchników Ko
ściołów: Prawosławnego, Ewan
gelicko-Augsburskiego i Ewange
licko-Reformowanego były po
dobne. Jakaś wspólna idea pojed
nania była naczelną ideą. Domi
nowały — życzliwość i modlitwa. 
Zresztą Kościoły Chrześcijańskie 
w Polsce i nie tylko w Polsce, 
zgromadzone w Światowej Radzie 
Ekumenicznej, dążą do jedności, 
pragną ułatwić zjednoczenie, ale 
na nieco innej płaszczyźnie.

Wyraz „ekumenia" pochodzi z 
języka greckiego („oikoumene") 
oznacza chrześcijaństwo jako ca
łość. Chrześcijanie od niepamięt
nych czasów znali modlitwę Jezu
sa („Aby wszyscy byli jedno"). 
Przez szereg stuleci Kościół dzie
lił się na coraz to drobniejsze

grupy. W XIX w. zrodził się Ruch 
Ekumeniczny, w r. 1925 zwołano 
pierwszy zjazd do Sztokholmu. 
Rozmachu nabrał Ruch po dru
giej wojnie światowej. W r. 1948 
odbył się w Amsterdamie Pierw
szy Kongres Ekumeniczny, który 
powołał Światową Radę Kościo
łów. A potem przyszły następne: 
Ewanston, New Delhi.

Kościół Polskokatolicki jest 
członkiem Światowej Rady Koś
ciołów Chrześcijańskich, która 
skupia w swych szeregach ponad 
400 milionów chrześcijan, a więc 
tyle, ile liczy Kościół rzymskoka
tolicki razem z obrządkami nie- 
rzymskimi ne całym świecie.

Kościół Polskokatolicki bierze 
żywy udział w życiu Ekumenii. 
(Organem prasowym PRE jest 
kwartalnik p. n. „The Polish Ecu- 
menical Reviev“ — „Polnische Oe- 
kumenische Rundschau").

Konferencja Kościołów Chrze
ścijańskich w  sprawie pokoju, 
która odbyła się w Pradze w dn. 
13—18.VI.1961 r. zgromadziła kil
kuset delegatów z całej Europy.
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W listopadzie 1961 r. odbyła się 
Światowa Konferencja Kościołów 
Chrześcijańskich w New Delhi.

W latach 1960, 1961 i 1962 w 
Warszawie sesja naukowa Chrześ
cijańskiej Akademii Teologicznej, 
poświęcona problemom światowe
go ruchu ekumenicznego właśnie 
w świetle uchwał III Konferencji 
Światowej Rady Kościołów w 
New Delhi.

W latach 1960, 1961 i 1962 we 
wszystkich stołecznych domach 
modlitwy Kościołów Chrześcijań
skich w Polsce odbywały się do
roczne nabożeństwa o zjednocze
nie chrześcijaństwa.

10 kwietnia br. odbyło się w 
Warszawie ogólnopolskie zgroma
dzenie Kościołów Chrześcijań
skich, wchodzących w skład Pol
skiej Rady Ekumeniczej. W imie
niu Kościoła Polskokatolickiego 
przemówił ks. inf. A. Naumczyk 
dając wyraz postawie Kościoła 
wobec problematu ekumeniczne
go, głównie zaś wobec tendencji 
zjednoczeniowych nurtujących co
raz żywiej całe chrześcijaństwo. 
Mówca m. in. powiedział:

„Kościół założony przez Jezusa 
Chrystusa celem kontynuowania 
Jego zbawczej misji i przyswaja
nia przez wiernych owoców Od
kupienia był od początku swego 
powstania jeden. Powstające z 
biegiem czasu coraz to nowe 
gminy, czy parafie jednoczyła 
jedna wiara, jedna ewangelia, je
den chrzest, eucharystia i apo
stolskie sprawowanie władzy 
zwierzchniej. Tak pojęty Kościół 
miał w sobie tyle dynamizmu i 
tyle nadprzyrodzonej laski oraz 
mocy Ducha św., że rozwijał się i 
rozprzestrzeniał z zadziwiającą 
wprost siłą i szybkością... Im wię
cej do głosu w Kościele dochodzi

ła pycha ludzka, dążność do za
garniania pod ziemskie panowa
nie hierarchii kościelnej coraz to 
nowych ziem, krajów i ludów, im 
bardziej rosły w zasobność skarb
ce opactw, bazylik i katedr — tym 
bardziej cierpiała na tym Prawda 
Boża, tym mniej przejawiał się w 
Kościele Duch Boży — niepodziel
nie panujący wśród pierwszych 
chrześcijan i rządzący Kościołem 
apostolskim. W rezultacie Kościół 
Jezusa Chrystusa zarysował się i 
rozpadł najpierw na Wschodni i 
Zachodni, później wyłoniły się 
Kościoły luterańskie, anglikański, 
starokatolicki i inne. Obecnie 
stoimy przed dziełem ogromnym: 
pragniemy zjednoczenia Kościoła 
Jezusa Chrystusa, modlimy się
o to, pracujemy nad tym. Kościół 
Poiskokatolicki jest za zjednocze
niem, gdyż podobnie jak inne 
Kościoły chrześcijańskie zrzeszo
ne w Światowej Radzie Kościo
łów, a w Polsce, w Polskiej Ra
dzie Ekumenicznej, rozumie sło
wa Jezusa Chrystusa zawarte w 
Jego arcykapłańskiej modlitwie: 
„Aby wszyscy byli jedno". Koś
ciół Poiskokatolicki pragnie zje
dnoczenia Kościołów Jezusa 
Chrystusa, jednak nie za wszelką 
cenę — na pewno zaś nie za cenę 
Prawdy i nie wbrew wyraźnym 
nakazom Ewangelii.

Między innymi za najpoważ
niejszą przeszkodę w zjednocze
niu Kościołów chrześcijańskich z 
Kościołem rzymskokatolickim 
uważa Kościół Poiskokatolicki 
dogmat o nieomylności papieża i 
prymat jurysdykcji biskupów 
rzymskich, co nie ma potwierdze
nia w Piśmie św....“

Za kilka miesięcy rozpocznie 
obrady II Sobór Watykański. 
Komisje przygotowawcze opraco
wują zagadnienia. Oto co czytamy

w „Za i przeciw" w  nrze 18 i  
dnia 29.IV. br.

„Wprawdzie Sobór rozpocznie 
się formalnie 11 października 
(czwartek) roku bieżącego od uro
czystego pochodu 2800 soborowych 
ojców, z których 150 będzie nale
żało do rasy żółtej, 50 zaś do czar
nej, wkraczających do rzymskiej 
bazyliki świętego Piotra, można 
twierdzić nie bez podstaw, że 
właściwie trw a on już od kilku 
miesięcy. Oto bowiem na drugim 
piętrze tzw. pałacu apostolskiego 
w Watykanie spotykają się regu
larnie co trzy miesiące członko
wie Soborowej Komisji Central
nej, zwanej popularnie małym 
soborem... Sobór ma dokonać za
ślubin Kościoła ze współczesnymi 
mu czasami... Sobór ma sprawić, 
by Kościół był piękniejszy, a to 
dlatego, by mogli doń przyjść ći, 
którzy Go nie znają, ci którzy się 
od niego oddalili, i ci wreszcie, 
którzy się od niego odłączyli".

Komisje przedsoborowe działa
ją, Sobór zaś będzie czekał, aby 
„odłączeni bracia" przyszli do 
Przystani Jedności, jako do Ca- 
nossy. Tak dobrze zapowiadające 
się początkowo nawiązanie poro
zumienia z tzw. „odłączonymi 
braćmi" — jak innowierców nazy
wają przedstawiciele Kościoła 
rzymskokatolickiego — spełzło na 
tym, że teologowie innych Koś
ciołów nie będą mogli być czyn
nymi członkami na Soborze, a je
dynie niektórzy z nich będą mogli 
wziąć w nim udział jako obser
watorzy, a ponadto mogą i po
winni się „przyłączyć", jak to wy
nika ze słów, które ostatnio zastą
piono („powrót" i „poddanie się" 
słowami „zgoda"). Wydaje nam 
się, że to zbyt mało, żeby można 
było zapowiedziany Sobór nazwać 
Powszechnym.

Ks. dr E. BAŁAKIER

KATOLICYZM OJCÓW KOŚCIOŁA WEDŁUG HENRI DE LUBACA
Z żywym zainteresowaniem przestudiowałem słynne 

dzieło O. Henri de Lubaca pt. „Katolicyzm"*. Dzieło to, 
napisane w r. 1937, ukazało się w tłumaczeniu polskim 
Marii Stokowskiej w  br., wydane przez Społecz
ny Instytut Wydawniczy Znak. Zawiera ono cały sze
reg cennych i śmiałych myśli, opartych o rozległą eru

* H e n r i  d e  L u b a c , T . J . ,  K a to lic y z m , K ra k ó w  1961.

dycję autora oraz o najstarsze źródła doktryny chrze
ścijańskiej, przede wszystkim o naukę Ojców Koś
cioła Każdy rozdział, każde nieomal zdanie posiada 
obszerną dokumentację podaną w przypisach. W pol
skim wydaniu- książki przytoczono jedynie najpiękniej
sze źródła z Ojców Kościoła, rezygnując z rozległego 
m ateriału porównawczego, jaki zawierają francuskie 
wydania „Katolicyzmu".
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Katolicyzm Ojców Kościoła, ukazany przez znako
mitego historyka, patrologa i religioznawcę, oparty
o rozległą „dokumentację11 patrologiczną, wygląda zu
pełnie inaczej od tego katolicyzmu, do którego przy
zwyczailiśmy się od dzieciństwa. Jest to raczej staro- 
katolicyzm, albo katolicyzm Kościoła Pierwotnego, 
Kościoła Powszechnego, który nie został rozdarty na 
kilka odrębnych gałęzi chrześcijaństwa. W katolicyz
mie tym, albo inaczej — w pierwotnym chrześcijań
stwie, tkwiły potężne siły integracyjne, które podtrzy
mywały jedność Kościoła i z pewnością zdołałyby pod
trzymać ją na dalsze wieki, gdyby nie wygórowane 
ambicje patriarchatu rzymskiego, który chciał całemu 
Kościołowi narzucić jedność organizacyjną, podpo
rządkowując sobie, swej władzy, swej jurysdykcji ca
ły Kościół Powszechny. Głębokie studium autentycz
nych dzieł Ojców Kościoła pozwoliło O. Henri de Lu- 
bacowi uwydatnić uniwersalizm katolicyzmu oraz wy
bitnie społeczny charakter życia chrześcijańskiego.

O. Henri de Lubac jest jezuitą francuskim. Urodził 
się w r. 1896 w Cambrai. Po ukończeniu studiów szko
ły średniej, wstąpił w r. 1913 do nowicjatu jezuitów. 
Święcenia kapłańskie otrzymał dopiero po 14 latach 
pobytu w zakonie. Od 1929 r  .był profesorem apologe- 
tyki i historii religii na wydziale teologicznym Kato
lickiego Uniwersytetu w Lyonie. W r. 1950 musiał 
przerwać wykłady, gdyż został przez swych przełożo
nych usunięty od nauczania młodzieży za śmiałość i po
stępowość poglądów. Henri de Lubac wyruszył wów
czas z odczytami do Włoch i północnej Afryki. W r. 
1958 Akademia Nauk Moralnych i Politycznych w Pa
ryżu powołała go na członka zwyczajnego Akademii.

W ramach przygotowań do II Soboru Watykańskie
go, papież Jan  XXIII mianował O. de Lubaca człon
kiem komisji teologicznej. W ten sposób starano się 
wynagrodzić słynnemu teologowi krzywdę, którą wy
rządzono mu, uważając za podejrzanego w prawowier- 
ności doktrynie rzymskokatolickiej. Nieprawowierność 
O. de Lubaca wynikała przede wszystkim z jego głę
bokiego humanizmu chrześcijańskiego, który kazał mu 
np. widzieć w buddyzmie jak też innych religiach wiele 
cech dodatnich oraz przeżyć, które ujawniały niewąt
pliwie ślady żywej obecności Boga w duszach pogan. 
Ten głęboki humanizm, uniwersalizm oraz społeczny 
charakter religii chrześcijańskiej ujawnił się najdobit
niej w najobszerniejszym dotychczasowym dziele O. de 
Lubaca pt. „Katolicyzm". Książka ta, przetłumaczona 
w krótkim  czasie na kilka języków, przyczyniła się do 
tzw. ruchu „powrotu do źródeł", tj. do studiów patry 
stycznych, opieranych na autentycznych dziełach Oj
ców, a nie na wyjątkach z dzieł, czerpanych z pod
ręczników. „Powrót do źródeł" wpłynął niewątpliwie 
na wytworzenie się w środowiskach naukowych kato
lików francuskich ducha tolerancji religijnej, a tym 
samym umniejszenie fanatyzmu, gdyż myśl Ojców 
Kościoła nie była tak ciasna, jak myśl wielu teologów 
rzymskokatolickich. Stąd też poglądy wybitnego reli
gioznawcy i patrologa, oparte na dziełach Ojców, po
mogły do przygotowania innego, przyjaźniejszego kli
matu, w którym narodziło się w ostatnich latach zbli
żenie Kościoła rzymskokatolickiego do innych wyznań 
chrześcijańskich.

DOKTRYNA O „NATURZE LUDZKIEJ", JAKO 
WYRAZ SPOŁECZNEJ WIĘZI CHRZEŚCIJAN

O. Henri de Lubac zwrócił szczególną uwagę na to, 
że w samej doktrynie chrześcijańskiej zawarte są 
składniki jedności społecznej. Taka była myśl Ojców 
Kościoła, reprezentujących niepodzielny, jeden Kościół 
Powszechny. Społeczną więzią jedności była nauka 
Ojców o naturze ludzkiej. Pan Bóg stwarzając czło
wieka „ na obraz i podobieństwo swoje", stworzył na
turę ludzką jako taką. Najobszerniejszy wyjątek na 
tem at „natury ludzkiej" przytoczył autor z pism św. 
Grzegorza z Nissy (P. G. 44, 181-185; 204-205): Św. 
Grzegorz udowadnia, że Pan Bóg ukształtował czło
wieka z dwóch pierwiastków: boskiego i ludzkiego, 
czyli duchowego i ziemskiego. Od natury boskiej 
otrzymał człowiek „rozum i inteligencję", w  których nie 
masz podziału według płci. Dopiero dołączenie do 
pierwiastka duchowego, pierwiastka ziemskiego zróż
nicowało człowieka na mężczyznę i kobietę. Zatem sło
wa Pisma św. „I stworzył Bóg człowieka na obraz 
swój" (Rodz. I. 27) bez dalszych określeń, oznaczają 
naturę ludzką jako całość, a nie w jednostkach. Ta 
zasada stworzenia przez Boga „człowieka powszechne
go" prowadzi do ciekawych wniosków natury społecz
nej, bo „człowiek, który jest w każdym z nas, czyni 
nas tak głęboko jednym, że właściwie nie należałoby 
mówić o ludziach w liczbie mnogiej, podobnie jak nie 
mówimy o trzech Bogach, lecz o jednym Bogu. Cała 
bowiem natura ludzka we wszystkich ludziach, od 
pierwszego aż do ostatniego, stanowi jeden obraz by
tu" (s. 19).

Ta jedność wynikająca z jednej natury, została roz
bita przez grzech, który sprawił, że ludzkość mająca 
stanowić jedną harmonijną całość stała się zbiorowi
skiem o sprzecznych dążeniach, które „jak dzikie be
stie zaczęły rozdzierać jedne drugich". Wprawdzie 
grzech nie zniweczył naturalnej jedności ludzkiego ro
dzaju, ale zbrukał i skaził obraz Boga, zawarty w ludz
kiej naturze. Dopiero Chrystus Pan przez Odkupienie 
przywrócił utraconą jedność człowieka z Bogiem, 
a także jedność pomiędzy ludźmi: „Miłosierdzie Boże 
zgromadziło zewsząd ułomki, stopiło je razem w ogniu 
swej miłości i odbudowało ich rozbitą jedność. W ten 
sposób Bóg na nowo odtworzył to, co przedtem stwo
rzył i na nowo sprawił to, co przedtem sprawił... Po
dobnie jak królowa w pszczelim ulu, Chrystus na no
wo gromadzi ludzkość wokół siebie" (s. 22). Podobnie
0 naturze ludzkiej pisali i tak ją rozumieli inni Ojco
wie Kościoła: Ireneusz, Orygenes, Cyryl A leksandryj
ski, Maksym, Hilary, Augustyn. Autor przytacza cały 
szereg świadectw Ojców w odnośnikach, aby wykazać, 
że taka była nauka Kościoła Pierwotnego.

Zdaję sobie sprawę, że myśli Ojców Kościoła o „na
turze ludzkiej jako takiej", mogą być niezrozumiałe 
dla Czytelnika mniej obeznanego z filozofią starożytną
1 średniowieczną. Żeby je lepiej po jąć,. należy sobie 
przypomnieć tak  zwany spór o uniwersalia, czyli 
„powszechniki", albo inaczej — pojęcia ogólne.

W kwestii istnienia pojęć ogólnych rozróżnia się 
w filozofii cztery stanowiska: realizm umiarkowany, 
realizm skrajny, konceptualizm i nominalizm. Realista 
umiarkowany twierdzi, że pojęcia ogólne, czyli pow
szechniki istnieją w naszym umyśle i w rzeczach. 
W tym sensie „człowiek" jako pojęcie ogólne istnieje 
w Janie, Piotrze, Stefanie itd. Realista skrajny- sięga 
jeszcze dalej. Według niego „człowiek jako taki", albo
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nip. dobro, piękno — jako takie, istnieją poza naszym 
umysłem i poza rzeczami tak, że gdyby np. poginęły 
wszystkie poszczególne osoby, to mimo wszystko ist
niałby człowiek w ogóle. Możemy tu dodać zgodnie 
z myślą Ojców Kościoła — istniałaby „natura ludzka 
jako taka“. Gdyby poginęły wszystkie rzeczy piękne
i dobre, to istniałoby piękno jako takie i dobro jako 
takie. Najwybitniejszym przedstawicielem skrajnego 
realizmu był w filozofii starożytnej słynny filozof — 
Platon, reprezentantem realizmu umiarkowanego był 
Arystoteles; konceptualista uważa powszechniki, czyli 
pojęcia ogólne za wytwór umysłu ludzkiego. To czło
wiek myślący wytwarza sam pojęcia ogólne, które 
istnieją w jego umyśle jak wytwory wyobraźni, jak 
zamek na lodzie, lub fikcyjny bohater powieści. Po
jęć ogólnych nie odnajduje więc człowiek w rzeczach 
lub osobach — jak chcą realiści. Wreszcie nominaliści 
odrzucają zupełnie istnienie jakichkolwiek powszech- 
ników. Dla nich np. zdanie: człowiek jest istotą ro
zumną, jest w zasadzie zdaniem nielogicznym, przyj
mowanym tylko jako skrót zastępczy dla zdań wa
runkowych, gdzie już nazwy ogólne nie występują 
w roli podmiotu. Dlatego według nominalistów nie 
istnieje człowiek jako taki, a skoro mówimy, że czło
wiek jest pojęciem ogólnym, czyli powszechnikiem dla 
Piotra, Jana, Andrzeja itd., to znaczy, że Piotr, Jan, 
Andrzej m ają cechy wspólne człowieka. I nic więcej.

Czytelnicy wybaczą mi tę dygresję filozoficzną o po
jęciach ogólnych. Była ona jednak konieczna dla zro
zumienia poglądów Ojców Kościoła na tem at „natury 
ludzkiej". Ojcowie Kościoła okazali się niewątpliwie 
ludźmi swej epoki, pozostającymi pod urzekającym 
wpływem filozofii hellenistycznej. Ten sam wpływ za
uważyć zresztą możemy w pismach apostołów: św. J a 
na i Pawła. Niektórych Ojców można z powodzeniem 
zaliczyć do zwolenników skrajnego realizmu, uznają
cych istnienie „natury ludzkiej jako takiej", którą Bóg 
stworzył przed stworzeniem mężczyzny i niewiasty. 
Cechą tej natury, jej istotnym składnikiem były, jak 
pisał św. Grzegorz z Nysy, rozum i inteligencja. Nie 
wdając się jednakże w szczegółową analizę sporu o po
jęcia ogólne, jedno można powiedzieć: rodzaj ludzki 
posiada niezaprzeczalne cechy wspólne i to zarówno 
duchowe jak cielesne. Trudno nam  wprawdzie, ludziom 
XX wieku uwierzyć w to, aby istniała jakaś odrębna 
„natura ludzka", jako byt samodzielny i niezależny„od 
pojedynczych jej dysygnatów: Piotra, Jana, Andrzeja 
itd. (taka wiara wprawiłaby w niebywały humor prof. 
Kotarbińskiego), niemniej jednak musimy przyznać, 
że istnieje wspólne nam wszystkim „człowieczeń
stwo", które sprawia, że jesteśmy do siebie podobni
i stanowimy jeden rodzaj ludzki. Człowieczeństwo to 
nie może istnieć niezależnie od poszązególnych ludzi ■—• 
w tym nie zgodzimy się ze skrajnym realizmem Oj
ców —• ale ono istnieje w każdym z nas i „czyni nas 
tak głęboko czymś jednym, że właściwie trudno by
łoby mówić o ludziach w liczbie mnogiej". Podkreśle
nie jedności wszystkich ludzi przez Ojców Kościoła 
wskazuje, jakie głębokie tkwią w doktrynie chrześci
jaństwa czynniki społeczne sprowadzające do jedności.

SAKRAMENTY ŚW. JAKO NARZĘDZIA JEDNOŚCI 
SPOŁECZNEJ CHRZEŚCIJAN

Oprócz nauki o naturze ludzkiej, stworzonej przez 
Boga i przez to jednoczącej społeczność wierzących 
w nierezerwalną jedność, Ojcowie Kościoła wskazują

na Sakramenty, jako środki zbawienia i zarazem na
rzędzia jedności. „Wszystkie Sakramenty z istoty swej 
są ^sakramentami w Kościele^ i w nim tylko osiągają 
swą pełną skuteczność, albowiem jedynie w nim, jako 
w ^społeczności Ducha Świętego^ m a się normalnie 
udział w darach tegoż Ducha" (s. 70).

Przez Chrzest św., jak rozumuje autor, dokumentu
jąc swe rozumowanie licznymi cytatami z dzieł Oj
ców, zostajemy włączeni do widzialnego Kościoła, 
a więc włączeni do widzialnej społeczności. Równo
cześnie przez otrzymanie łaski uświęcającej włączamy 
się w społeczność nadprzyrodzoną, w społeczność Koś
cioła Mistycznego, zyskujemy przybrane dziecięctwo 
Boże i jesteśmy ożywieni przez Ducha Świętego (por. 
Orygenes, P. G. 14, 1166).

Podobnie Sakrament Pokuty włącza nas ponownie 
do społeczności świętych. Przez grzechy, zwłaszcza 
grzechy ciężkie, odłączamy się od jedności, odłącza
my się od Kościoła. Dopiero przebaczenie sakramen
talne, udzielone pokutującemu, wraca mu godność 
dziecka Bożego i wiąże ze społecznością Kościoła wi
dzialnego i Kościoła mistycznego. Takie poglądy głosił 
Klemens Aleksandryjski, św. Cyprian, Ignacy Antio
cheński i inni Ojcowie. Klemens Aleksandryjski przy
toczył nawet w swych pismach wzruszającą opowieść
o młodym poganinie, który został ochrzczony przez św. 
Jana, ale później odstąpił od wiary. Apostoł cierpli
wością, łzami i modlitwą zdołał go wreszcie nawrócić, 
tzn. „z powrotem oddać Kościołowi" (P. G. 9,649). Sw. 
Cyprian uważał, że grzesznik, po uzyskaniu przebacze
nia przez rozgrzeszenie kapłańskie, wraca do społecz
ności wiernych, do wspólnoty „świętych11. Dlatego Oj
cowie Kościoła sądzili, że nie można być znowu w łas
ce u Boga, jeśli nie wróci się do łączności z Kościo
łem. Zaznaczyć należy, że odłączenie grzesznika od 
społeczności kościelnej było w pierwotnym chrześci
jaństwie bardziej widoczne aniżeli dzisiaj. Grzesznik 
nie mógł brać udziału w nabożeństwach chrześcijan, 
w ceremonii łamania Chleba, dopóki pokutą, trw ającą 
nieraz długie lata, nie przejednał Boga za swe prze
winienia i nie przejednał społeczności kościelnej za 
hańbę, która częściowo na nią spadła. Stąd rozgrzesze
nie biskupa było zarazem przywróceniem pokutujące
go Kościołowi.

Za najpełniejszy Sakrament jedności uważali Ojco
wie Kościoła Eucharystię. Podstawą do takiego rozu
mienia „Sakramentu Sakramentów" były słowa św. 
Pawła z I. Listu do Koryntian: „Wielu nas jest jed
nym chlebem i jednym ciałem, wszyscy, którzy jedne
go chleba uczestnikami jesteśmy" (X, 17). W oparciu
o słowa św. Pawła, św. Ignacy z Antiochii pisał w liś
cie do Filadelfów: „Jeden jest tylko kielich, ażeby 
zjednoczył was we krwi Chrystusowej". Ta nauka 
zajmowała w myśli Ojców Kościoła naczelne miejsce. 
Sw. Cyprian pisał: „Same ofiary Pańskie wyrażają... 
jak mocna i zwarta jest jedność chrześcijan. Gdy* bo
wiem Pan ciałem swym nazywa chleb zrobiony z mnó
stwa razem złączonych ziaren, wyraża przez to doko
nujące się w Nim .zjednoczenie całego ludu chrześci
jańskiego... Gdy zaś krwią sw ą nazywa wino, które 
z wielu jagód stało się jednym napojem, znaczy to, 
że trzoda, którą my jesteśmy, powstała z mnóstwa 
sprowadzonego do jedności". (Epist. 69, c. 5 n. 2).

Sw. Augustyn podobnie przedstawiał moc jednoczą
cą Najświętszego Sakramentu: „Słuchajcie Apostoła, 
który nauczając o tym Sakramencie powiedział »Wie- 
lu nas jednym ciałem i jednym chlebem jesteśmy*.
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zajmówanego przez nich obszaru, śpiewa zaWśze nó- 
wą pieśń powszechnej miłości, z której wypływa po
kój, jako najdoskonalsza zaleta wszelkiej zdrowej spo
łeczności. Ponieważ ludzkość jest jedna w swej bosko- 
ziemskiej strukturze, dlatego powołaniem Kościoła — 
według Ojców — jest objawienie ludziom tej pier
wotnej, utraconej przez nich jedności, odnawianie jej
i dopełnianie (s. 42). Sw. Jan Chryzostom, zachwycony 
tą siłą jednoczącą Kościół, opartą o miłość bratei’ską 
zapytuje: czy może być równe temu zjednoczenie, 
w którym Chrystus jest głową wszystkich, a wszyscy 
są sobie braćmi? /

Ciekawą jest rzeczą, że w idei Kościoła Powszech
nego wydobytej z pism Ojców, nie można znaleźć ani 
śladu tego katolicyzmu, który reprezentuje współcześ
nie Kościół rzymskokatolicki. Nie znalazł w dziełach 
Ojców ks. de Lubac nic o jurysdykcyjnym prymacie 
papieskim, o nieomylności papieża, o jedności, której 
zewnętrznym, najdobitniejszym wyrazem ma być pod
porządkowanie się wszystkich chrześcijan władzy Rzy
mu. A przecież „Katolicyzm" pisał ksiądz rzymsko
katolicki, jezuita w dodatku. I nic dziwnego, że nie 
znalazł, bo katolicyzm Ojców opierał się na innych za
sadach. Wyrazem przynależności do Kościoła Pierwot
nego, Kościoła Katolickiego miała być przede wszystkim 
w iara w Chrystusa i prawdy przez Niego objawione, 
potem miłość braterska wspólnoty wierzących, potem 
Sakramenty święte: Chrzest, Pokuta, Eucharystia, któ
re zespalały najściślejszymi więzami wszystkich chx-ze- 
ścijan. Głową tej społeczności „świętych11, kamieniem 
węgielnym budowli Kościoła, jedynym nieomylnym 
Kierownikiem Kościoła jest Chrystus Pan.

O Nim to pisał św. Ambroży, komentując słowa 
Pisma św. z Księgi Rodzaju (II, 21-22) o stworzeniu 
niewiasty z żebra Adamowego: „Nowym Adamem jest 
Chrystus, a żebro Chrystusowe to Kościół. My zaś je
steśmy członkami Ciała Jego i jesteśmy z Ciała Jego
i z kości... To jest to żebro, które z ciała Chrystuso
wego pochodzi, nic temu ciału nie odbierając. Ducho
we jest bowiem, a nie materialne. Duch zaś nie dzieli 
się, ale się rozdaje poszczególnym ludziom tak jak 
chce. To jest Ewa, matka wszystkich żyjących... Ta 
m atka żyjących to Kościół. Bóg go zbudował na ka
mieniu węgielnym, na Chrystusie, „w nim cała budo
wa mocno jest zespolona i wzrasta, by tworzyć świąty

nię świętą Panu“ (In Luc., II ń 85-89; P. L. 15, 
1584—1586)

W listopadzie br. rozpocznie swe obrady II Sobór 
Watykański. Ma on być soborem przygotowującym 
przyszłą, ewentualną jedność Kościoła Chrystusowego. 
Papież Jan XXIII wzywa do tej jedności wszystkich 
„odłączonych braci", wzywa jednakże z zamiarem pod
porządkowania ich swojej jurysdykcji, z sugestią przy
jęcia przez nich dogmatu o nieomylności papieskiej. 
Jedność społeczności Kościoła Powszechnego ma pole
gać na powrocie do Kościoła rzymskokatolickiego, któ
ry sobie tylko przypisuje właściwie pojętą katolickość. 
Jednakże, jak wykazano w artykule, czerpiącym swe 
argumenty z pism Ojców Kościoła, ci ostatni inaczej 
pojmowali katolicyzm. W świetle ich wypowiedzi nie 
tylko Kościół rzymski może głosić o sobie; że jest ka
tolickim. Takie samo prawo, a może nawet prawo 
większe, ma Kościół Prawosławny, Kościół Starokato
licki oraz te Kościoły, które zachowują nieskażoną 
naukę Jezusa Chrystusa, rozdzielają swym wiernym 
Sakramenty przez Niego ustanowione i oczekują złącze
nia się z Bogiem w społeczność wieczystą. Czyż więc 
potrzebują one wracać do katolicyzmu rzymskiego, 
skoro żyją w katolicyzmie Kościoła Pierwotnego, w ka
tolicyzmie najstarszych świadków Tradycji? Można tu  
mówić jedynie o powrocie do jedności w braterstwie
i pokoju. Inicjatywę tej jedności musi dać jednak Ko
ściół rzymski, który przez długie wieki najuporczywiej
i najbardziej zagorzale jedność tę rozbijał.

Wczytując się w  dzieła Ojców, my również możemy 
śmiało o sobie powiedzieć, że: zjednoczeni jedną ludz
ką naturą, zjednoczeni w społeczność wierzących przez 
łaskę płynącą z Sakramentów św., karmiący się tym 
samym Chlebem Bożym, uczestniczący w jednej Ofie
rze Mszy św., oczekujący radości oglądania Boga — 
stanowimy jedną zwartą społeczność Kościoła Kato
lickiego i polskiego zarazem. Polskość naszego Kościo
ła nie wyklucza jego katolickości. I my więc, polscy 
katolicy, nie potrzebujemy wracać do Kościoła Kato
lickiego, bo w tym Kościele jesteśmy. A jeśli katoli
cy rzymscy wyciągną do nas ręce po Soborze, ofiaro
wując swe braterstwo, miłość i pokój, chętnie złączy
my się z nimi w braterstwie, ale nigdy nie złączymy 
się na prawach poddanych władztwu Rzymu. Bo to nie 
tylko nie należy do katolicyzmu, lecz z właściwie po
jętym katolicyzmem jest sprzeczne.

Ks. dr S. WŁODARSKI

0 SUMIENNOŚĆ INFORMACJI HISTORYCZNYCH
(N a  marginesie artykułów ks. L. Wegenera)

Zakończony został cykl artykułów o Soborach Eku
menicznych, którego autorem jest Ks. L. Wegener. Bez 
wątpienia praca ta  ma wiele cech kwalifikujących ją 
do rządu pożytecznych, dających w sposób popularny
i jasny sporą garść wiadomości na tem at ostatnio b ar
dzo aktualny. Opracowanie to wypełniło poważną lu 
kę w naszych informacjach soborowych, a zwłaszcza 
podało wreszcie wszystkie kanony dyscyplinarne 
uchwalone na wielkich soborach pierwszego tysiąc

lecia.

Wyrazić wszakże należy żal, że Autor całkowicie 
pozbawił nas wiadomości o źródłach, z których czerpał 
swe informacje i oryginalne teksty. W opracowaniu 
tym nie znajdziemy też interesujących istarokatolicyzm 
opisów roli, jaką odegrało na soborach papiestwo 
rzymskie. Mamy nadzieję, że braki te mogą być bez 
trudu usunięte, co zresztą jest konieczne ze względu 
na potrzebę przedstawienia pełnego obrazu omawia
nych faktów.

Niepokoi wszakże inna rzecz, mianowicie brak su-
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ftiienności w podawaniu informacji historycznych. To 
zjawisko jest niebezpieczne dla samej sprawy, gdyż 
jasne i sugestywne podawanie faktów nie potwierdzo
nych dokumentami oraz uzasadnianie ich nieistotny
mi przyczynami, wprowadza czytelnika w świat nie
realny, graniczący z legendą lufo mistyfikacją.

Nie będę tu  omawiał wszystkich artykułów tej serii 
ciągnącej się prawie pótłora roku. Pragnę rzucić tylko 
kilka uwag na tem at ostatniego artykułu pt. „Tzw. 
Ósmy Sobór Ekumeniczny" (Posłannictwo 1962 r. nr 5).

Na wstępie Autor przedstawia rzekome „wątpliwoś
ci" na tem at ekumeniczności Soboru Ignacjańskiego. 
W rzeczywistości jednak jest rzeczą pospolicie znaną, 
że tych wątpliwości nie m ają dwa największe zainte
resowane w tym Kościoły, prawosławny i rzymsko
katolicki. Dla Kościoła Prawosławnego jest rzeczą cał
kowicie pewną, że istnieje tylko siedem Soborów Eku
menicznych, a z drugiej strony Kościół Rzymskokato
licki nie pozwala wątpić, że Sobór Ignacjański był 
Ósmym Soborem Ekumenicznym.

Zdaniem Autora problem ten jest ważny tylko dla 
historyków, a nie dla „meritum sprawy", nie precyzu
jąc przy tym, co miał na myśli pod tym określeniem. 
Prawdopodobnie „meritum sprawy" to teologia, gdyż 
dalej czytamy, że dyskusja na ten temat nie wnosi 
„żadnych wartości teologicznych", a na końcu stwier
dza, że nie ma ona „żadnego wpływu na dogmatykę 
Kościoła Powszechnego".

Pewność 'Autora w tym względzie jest sugestywna 
wprawdzie, ale niezgodna ze stanem faktycznym. Wia
domo bowiem, że na Soborze Watykańskim 1870 r. 
Sobór Ignacjański odegrał poważną rolę dogmatyczną
i znalazł poczesne miejsce w bulli „Pastor aeternus" 
głoszącej — dogmaty prymatu i nieomylności papie
ża Piusa I X 1). Skoro Kościół Rzymskokatolicki włą
czył ów Sobór do swej dogmatyki, muszą to samo zro
bić inne Kościoły, chociażby tylko w celu wykazania, 
że przeciwnik się myli.

Autor stawia względnie słuszną zasadę, że „tylko 
sobór ekumeniczny jest uprawniony do rozstrzyga
nia sprawy ekumeniczności i prawomocności poprzed
nich soborów" i beznadziejnie stwierdza, że po Soborze 
Ignacjańskim nie było już innego soboru ekumenicz
nego, który by się zajął swoim poprzednikiem. Popeł
nia tu  jednak jaskraw ą niekonsekwencję, bo niżej in
formuje, że w dziewięć lat po Soborze Ignacjańskim 
odbył się „nowy sobór powszechny zwołany przez Ba
zylego i Focjusza" i cytuje nawet deklarację owego 
„nowego soboru", w której wyrażono zdecydowane po
tępienie i unieważnienie poprzedniego Ignacjańskiego 
Soboru. A więc stało się to, co zdaniem Autora było 
niezbędne do rozstrzygnięcia ekumeniczności omawia
nego Soboru. Sobór Ignacjański nie jest z całą pew
nością ekumeniczny, bo tak orzekł następny po nim 
Sobór Ekumeniczny. Dodajmy i to, że papież Jan 
VIII, przestudiowawszy akta ostatniego, Focjańskie- 
go Soboru, wysłał do Konstantynopola list z 13 sierp
nia 880 r., w którym wyraźnie zaaprobował anulowa
nie Soboru Ignacjańskiego2).

Grecy (czyli Kościół Wschodni) nigdy nie uznawali 
oficjalnie za ekumeniczne ani Soboru Ignacego, ani 
Soboru Focjusza. Pierwszego nie uznawali dlatego, że 
został anulowany przez drugi, a tego ostatniego nie 
uznawali za ekumeniczny dlatego, że wedle bizantyj
skiego prawa kanonicznego soborem ekumenicznym 
mógł być jedynie ten zjazd kościelny,” który się zaj
mował doktryną chrześcijańską. Tymczasem Sobór

z 880 r. nie miał na celu rozstrzygania jakiejś spraWy 
wiary czy moralności, bo jedynym jego celem była 
rehabilitacja Focjusza i unieważnienie poprzedniego 
Soboru. Niesłuszne więc jest twierdzenie, że „o tytuł 
ósmego soboru ekumenicznego ubiegają się dwa prze
ciwstawne sobie zgromadzenia biskupów". Owszem, 
byli pojedyńczy pisarze greccy, którzy w okresie akcji 
unijnych Rzymu w XIII i XV wieku na przekór pa
piestwu wystąpili z hasłem ekumeniczności Soboru 
Focjusza, ale były to głosy prywatne, nie reprezentu
jące oficjalnego stanowiska Kościoła Wschodniego.

Faktem niezbitym była do XII wieku zgoda Wscho
du i Zachodu co do tego, że jest tylko siedem sobo
rów ekumenicznych, dowody na  to znajdziemy w pa
trologii Migne‘a 3). Mamy tu na myśli dowody oficjal
ne, urzędcwe, a nie pryw atne wypowiedzi zwłaszcza 
niezależnych od Rzymu teologów frankońskich.

Poza problemem ekumeniczności „Tzw. Ósmego So
boru", w omawianym artykule znajdujemy wiele in
nych sformułowań, z którymi trudno się pogodzić.
I tak przeciw Ignacemu nie było „jawnej opozycji", 
były natomiast w Bizancjum dwie partie polityczne, 
Konserwatystów, do których należała cesarzowa Teo
dora i patriarcha Ignacy oraz Liberałów, do których 
należał cesarz Michał III i arcybp. symkuski, Grzegorz 
Azbestas. W wyniku zwycięstwa cesarza Michała i Li
berałów, patriarcha Ignacy musiał abdykować tym 
bardziej, że stanowisko swe zdobył drogą niekanonicz- 
ną, przez nominację, a nie przez wybór na synodzie. 
Z odejściem Ignacego nie miał nic wspólnego Focjusz. 
Patriarchą został nie na skutek nominacji cesarskiej, 
lecz właśnie przez .wybór na synodzie, a święcenia ka
płańskie i sakrę biskupią otrzymał w sposób jak naj
bardziej formalny. W myśl dawnych z IV wielu ka
nonów, sakry biskupiej nie mógł Focjuszowi udzielić 
jeden tylko arcybiskup Grzegorz Azbestas — jak tw ier
dzi Autor — lecz musiało być trzech konsekratorów. 
Imion pozostałych dwóch konsekratorów nie znamy, 
bo zostały starannie przemilczane przez pisarzy nale
żących do partii Konserwatystów, a zatem musieli to 
być dwaj biskupi konserwatyści.

Na te szczegóły zwrócił uwagę czechosłowacki uczo
ny światowej sławy, ks. dr Franciszek Dwornik 
w obszernej pracy pt. „Schizma Focjańska, Historia
i Legenda" wydanej po angielsku przez Uniwersytet 
w Cambridge w 1948 r. Ten znakomity rezultat dwu
dziestoletnich sumiennych badań winien sobie przy
swoić każdy historyk, który zamierza pisać o Focjuszu.

Niezależnie od spraw zasadniczych należy pamiętać, 
że Synod w 861 r. był również Zjazdem ekumenicznym, 
a więc nie mógł go zwołać Focjusz, lecz cesarz. Synod 
rzymski, na którym pap. Mikołaj I wyklął Focjusza, 
odbył się latem  863 r., a nie rok wcześniej. Jest to waż
ne ze względu na stosunek Rzymu do bizantyjskiego 
Soboru z 861 r. Mianowicie upłynęło aż dwa lata od 
zaaprobowania przez papieskich legatów na tym ostat
nim soborze wszelkich zmian kościelnych w Konstan
tynopolu, a więc mamy prawo przypuszczać, że papież 
również je zaaprobował, a wycofał się z tego stanowi
ska po dwóch latach jedynie ze względów politycz
nych w celu szantażowania cesarza Michała III w roz
mowach o zwrot dawnych papieskish prowincji ko
ścielnych (Apulia, Kalabria, Sycylia i Illyria). Papież 
nie przyjął Bułgarii pod swą jurysdykcję jedynie „na 
przekór Konstantynopolowi" lecz również ze względów, 
politycznych. Wszak Bułgaria leżała u bram Konstan
tynopola. Focjusz nie wyklął papieża w 867 r. za przy
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łączenie Bułgarii do Rzymu, iecz za sposób prowadze
nia pracy misjonarskiej przez papieskiego- wysłannika 
w Bułgarii, bpa Formozusą, osławionego wroga Gre
ków.

Cesarz Bazyli Macedończyk usunął Focjusza i po
wołał z powrotem Ignacego nie w obawie przed Sara- 
cenami — jak chce Autor — lecz w obawie o własną 
skórę, jako mordercy cesarza Michała i uzurpatora. 
Chcąc utrzymać się na bezprawnie zajętym tronie, mu
siał się oprzeć na partii wrogiej dla zamordowanego, 
więc na Konserwatystach i na ich popleczniku, Igna
cym.

Jeżeli mowa o dwóch wersjach kanonów Soboru 
Ignacjańskiego i olbrzymich różnicach między wersją 
grecką i łacińską, należy zauważyć, że wersja grecka 
po prostu nie istnieje, gdyż została zniszczona na So
borze Focjusza w 880 r. na dowód unieważnienia So
boru Ignacjańskiego z 870 r. To, co istnieje po grecku, 
jest jedynie streszczeniem pierwotnego protokółu.

Wzmianka Autora o sporządzeniu przez Focjusza 
„rodowodu Bazylego — potomka dynastii Arsacydów" 
jest tylko wymysłem fanatycznego wroga Focjusza, hi
storyka Niketasa. Plotka ta  zbyt przypomina podobną 
historię z cesarzem Teofilem, by była prawdziwa. Ce
sarz Bazyli I odwołał Focjusza z wygnania nie dla 
jakichś przysług, jak się domyślał złośliwy Niketas, 
lecz również w obawie o własną skórę, bo przekonał 
się, że za Ignacym stała mniejszość bizantyjska, a  po

za tym stary patriarcha naraził się Rzymowi pfże2 
gwałtowne bizantynizowanie Bułgarii. Papież Jan VIII 
poparł Focjusza nie „wobec jednomyślności Wschodu 
a nawet własnego synodu11, lecz dlatego, że Focjusz 
dawał nadzieje odstąpienia Rzymowi Bułgarii, co istot
nie nastąpiło po 880 r. '

Powyższe korygujące uwagi mają na celu jedynie 
przedstawienie faktycznego stanu tych spraw, które 
poruszył Autor w swym artykule. Nie wyczerpują one 
jednak samego zagadnienia dziejów Focjusza, tak ści
śle związanych z „Tzw. Ósmym Soborem Ekumenicz
nym". Autor nader pobieżnie traktuje takie sprawy, 
jak przewodnictwo na owym soborze (na wstępie su
geruje, że przewodniczył Ignacy, co nie odpowiada 
rzeczywistości), podpisywanie przez Greków „Libel- 
lum satisfactionis", prawdziwą rolę Focjusza na Sobo
rze w  880 r. i wreszcie problem „Filioque“. Wiadomo, 
Że historycy rzymskokatoliccy nie wahają się imputo
wać Focjuszowi przekupienie legatów rzymskich na 
Soborze w 861 i 880 r. Na te tematy Autor naszej cie
kawości nie zadowolił. A szkoda, bo wydają się nam 
zasadnicze 4).

4) A c ta  e t  d e c r e ta  S - ti O ecu m . C an c . V a tic .,  F r ib u r g i  B risg . 
1892, k o l. 482—488.

2) M an s i, C oli. C an c . t .  17, k o l. 186; M o n u m e n ta  G e rm a n ia e  
H is to r ia ,  E jp isto ln e  V>U, s .  227 n .

3) M ig n ę , P . L . t .  133, k o l. 874 n . ;  t .  143, k o l.  772 n ;  t .  143, 
k o l .  1004; t .  145, k o l.  89—98.

4) N a  te m a t  e k u m e n ic z n o ś c i  S o b o ru  Ig n a c ja ń s k ie g o  p a t r z  
„ P o s ła n n ic tw o 4* 1961 n r  12 i  1962 r .  n r  1. B liż sz e  o m ó w ie n ie  
z a g a d n ie ń  fo c ja ń s k ic h  p o d a ło  „Po-słannictw o** 1961 ń r  6 i  n r  9.

Ks. dr ANTONI NAUMCZYK

W nawiązaniu do moich artykułów o tematyce biblijnej
„Rozwój biblistyki w ostatnim 

pięćdziesięcioleciu jest wprawdzie 
dziełem teologów i egzegetów — 
mówił w wywiadzie na temat: 
Pismo św. w katolicyzmie współ
czesnym ks. E. Dąbrowski („Sło
wo Powszechne" VI (1952) nr 82)
— ale spopularyzowanie, w naj
lepszym tego słowa rozumieniu 
wyników badań biblijnych jest 
dziełem głównie pisarzy świec
kich". Tak jest, ale odnosi się to 
do zagranicy, głównie do Francji
i Belgii, gdzie do niedawna jesz
cze żyli lub żyją dotąd pisarze i 
uczeni tego typu co P. Claudel, H. 
Coullet czy H. Colleye. U nas w 
Polsce jarzmo popularyzacji za
gadnień biblijnych dźwiga od lat 
niemal wyłącznie J. Dobraczyń
ski. Jego „Wybrańcy gwiazd", 
„Listy Nikodema" czy „Pustynia" 
są doskonałą lekturą, ale wciąż 
niedostateczną, bo społeczeństwo 
nasze stało się w ostatnich latach 
jakoś bardziej łakome na tego ro
dzaju książki.

Alumni seminariów duchow
nych w Polsce otrzymali po woj
nie „Wstęp ogólny do Pisma

świętego" ks. Cz. Jakubca (1955), 
otrzymali tegoż samego autora 
„Wprowadzenie do ksiąg Starego 
Testamentu" (1954), „Prolegome
na do Nowego Testamentu" ks. E. 
Dąbrowskiego (1947 — 1951 — 1954
— 1960) i „Wykład Starego Testa
mentu" ks. M. Petera (1959). 
Nadto wydano w ramach bibli- 
stycznych prac KUL, ATK i 
ChAT szereg wartościowych mo
nografii, opracowań i skryptów.

W ten sposób sprawę najważ
niejszych pomocy naukowych z 
zakresu Pisma św. m ają studenci 
w zasadzie rozwiązaną. Ukazały 
się także tłumaczenia dwóch prac 
Daniel Ropsa1) G. Ricciottiego2). 
Dwakroć wydano Studia biblijne 
ks. E. Dębrowskiego, zawierające 
cenne refleksje i próby nowych 
rozwiązań niektórych zagadnień 
biblijnych. Również ks. E. Dąb
rowski dał po wojnie doskonałą 
monografię o świętym Pawle, je
dyny, jak dotychczas, przykład i 
wzór naukowej pracy tego typu 
w Polsce.

Ale to wszystko nie rozwiązuje 
w dostatecznej mierze przeróż

nych i coraz liczniejszych, wyda
je się, problematów biblijnych, 
ani nie zaspokaja potrzeb pol
skiego czytelnika — rzymskokato- 
lika, starokatolika, prawosławne
go czy ewangelika — usiłującego 
zbliżyć się do ciekawej dziedziny 
wiedzy jaką jest niewątpliwie bi- 
blistyka.

Katolicki miesięcznik teologicz
no-filozoficzny „Posłannictwo" od 
trzech lat zamieszcza na swych 
łamach artykuły na tem at Pisma 
św. i spraw z nim związanych. 
Autorom, a szczególnie niżej pod^ 
pisanemu zależy na tym, aby nie 
tylko w kręgu wyznawców Koś
cioła Polskokatólickiego lecz tak
że i wśród innych coraz to licz
niejszych odbiorców i sympaty
ków naszego miesięcznika szerzyć 
znajomość zagadnień biblijnych
i zachęcać do czytania tekstu 
Pisma św. Starego, a zwłaszcza 
Nowego Testamentu.

Artykuły nasze spełniają za
mierzoną rolę, o czym przekonują 
nas listy nadsyłane do Wydawnic
twa Literatury Religijnej, do Re
dakcji miesięcznika i do mnie
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osobiście. Ż wieloma Czytelnikami 
prowadzimy ciągłą koresponden
cję, wielu dzieli się uwagami przy 
różnych okazjach ustnie.

Nie wszystkie, uwagi są nace
chowane uznaniem dla autora 
artykułów. Przy jednej z tych 
uwag powtórzonej wielokrotnie 
przez czytelników pragnę zatrzy
mać się przez chwilę.

Otóż, gdy w październiku ub. 
roku rozpocząłem drukować cykl 
artykułów pt. „Właściwy stosu
nek Katolika do lektury biblij
nej" napisałem na wstępie kilka 
słów o tekście Biblii w języku 
polskim. M.in. stwierdziłem, że 
„istniejące przekłady, w tym rów
nież przekład wydany przez OO. 
jezuitów, są odbiciem nie naj
lepszej łacińskiej Wulgaty i miast 
przyciągać czytelnika, raczej go 
odstraszają od zagłębiania się w 
lekturze biblijnej. Tłumaczenie 
drukowane przez Biblijne Towa
rzystwo Brytyjskie w ogóle nie 
wchodzi w rachubę jako współ
czesne tłumaczenie polskie11. Czy 
to samo zdanie pierwsze, a jesz
cze bardziej drugie obruszyły 
pewne kręgi kościelnych społecz
ności, czemu dano wyraz i w li
stach do mnie i w komentarzach 
ustnych.

Najpierw ■ odpowiadam obroń
com łacińskiej Wulgaty w wyda
niu OO. jezuitów.

O tym, że Wulgata łacińska jest 
uznana przez Sobór Trydencki, 
za tekst urzędowy Pisma Św. w 
Kościele rzymskokatolickim, po
wszechnie wiadomo. Wiadomo 
jednak również, że autentyczność 
prawna tego teksu nie wyklucza 
nieścisłości jakie w nim istnieją 
w stosunku do teksu oryginal
nego Pisma Sw., tj. do tekstu he
brajskiego, aramajskiego i grec
kiego. Godzą się na to bez wy

jątku najbardziej rzymskokatoiic-, 
cy bibliści. A że takie nieścisłości 
w Wulgacie są, nich służy cho
ciażby jako wzór tekst tzw. pro- 
toswangelii, czyli Rozdz. 3,15. 
Zresztą nawet konserwatywny 
Kościół rzymskokatolicki w oso
bie papieża Piusa XII uznał za 
stosowne zerwać z tłumaczeniem 
Wulgaty w części Pisma Sw. naj
bardziej używanej w liturgii 
rzymskiej przez wprowadzenie 
osobnym „motu proprio11 wymie
nionego papieża, z dnia 24 marca 
1945'r., nowego tłumaczenia psał
terza z języka hebrajskiego. Róż
nice tekstowe między tłumacze
niem Sw. Hieronima i tłumacze
niem z r. 1945 świadczą wybitnie 
na niekorzyść Wulgaty. Jeżeli 
więc z niedokładnego tłumaczenia 
łacińskiego sporządza się pozo
stawiające wiele do życzenia tak 
pod względem językowym jak i 
treściowym tłumaczenie polskie, 
jak to’ czynią OO. jezuici, popra
wiający w nieskończoność swego 
konfratra Ks. Jakuba Wujka — 
to zrozumiałą jest rzeczą, że ani 
dokładność tekstu, ani jasność 
myśli, ani piękno języka nie mo
gą stać na najwyższym poziomie 
poprawności biblijnego przekładu.

Drugim powodem niezadowole
nia Czytelników było następne 
zdanie cytowanego powyżej u- 
rywka artykułu. Niezadowolenie 
częściowo uzasadnione, ponieważ 
opuszczono w druku słowo 
„współczesne11, co stworzyło grunt 
pod podejrzenie jakobym nego
wał wszelkich wartości czcigod
nego tłumaczenia Biblii Brzes
kiej, Gdańskiej i innych, m ają
cych swe odzwierciedlenie w wy
daniu Pisma Św. drukowanym 
przez Biblijne Towarzystwo Bry
tyjskie. Oczywiście tak nie jest. 
Tłumaczenia bowiem owe, cho
ciaż dokonano ich bez mała czte

ry wieki temu, miały dia pokoleń 
polskich swą wartość. Język ich 
był kiedyś formą awangardową, 
a dokładność przekładu o wiele 
lepsza niż w tłumaczeniu X. Wuj
ka, ponieważ tłumaczono z języka 
hebrajskiego i greckiego, a nie 
z łaciny. Nadto tłumaczenie, cho
ciaż nierówne (Stary Testament 
gorszy, Nowy — lepszy) zdobyło 
sobie poczesne miejsce w społecz
nościach kościelnych zwłaszcza w 
luterańskich i kalwińskich. Jed
nak — darują mi to Szanowni 
Czytelnicy — są one dzisiejszemu 
językowi polskiemu mocno obce, 
przestarzałe, niezrozumiale. Język 
się rozwinął, formy jego w ciągu 
stuleci wykształciły się i współ
czesny czytelnik musiałby nie
rzadko czytać ten przekład z po
mocą słownika staropolszczyzny. 
Ja natomiast utyskuję w artykule 
na brak poprawnego i współczes
nego tłumaczenia polskiego Bi
blii — i to wszystko.

Niemniej jednak wdzięczny 
jestem za uwagi jakie otrzyma
łem na marginesie moich artyku
łów. Posłużą mi one jako wytycz
ne przy opracowywaniu następ
nych artykułów, co z kolei umoż
liwi nawiązanie żywszego kontak
tu z Czytelnikami. Tak, ufam, 
chociaż nie piszemy obszernych 
książek i opracowań, jak to czy
nią ci, których zacytowałem na 
wstępie niniejszego artykułu, to 
jednak poprzez artykuły będzie
my popularyzować zagadnienia 
biblijne i zachęcać Czytelnika 
polskiego do rozczytywania się 
w Biblii — podstawowym źródle 
naszej świętej, katolickiej wiary.

*) H . iD an ie l JK>ps, D z ie je  C h r y 
s tu s a ,  W a rs z a w a , 1951: O d  A b r a h a 
m a  'do  ^C h ry s tu sa  1955.

2) G. IR iociotltij Ż y c ie  J e z u s a  C h r y 
s tu s a ,  W a rs z a w a  1956: D ,z ie je  I z r a e 
la ,  W a rs z a w a  *1956.

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO
W dniu 22 lutego 1962 r. w sali Polskiego Kościoła 

Chrześcijan-Baptystów w Warszawie, ul. Waliców 215 
odbyła się sesja naukowa Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej. Sesję otworzył rektor Akademii ks. prof. 
dr Wiktor Niemczyk; Po zagajeniu wygłoszone zostały 
3 referaty — przez księdza biskupa prof. dra Andrze
ja  Wantułę: „Współczesny Ruch Ekumeniczny Kościo
łów z aspektu teologicznego11, ks. biskupa prof. dra Ma
ksymiliana Rodego, Prymasa Kościoła Polskokatolic- 
kiego: „Kościoły chrześcijańskie (ekumeniczne) wobec

spraw społeczno-gospodarczych i politycznych11, ks, 
dra Aleksego Znosko: „Problematyka światowego Ru
chu Ekumenicznego na tle sytuacji Kościołów Prawo
sławnych11. Po wygłoszonych referatach ponad 4 go
dziny trw ała dyskusja, w której głos zabierali m. in. 
ks. prof. dr Karol Wolfram, ks. doc. dr Antoni Naum
czyk, ks. mgr J. Klinger, prof. dr O. Bartel i inni. Do 
dyskusji włączali się również świeccy wyznawcy róż
nych Kościołów, wnosząc . swoje, często niezbyt skry
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stalizowane pojęcia ekumenii, Dyskusję podsumował 
rektor ChAT ks. prof. dr W. Niemczyk.

*
26 lutego w auli Chrześcijańskiej Akademii Teolo

gicznej odbyła się promocja doktorska ks mgra Szcze
pana Włodarskiego. Ks. dr Włodarski przedstawił roz
prawę doktorską pt. „Idea nieomylności Kościoła 
w eklezjologii patrystycznej”, napisaną pod kierunkiem 
Księdza Biskupa Prymasa dr M. Rodego.

*
10 marca Ksiądz Biskup Prymas powierzył pełnienie 

obowiązków kanclerza- Kurii Arcybiskupiej ks. mgr. 
Tadeuszowi Gorgolowi, redaktorowi naczelnemu „Ro
dziny".

• *
W dniu 12 marca odbył się zjazd duchowieństwa 

Diecezji Krakowskiej z udziałem Jego Eminencji 
Księdza Biskupa Prymasa.

*

17 marca w kościele prokatedralnym w Warszawie 
przy ul. Szwoleżerów 4, Jego Eminencja Ksiądz Biskup 
Prymas dr Maksymilian Rode udzielił święceń nastę
pującym klerykom: Edwardowi Filipowi — egzorcysta- 
tu, akolitatu i subdiakonatu, Henrykowi Buszce — sub- 
diakonatu, Hieronimowi Góreckiemu — subdiakonatu, 
Eugeniuszowi Stelmachowi — subdiakonatu.

*

19 marca nastąpił akt poświęcenia koron i koronacja 
Matki Bożej w Bolesławiu, której dokonał ks. inf. Ta
deusz Majewski. ;

*

21 marca zmarł ks. dr Jan Szeruda, profesor zwy
czajny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, wy
chowawca i dydaktyk, znawca Starego Testamentu.

*
Jego Eminencja Ksiądz Biskup Prymas dr Maksymi

lian Rode zamianował dotychczasowego Kanclerza 
Kurii Arcybiskupiej Archidiecezji Warszawskiej ks. 
kan. Tadeusza Majewskiego wikariuszem generalnym 
Diecezji Krakowskiej i w dniu 25 marca nadał Mu 
tytuł infułata.

*

W pierwszym kwartale ukazał się nowy „Rytuał 
Kościoła Polskokatolickiego" (pierwsze wydanie Ry
tuału w języku polskim pod nazwą „Księga Obrzędo
wa" zostało opracowane przez ks. biskupa T. Zieliń
skiego w r. 1937). Nowy „Rytuał" liczy 548 stron druku 
wraz z nutami i zawiera 7 rozdziałów: 1. Sakramenty, 
2. Nabożeństwa, 3. Obrzędy, 4. Konsekracje, poświęce
nia i błogosławieństwa, 5. Nabożeństwa żałobne, 
6. Wielki Tydzień. 7. Hymny i pieśni. Rytuał został 
wydany pod kierunkiem Księdza Biskupa Prymasa.

*

W okresie Wielkiego Postu alumni Wyższego Semi
narium Duchownego wystawili w różnych miejscowo
ściach „Misterium Męki Pańskiej".

10 kwietnia w Sali Koncertowej Filharmonii Naro
dowej w Warszawie, przy ul. Jasnej, odbyło się Ogól
nopolskie Zgromadzenie Chrześcijańskie poświęcone 
zagadnieniom ekumenicznym. Ks. mgr J. Niewieczerzał
— prezes Polskiej Rady Ekumenicznej wygłosił referat 
pt. „Polskie Kościoły ekumeniczne wobec aktualnych 
zagadnień chrześcijaństwa". Zgromadzenie zoriento
wało uczestników o zagadnieniach będących treścią III 
Zgromadzenia Swiatowrej Rady Kościołów w New 
Delhi (1961). Po referacie zabrali głos przedstawiciele 
kierownictwa Kościołów, rektor Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej ks. prof. dr Wiktor Niemczyk. 
W referacie, jak i w wypowiedziach przedstawicieli 
Kościołów i ChAT dało się wyczuć, że jednym z głów
nych zadań chrześcijaństwa jest służba dla człowieka. 
Kościoły wzmogą wysiłek w kierunku odwrócenia od 
świata groźnej wojny. W imieniu Kościoła Polskoka
tolickiego z mandatu Jego Eminencji Ks. Biskupa Pry
masa oświadczenie złożył ks. inf. doc. dr Antoni Naum
czyk. Podsumowania dokonał Prymas Kościoła Polsko
katolickiego — ks. biskup prof. dr Maksymilian Rode.

*

14 kwietnia Ksiądz Biskup Prymas udzielił święceń 
niższych: Franciszkowi Staszkowi i Mieczysławowi Sy- 
cie i wyższych: St. Buszce, H. Góreckiemu, E. Filipo
wi, J. Nogieciowi, E. Stelmachowi.

*

26 kwietnia odbyła się zwyczajna Sesja poszerzonej 
Rady Kościoła.

*

6 maja Ksiądz Biskup Prymas dokonał poświęcenia 
nowo otwartej kaplicy w Krakowie, przy ul. Koperni
ka.

*

14 maja Ksiądz Biskup dr M. Rode odleciał z lotni
ska Okęcie do Pragi na posiedzenie Prezydium Kon
ferencji Pokojowej. Powrót nastąpił w dniu 19 maja.

*

20 maja Ksiądz Biskup Prymas dr Maksymilian Rode 
w towarzystwie ks. inf. Tadeusza Majewskiego, ks. 
dra E. Bałakiera, ks. mgra J. Gabrysza, ks. Rawickiego 
dokonał poświęcenia nowo otwartej kaplicy w Sanoku.

*

27 m ija  Ksiądz Biskup Prymas w towarzystwie ks. 
infułata dra Antoniego Naumczyka i ks. red mgra Ta
deusza Gorgola wizytował parafię polskokatolicką 
w Gdyni.

*

3 czerwca ukazał się setny, jubileuszowy numer Ka
tolickiego Tygodnika Ilustrowanego „Rodzina". Biskup 
Prymas w liście (którego kopia została zamieszczona 
na łamach „Rodziny") skierowanym do ks. mgra Ta
deusza Gorgola — redaktora naczelnego tygodnika 
złożył redaktorowi i całemu zespołowi, współpracow
nikom i czytelnikom życzenia i udzielił swego arcypa- 
sterskiego błogosławieństwa, (g)
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WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO
WIARA CHRZEŚCIJAŃSKA 

NIE JEST „KODEKSEM ETYCZNYM"
t

Prezydent Kościoła Ewangelickiego w Hesji, dr Mar
cin Niemoller, w swojej podróży przez Stany Zjedno
czone wygłosił szereg odczytów, w których stwierdził, 
że w Niemczech tysiące ludzi, zaliczających się ofi
cjalnie do Kościoła uważa wiarę chrześcijańską za 
rodzaj etycznego lub moralnego kodeksu. Ci sami lu
dzie nie odczuwają najmniejszej potrzeby, aby wziąć 
udział w nabożeństwie albo słuchać zwiastowania 
Ewangelii. Akceptują oni pewne „praktyczne" zasady 
chrześcijańskie,. odrzucając jednakże przykazanie ta- 

■ kie, jak „Miłuj nieprzyjaci^ swoich", jako przesadne
i idealistyczne. Liczba uczestników nabożeństw kościel
nych w Niemczech jest dzisiaj niższa niż za czasów 
Hitlera. Łatwo jest być ateistą z zasadami chrześcijań
skimi — podkreślił prezydent — wybierać partię ze 
słówkiem „chrześcijańska", a jednak stać z dala od 
Kościoła, który się popiera podatkami, dlatego że 
w gruncie rzeczy przyznaje się do tych samych zasad, 
co my.

Prezydent Niemoller, którego Plenarne Zgromadze
nie w New Delhi powołało na jednego z prezydentów 
Rady Ekumenicznej Kościołów, uważa za nieodzowne 
zadanie Kościoła — przezwyciężenie rozłamu konfe
syjnego. Fakt, że w  Indii chrześcijanie różnych wy
znań znaleźli drogę do organicznego połączenia, jest 
dla tych Kościołów w Europie i Ameryce wyzwaniem-, 
które niosły młodym Kościołom chrześcijańskie zwia
stowanie, ale nadal trw ają w swoich rozdziałach.

KOŚCIÓŁ RZYMSKI WOBEC LAIKÓW

Grupa katolików francuskich z biskupstwa Grenoble 
próbowała zebrać wiele podpisów na podaniu o wzno
wienie apostolatu laickiego kapłanów - robotników. 
Sprzeciwił się temu biskup Fougerat oświadczając, że 
kampania za pośrednictwem podobnej inicjatywy przy
biera formę „wyprawy krzyżowej" i pozbawiona jest 
„samodzielności". Pod pretekstem pomocy dla misyj
nego apostolatu Kościoła uprawia się destrukcyjną 
działalność" — powiedział dosłownie biskup.

STOSUNKI MIĘDZY KOŚCIOŁAMI

Arcybiskup Starokatolickiego Kościoła w Holandii, 
dr Rinkel z Utrechtu oraz Biskup Starokatolickiego 
Kościoła w  Szwajcarii, dr Kiiry, celem nawiązania 
przyjaznych stosunków między Kościołami, złożyli wi
zytę Ekumenicznemu Patriarsze Konstantynopola Athe- 
nagorasowi.

CZY ALBERT SCHWEITZER JEST 
CHRZEŚCIJANINEM?

W niektórych kałach zachodnioniemieckich ewan
gelików uprawia się od pewnego czasu nagonkę prze
ciwko znanemu -na cały świat, chrześcijańskiemu hu
maniście, Albertowi Schweitzerowi. Rzecznik „Lute- 
rańskiego Kościoła w Anglii" oświadczył: „Nie uważa
my Alberta Schweitzera za „przynależnego" do wiary 
chrześcijańskiej, gdyż według naszego poglądu uni- 
tariusze znajdują się poza chrześcijaństwem". Powo
dem tej dziwnej wypowiedzi jest szerzona od kilku 
miesięcy pogłoska, że Albert Schweitzer przystąpił do 
społeczności religijnej unitariańskiej w Stanach Zjed
noczonych. W rzeczywistości Schweitzer jest tylko 
członkiem honorowym społeczności religijnej unita
riańskiej. Schweitzer przyjął nadane mu za jego 
prawdziwie humanitarno - chrześcijańską działalność 
honorowe członkostwo tej społeczności religijnej w 
Ameryce. Nie znaczy to bynajmniej, że Schweitzer 
przestał być chrześcijaninem i wystąpił z Kościoła 
chrześcijańskiego — jak to umyślnie lansuje prasa ko
ścielna zachodnioniemiecka od czasu, kiedy Schweitzer 
potępił zbrojenia nuklearne. Unitariusze są potomkami

antytrynitarzy wieku XVII, których stanowisko do
gmatyczne jest różnorodne.

UDZIAŁ JAPONII W WALCE O POKÓJ

Na całym świecie rozpoczął się historyczny bój. Cho
dzi o wielką stawkę, czy świat współczesny z całym 
swoim dorobkiem wielowiekowej kultury zginie w  po
żodze nowej, nuklearnej wojny. Rok ubiegły był płodny 
w  organizowanie zjazdów i konferencji w obronie 
zagrożonego bezpieczeństwa pokoju. Do liczby tych 
zjazdów należy zaliczyć Konferencję Pokoju zwołaną 
do Kioto, bardzo pięknego miasta w Japonii.

Czasy obecne znamionuje wielka trwoga, lęk przed 
możliwością nadejścia wielkiej katastrofy — zagłady 
świata. Niepokój wewnętrzny wzrasta wśród całej 
ludzkości w związku z podjęciem przez państwa Za
chodu planu dokonywania w dalszym ciągu prób do
świadczalnych z bronią nuklearną, udoskonalaną w ce
lach niszczycielskich. Próby są dokonywane w głębi 
ziemi, na powierzchni i w atmosferze. Gdyby próby 
były dokonywane dla celów naukowych, twórczych, 
lęk jaki ogarnia narody świata byłby nieuzasadniony. 
Ważą się tedy losy ludzkości, czy zwycięży zło czy 
dobro, czy w wyniku możliwej katastrofy trudno bę
dzie odnaleźć ślad po człowieku, czy ludzkości dane 
będzie współżyć w dobrobycie materialnym i ducho
wym, we wzajemnych dobrych stosunkach nacecho
wanych życzliwością. O te sprawy toczy się między 
innymi walka i w Japonii.

Akcję walki o pokój i pokojowe współistnienie na
rodów świata podjęło Stowarzyszenie Japan Budda 
Sanga. Zewnętrznym symbolem tej walki jest budowa 
w różnych miejscowościach Japonii świątyń noszących 
symboliczne nazwy „Pagod Pokoju" — co jest odpo
wiednikiem „Świątyń Pokoju".

W roku ubiegłym Stowarzyszenie Japan Budda San
ga, jednoczące postępowych obywateli japońskich wy
znania buddyjskiego (panującego w Japonii), zorgani
zowało Konferencję Pokoju w Kioto, na którą zapro
szono organizacje religijne z całego świata. Między 
uczestnikami była również delegacja Rosyjskiego Ko
ścioła Prawosławnego, na czele której stał arcybiskup 
permski i sulikowski — Sergiusz. Poza tym wzięli udział 
w Konferencji przedstawiciele innych wyznań zrzeszo
nych na terenie Związku Radzieckiego..

W konferencji, poza delegacją rosyjską, wzięli udział 
delegaci czterdziestu państw z krajów Europy, Azji, 
Afryki i Ameryki. Ludność tubylcza witała delegatów
l wielką serdecznością i entuzjazmem.

Przebieg każdej uroczystości był bardzo interesujący. 
W pochodzie brała czynny udział ludność tubylcza, 
odznaczająca się różnorodnością strojów i barw. Po
chód kroczył na szczyt góry, gdzie z reguły budowane 
są „Pagody Pokoju". W pagodzie, zgodnie ze zwycza
jem, po nabożeństwie odbyły się mityngi-wiece, na 
których występowali działacze japońscy i goście za
graniczni. Wszyscy mówcy zgodnie podkreślali potrze
bę organizowania ogólnoświatowych modlitw do jed
nego Boga o pokój. Modłom koniecznie musi towarzy
szyć bezwzględna walka o powszechne rozbrojenie, 
zniszczenie broni termojądrowej i zaprowadzenie ogól
nego braterstwa narodów świata.

Społeczeństwo japońskie jest bardzo aktywne w 
walce o pokój, szczególnie po dramatycznych doświad
czeniach ostatniej wojny, w której tragedia Hiroszimy 
nie ma sobie równej. Nieduże miasto Fuki np. sku
pia 285 aktywnych członków Stowarzyszenia Japan 
Budda Sanga, wśród których jest dużo robotników, 
postępowej inteligencji i światłego duchowieństwa 
buddyjskiego. Jeżeli wśród członków Stowarzyszenia 
są kupcy i bogacze, to nie dla sentymentu ideologicz
nego, ale raczej dla interesu ekonomicznego, ponieważ 
przywiązują oni wielkie znaczenie dla handlu japoń
skiego z krajam i obozu socjalistycznego.

Pewnego dnia Konferencji, zaproszono delegatów
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Zagranicznych do klasztoru buddyjskiego pod nazwą 
„Rjchejdży" — co oznacza w języku japońskim „Świą
tyni Wiecznego Pokoju11. W klasztorze tym obowiązuje 
bardzo surowa reguła życia klasztornego: zupa rzadka 
bez tłuszczu jeden raz dziennie — służy zakonnikom 
za pożywienie, ciężka praca fizyczna, przeplatana mo
dlitwą i długą kontemplacją wypełnia każdy dzień. 
Po pracy odpoczynek na twardym łożu.

Na czele Stowarzyszenia Japan Budda Sanga stoi 
77-letni mnich Blikszu-Nichitatcu-Fudżi, cieszący się 
wielkim szacunkiem i poważaniem wśród oficjalnych 
czynników państwowych i wielką miłością społeczeń
stwa japońskiego.

Trzeba podkreślić, że z inicjatywy Siódmej Przeciw- 
atomowej Powszechnej Konferencji, określonej w ję
zyku japońskim „Gensunkijo" zwołano w tym samym 
czasie do Kioto, kiedy obradowała Konferencja Obrony 
Pokoju, wszystkich korespondentów Konferencji w 
liczbie 112 delegatów reprezentujących 25 państw. W tej 
l'czbie byli i delegaci Konferencji w Kioto.

W tej Konferencji wzięli udział i przedstawiciele 
Chin Ludowych zorganizowani w Stowarzyszeniu 
„Chiny miłują Pokój“. Przedstawiciele Indii mówili
o niebezpieczeństwie wojny i w związku z tym wyni
kającej konieczności poszukiwania nowych dróg do 
utrwalenia pokoju.

Przedstawiciel Polski, mówił o niemożliwości zloka
lizowania ewtentualnej wojny w granicach jednego lub 
dwóch krajów. - Świat przestał już być nieobjętym, 
bezkresnym obszarem. Pokój nie może być przywile
jem jednego lub dwóch wybranych narodów. _____

Następnie przemawiali młodzi delegaci reprezentu
jący państwa afrykańskie. Delegat Zanzibaru Abduł 
Rachman Mohamed oświadczył, że gdyby zaprzestano 
walki o pokój, wojny nie dałoby się uniknąć, a jej 
skutki uczyniłyby nieszczęśliwymi miliony istnień ludz
kich.

Na konferencji w Kioto wzięło udział 10.000 dele
gatów reprezentujących wszystkie warstwy społeczne 
Japonii.

R E C E N Z J E :
M ARIA WOYTT -SECRETAN, ALBERT SCHWEITZER LEKARZ  

W LAMBARENE, STRAŻNICA EWANGELICZNA, W ARSZA W A 1960. 
Przekład: Halina i Tadeusz Evertowie.

Wprawdzie książka o Albercie 
Schweitzerze ukazała się już w
1960 r., niemniej jednak pragnie
my zalecić przeczytanie jej na
szym Czytelnikom. Potrzebę wzo
ru osobowego, jako czynnika 
kształcącego charaktery i wycho
wawczego. wysuwa się zawsze w 
etyce chrześcijańskiej na jedno z 
pierwszych miejsc. Najdoskonal
szym dla nas wzorem był i pozo
stanie na zawsze Jezus Chrystus, 
jako prawdziwa światłość świata. 
Jego „śladami11 mamy podążać. 
Jednakże wielką moc pociągającą 
na wyżyny doskonałego człowie
czeństwa mają również ci ludzie, 
którzy w sposób szczególny nadali 
ideałom Chrystusowym w  swym 
życiu kształt realny. Do takich 
ludzi należy Albert Schweitzer.

Wśród licznych myśli rozsianych 
w pismach Schweitzera, znajduje
my myśl następującą: „Człowie
czeństwo swoje ratuje ten, kto 
przy lada sposobności osobistym 
uczynkiem, nawet najlichszym, 
okazuje je ludziom, którzy tego 
człowieczeństwa potrzebują". Myśl 
tę można uważać za dewrizę ży
ciową Schweitzera. Człowiek ten 
bowiem poświęcił całe swe życie 
temu właśnie celowi: aby okazać 
jak najwięcej człowieczeństwa 
innym. A  okazywał je nie „naj
lichszymi" czynami i okazywał 
tym, którzy potrzebowali go wię
cej od innych.

Autorka książki, Maria Woytt 
Secretan, była długoletnią współ
pracowniczką Alberta Schweitzera 
w szpitalu w Lambarene, położo
nym w Afryce nad rzeką Ogowe. 
Tam bowiem, wśród Murzynów 
afrykańskich, pozbawionych opie
ki lekarskiej, postanowił Schwei
tzer spełnić swe wielkie dzieło 
życia. Autorka przez szereg lat 
obserwowała jego pracę, słuchała 
jego przemówień, dzieliła z nim 
szarzyznę i trud dnia każdego. 
Dlatego mogła poznać tego wybit
nego człowieka, a jego czyny opi
sać jak najwierniej. Stąd też ob
raz Schweitzera, wyłaniający się 
przed Czytelnikami z kart wyż. 
wym. książki, jest obrazem ży
wym, bezpośrednim i sugestyw
nym. Postać Alberta Schweitzera 
to postać człowieka niezwykłego, 
niepospolitego, wielkiego. W cza
sach współczesnych, gdy tylu spo
śród młodzieży nie może odnaleźć 
sensu życia, praca i działalność 
Alberta Schweitzera może nieje
dnemu wskazać, w  czym tkwi 
sens czyli istota życia. Albert 
Schweitzer widział ten sens życia 
w pełnej poświęcenia służbie bliź
niemu, w  wyrzeczeniu się na 
rzecz potrzebujących pomocy i 
opieki Murzynów Afryki.

Książkę Marii Woytt-Secretan 
czyta się jednym tchem jak naj
piękniejszą przygodę, a przygodę 
tym ciekawszą, że nie powstała

ona w fantazji autorki, ale jest 
jak najbardziej rzeczywistą. Dla 
wzbudzenia większego zaintere
sowania książką, którą szczerze 
naszym Czytelnikom polecić prag
niemy, wypada jeszcze dodać, że 
Albert Schweitzer, dziś człowiek 
znany całemu światu, był synem 
pastora ewangelickiego z Kościo
ła Ewangelicko-Augsburskiego, 
sani też ukończył studia teologicz
no-filozoficzne, został pastorem i 
profesorem teologii. Dopiero ma
jąc 30 lat rozpoczął studiowanie 
medycyny, aby wypełnić należy
cie powołanie, którym go obda
rzył Bóg: niesienia pomocy lekar
skiej i duchowej najbardziej 
opuszczonym. Dla nas katolików 
polskich jest to ważny moment. 
L iteratura rzymskokatolicka od 
wielu la t zarzucała nas żywotami 
„świętych" katolików rzymskich, 
starannie pomijając fakty istnie
nia i w innych wyznaniach ludzi, 
których działalność była najlep
szym dowodem ich świętości. 
Tymczasem nie tylko w Kościele 
rzymskokatolickim działa łaska 
Boża. „Duch Boży tchnie, kędy 
chce". To Boże technienie przeni
ka  również inne wyznania, wzbu
dzając od czasu do czasu — w każ
dym Kościele wielkich mężów 
czynu, wielkich mężów Bożych. 
Do takich należy niewątpliwie 
ewangelik, pastor A lbert Schwei
tzer.

HENRYK JANKOWSKI, DROGOWSKAZY, KSIĄŻKA I WIEDZA 1962
„Drogowskazy" Henryka Jan

kowskiego jest to książka poświę
cona zagadnieniom etyki z punktu 
widzenia etyki świeckiej. Książka 
ta składa się z dwóch części: 
pierwsza część traktuje o różnych 
typach postaw życiowych w  świe

tle moralności. W oparciu o filo
zofię starożytną, autor stara się 
wykazać niewłaściwość takich 
współczesnych postaw życiowych, 
jak . cynizm, klerykalizm czyli 
oderwane od rzeczywistości pięk- 
noduchostwoj sceptycyzm, filister-

stwo, przesadny i niczym nieuza
sadniony pesymizm, fanatyzm i 
nietolerancja, intryganctwo, za
zdrość i zawiść.

Część druga, o rzeczach osta
tecznych, zawiera rozważania na 
takie tematy jak śmierć, cierpie
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nie, szczęście, los. Dla rozwiązania 
takich problemów jak śmierć, 
cierpieńie, proponuje autor czy
tanie rozważań Marka Aureliu
sza czy Epikura, gdyż „w różnych 
czasach różni mądrzy ludzie prze
żywali te same problemy, które i 
my przeżywamy". Dlatego ich 
myśl, ich odpowiedzi mogą nam 
ludziom współczesnym dopomóc 
do rozwiązania dręczących nas 
zagadek. Niemniej jednak i sam 
autor wysuwa pewne sugestie, 
trzeba przyznać życiowe i trafne.
I tak ludziom borykającym się 
często z ciężkim losem, który wy
mierzył im cios dotkliwy, nie ra 
dzi przyjmować tego z rezygna
cją, jako wyrazu wyższej koniecz
ności czy siły wyższej, lecz należy 
się przykrej konieczności przeciw
stawiać, gdyż działając zgodnie ze 
znajomością rzeczy można w pe
wnych razach wpłynąć na swój 
los (s. 163). Autor uważa, że „nie 
ma nic niebezpieczniejszego w ży
ciu jak pochopne uznawanie za 
nieuniknione zrządzenie losu te
go, co nas dotyka" (s. 168).

Ludziom starym sugeruje, aby 
nie myśleli wciąż o starości, jako
o czymś przykrym i wpędzającym 
człowieka w pesymizm, gdyż każ
dy wiek ma swe specyficzne 
smutki i radości. „Chwiię bieżącą 
może przeżywać również inten
sywnie człowiek stary, jak i mło
dy, aczkolwiek inne będą tego 
okoliczności i przejawy" (s. 176). 
Przykładem może być fu „Stary 
człowiek i morze" — Hemingwaya, 
opowiadanie pokazujące pasjonu
jącą walkę starego człowieka z 
żywiołem. Wprawdzie człowiek 
przegrał, to jednak przeżył emo
cje, które nie zawsze przeżywają 
nawet ludzie młodzi. A więc kon
kluduje autor, „krótkość życia, 
jaka z natury rzeczy pozostaje lu
dziom starszym, nie musi im 
przeszkadzać w odczuwaniu jego 
pełni" (s. 177).

Prócz powyższych, godne są 
również uwagi inne myśli autora 
na tem at starości, jak np. „Pod
porządkowanie swego życia jed
nostkowego celom ogólniejszym, 
ciągłe doskonalenie się — oto ów 
cudowny eliksir, który pozwala 
ludziom przezwyciężyć nieuchron
ną starość. .Nigdy nie posiądzie 
tajemnicy eliksiru młodości ten, 
kto nie żyje, lecz wegetuje"; 
„Jakże często człowiek, który ca
łe życie gromadził dobra mate
rialne, przy jego końcu czuje się 
o s z u k a n y ,  nie mogąc nagro
madzonych dóbr wykorzystać".

Dlatego zdaniem autora, wła
ściwszą jest postawa altruistycz- 
na, wymagająca nawet poświęce
nia na rzecz innych ludzi, gdyż to 
w starości przynosi owoc, dając 
możliwość cieszenia się szczęś
ciem ludzi bliskich (s. 178—179).

„Najrozsądniejsze jest takie za
planowanie życia — konkluduje 
autor — by w ramach obiektyw
nych możliwości przeżyć to, co się 
da, jak i dokonać dzieł, na jakie 
nas stać".

Podobnie cała książka Henryka 
Jankowskiego zawiera sporo mą

drych myśli, w przeważającej 
części zaczerpniętych z książek 
najwybitniejszych filozofów, któ
rzy wnikliwie i głęboko zastana
wiali się nad zagadkami bytu i 
śmierci, cierpienia i radości, 
szczęścia i nieszczęścia. Wpraw
dzie autor pisał ją wychodząc z 
założenia etyki świeckiej — wię
cej — etyki marksistowskiej, jed
nakże nasi wierzący Czytelnicy 
winni pamiętać o tym, że etyka 
świecka w tych często ludzkich 
sprawach, nie odbiega daleko od 
etyki religijnej, w naszym wy
padku etyki chrześcijańskiej. Na 
jednym, bowiem budujemy fun
damencie, na fundamencie wspól
nego nam ludziom człowieczeń
stwa, a mówiąc językiem teologa, 
na fundamencie prawa natural
nego, które jest przecież dJa nas 
prawem Bożym.

Niewiele zatem możemy wysu
nąć zastrzeżeń „Drogowskazom" 
z naszego punktu widzenia. Jed
nakże pewne zastrzeżenia wysu
nąć można. Już we wstępie autor 
popełnia naszym zdaniem — błąd. 
„Zwolennicy etyki katolickiej — 
pisze — twierdzą, że światopogląd 
materialistyczny łączy się z nie- 
moralnością. Uważają, że nie ist
nieje etyka oparta na zasadach 
materializmu" (s. 6). Dlaczego 
autor nie udokumentował swej 
wypowiedzi? Nie jestem przekona
ny, żeby któryś z poważnych zwo
lenników etyki katolickiej repre
zentował opinię, że światopogląd 
materialistyczny łączy się z nie- 
moralnością... Należałoby to udo
wodnić. Jeśli zaś chodzi o istnie
nie etyki opartej na zasadach ma
terializmu, to chyba trudno było
by autorowi wskazać taki pod
ręcznik etyki, albo taki system 
etyczny w pełni wypracowany. 
Wydaje mi się, że ta etyka jest 
jeszcze u nas „in statu naseendi".

Na innym miejscu autor pisze: 
,,W rzeczywistości jednak w dzie
dzinie moralnej nie ma żadnych 
absolutnych tabu; moralność po
dobnie jak i inne dziedziny świa
domości społecznej może być 
poddana analizie i krytyce, w wy
niku której pewne utarte prze
konania mogą okazać się bezpod
stawne" (ś. 11). Twierdzenie, że 
w moralności nie ma żadnych ab
solutnych tabu, jest co najmniej 
ryzykowne. Bo jednak takie „ta
bu" są niewątpliwe. Należą do 
nich choćby znane wszystkim 
przykazania Dekalogu: nie zabi
jaj, nie cudzołóż, nie mów fałszy
wego świadectwa... Istnieją pew
ne zasadnicze normy moralne, 
które zawsze pozostaną jednako
we, dopóki ludzkość istnieć bę
dzie. Trzeba więc było wskazać, 
które to normy moralności można 
poddać krytyce i ewentualnie 
zmienić.

I dalej czytamy. „W ludziach 
wykształca się nieświadomy, bał
wochwalczy lęk przed wzniosłymi 
kategoriami dobra i zła, cnoty i 
obowiązku... Jest to wyraz reli
gijnego stosunku do moralności... 
uznanie ponadludzkiego, poza

ziemskiego je j pochodzenia" (s. 12) 
Czy autor widzi w tym coś złego, 
że ludzie obawiają się przekro
czyć wzniosłe zasady moralne, bo 
odczuwają przed nimi lęk? Czy 
autor chciałby uwolnić ludzi od 
tego lęku? Wydaje nam się, że 
wtedy łatwiej i częściej przekra
czaliby zasady moralne, bo już 
nic nie stałoby na przeszkodzie. 
W tym wypadku nietęgim okazał 
się autor psychologiem. Nie 
wszystkich ludzi pociąga ideał, 
dobro; są tacy, którzy utrzymują 
się na poziomie moralnym jedy
nie dlatego, że odczuwają jeszcze 
lęk przed karą, lęk przed odpo
wiedzialnością wobec Boga, albo 
jak chce autor — lęk przed wznio
słymi kategoriami dobra i zła. W 
teologii moralnej istnieje wyra
żenie: timor reverentialis, lęk 
płynący z szacunku. Jeśli lęk 
„przed wzniosłymi kategoriami 
dobra i zła" wypływa właśnie z 
szacunku dla wzniosłości zasad 
moralnych, z szacunku dla dobra, 
które kryje się za tymi zasadami, 
to nie należy takiego lęku depre
cjonować, bo inaczej teorią taką 
podważać się będzie wskazania 
życia praktycznego. W danym 
wypadku autor choć może nie
świadomie, podrywa jednakże 
swe własne propozycje i sugestie 
etyczne, których słuszność i 
wzniosłość nawet wykazaliśmy w 
pierwszej części recenzji.

Za niesłuszne również uważam 
następujące twierdzenie, stereo
typowe zresztą: ...„Jeszcze i dziś... 
w dość szerokich kręgach społe
czeństwa panuje — zapewne pod 
wpływem tradycji kościelnej — 
swoista obsesja seksualna", (s 22) 
To przesada. O „obsesji seksual
nej" można by jeszcze mówić, 
mając na myśli niektórych teolo
gów rzymskokatolickich, księży 
żyjących w celibacie, ale żeby ta
ka obsesja panowała wśród nor
malnych żonatych ludzi, i w do
datku, w szerokich kręgach spo
łeczeństwa, to nie do uwierzenia. 
Z drugiej jednak strony można 
zwrócić uwagę, że w niektórych 
kręgach młodzieży panuje swo
ista swoboda seksualna, która 
gorsze skutki sprowadza od pew
nego ascetyzmu czy nśtwet pru- 
derii w tej dziedzinie. Wycho
wawczo lepiej oddziaływuje na 
młodzież ten, kto ją hamuje w 
seksualiźmie, a nie ten, kto pod
suwa usprawiedliwiające jej po
stępowanie zasady.

Poza tymi kilkoma krytyczny
mi uwagami, dotyczącymi nie
których zbyt ogólnikowych, lub 
nieudokumentowanych twierdzeń 
autora, trzeba sprawiedliwie przy
znać, że „Drogowskazy" są dobrą 
książką nie tylko dla czytelnika 
niewierzącego, ale i dla wierzą
cego. Każdy znajdzie w niej du
chową strawę dla siebie. Przy 
lekturze przyjdzie nawet nieraz 
zastanowić się nad własnym po
stępowaniem i może zmienić co 
złe, lub udoskonalić co dobre.

E. B.
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K O Ś C I O Ł O W I
potrzebni sq kapłani

Kościół Polskokatolicki, z pomocą Bożą, zdobywa coraz to nowe parafie. Powiększają 

się stale szeregi kapłanów i rośnie liczba wiernych. Idea Kościoła polskiego, wolnego, 

suwerennego znajduje zrozumienie i życzliwe przyjęcie w sercach wielu wierzących Po

laków. Potrzebujemy kapłanów — duszpasterzy do pracy w kraju i za granicą.

DLATEGO:

1) Przyjmujemy w poczet duchownych na

szego Kościoła księży — indywidualnie 

lub z całymi parafiami.

2) Przyjmujemy studentów, alumnów semi

nariów duchownych, którzy przerwali 

swe studia, a mają zamiar je dokoń

czyć. Po przedłożeniu odpowiednich 

świadectyv skierowani będą na właściwy 

rok studiów w Chrześcijańskiej Aka

demii Teologicznej lub Wyższym Semi

narium Duchownym.

3) Kandydaci do stanu duchownego mogą 

już ubiegać się o przyjęcie na studia

filozoficzno-teologiczne w Ch. A. T. lub 

w W. S. D. na rok akademicki 1962/1963.

NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

a) metrykę urodzenia i chrztu

b) świadectwo dojrzałości (matura lub 

inne równorzędne świadectwo ukończe

nia szkoły średniej).

c) świadectwo lekarskie o stanie zdrowia

d) podanie i życiorys na odpowiednim for

mularzu otrzymanym w Wydziale Oświa

ty RN

e) trzy fotografie.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna jest wyższą uczelnią na prawach państwowych, 

studia trwają cztery lata, absolwenci mają prawo ubiegać się o stopnie naukowe. Stu

dia filozoficzno-teologiczne w W. S. D. trwają również cztery lata. W obu wypadkach 

istnieje możliwość zamieszkania w internacie.

Zgłoszenia i korespondencję należy kierować na adres: Kuria Arcybiskupia Kościoła 

Polskokatolickiego, Warszawa, ul. Wilcza 31.
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♦ Czytaj uważnie

♦ popieraj

♦  i rozpowszechniaj
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