
Ks. bp dr M. Rode 

Z. J. Hromadka . 

Ks. dr A, Naumczyk 

Ks. dr S. Włodarski 

Ks. dr E. Bałakier .

W. Tarowski

WYPOWIADAMY WOJNĘ 
CIEMNOCIE RELIGIJNEJ
NASZA WALKA O PRZYSZ
ŁOŚĆ
ARCHEOLOGIA W SŁUŻ
BIE BIBLII
DWIE DROGI POWSTA
NIA STYCZNIOW EGO
KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI 
I KOŚCIÓŁ METODY- 
STYCZNY NA DRODZE 
DO ZJEDNOCZENIA
BRACIA POLSCY

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO



REDAKTOR NACZELNY Ks. Dr EDWARD BAŁAKIER

Wydawca: Wydawnictwo Literatury Religijnej, Warszawa, 
ul. Wilcza 31, I p., tel. 21-74-98.

Adres redakcji: Warszawa, ul. Wilcza 31, II p., tel. 21-30-36.
Godz. przyjęć: czwartki i soboty 10—14.

Cena zeszytu zł 5, —

Prenumerata

krajowa zagraniczna

kwartalnie . . zł 15,— kwartalnie . . zł 21,—
półrocznie ' . . zł 30,— półrocznie . . zł 42,—
rocznie . . . zł 60,— rocznie . . zł 84,—

Zamówienia i przedpłaty na prenumeratę krajową przyjmo
wane są-przez urzędy pocztowe, listonoszy oraz oddziały i de
legatury „Ruchu“ w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedza
jącego otkres prenumeraty. P renum eratę. krajową można 
również zamówić dokonując wpłaty na konto PKO, W-wa, 
nr 1-6-100020, Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw 
,,Ruch“, Warszawa, ul. Srebrna 12.

Prenumeratę zagraniczną należy wpłacać na konto PKO, 
W-wa, n r 1-6-100024, Przedsiębiorstwo Kolportażu Wydawnictw 
Zagranicznych „Ruch“, Warszawa, ul. Wilcza 46.

Egzemplarze archiwalne można nabywać za pośrednictwem 
Wydawnictwa Literatury Religijnej, Warszawa, ul. Wilcza 31.

Druk RSW „Prasa", Al. Jerozolimskie 125/127. Zam. 1771. L-8



KATOLICKI M I E S I Ę C Z N I K  ^ “ T d
TEOLOGICZNO -  FILOZOFICZNY GRUDZIEŃ 1963

„Posłannictwo* W A R S Z A W A

Ks. bp dr MAKSYMILIAN RODE

W Y P O W I A D A M Y  WOJ NĘ  
C I E MNOC I E  R E L I G I J N E J

J a k  to? Wojnę ciemnocie religijnej — w  XX wieku, w  Polsce? 
Tak, wypowiadamy wojnę, ciemnocie religijnej w Polsce cho
ciaż może to  się wydać dziwne, żenujące.

Jeszcze nie tak dawno temu za czasów Polski sanacyjnej, za 
czasów krwawej okupacji hitlerowskiej i w pierwszych latach 
powojennych poziom oświaty pozostawiał dużo do życzenia. Lu
dzie nie umiejący czytać i pisać stanowili w  Polsce dość duży 
procent. Jednak i z tym smutnym spadkiem po rządach kapita
listycznych w  Polsce władze Polski Ludowej szybko się uporały. 
Podniesiono poziom nauczania w  szkołach, wypowiedziano sku
teczną wojnę analfabetyzmowi, przystąpiono nie tylko do słusz
nej i koniecznej reformy szkolnictwa i działalności w zakresie 
twórczości i upowszechniania kultury szeroko pojętej, ale roz
poczęto na wielką skalę budowę szkół, domów kultury, świetlic, 
kin, teatrów. Dzięki powolnej wprawdzie ale systematycznej
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zwyżce stopy życiowej obywatela: dziennik, czasopismo, radio, 
a w  coraz większej mierze i telewizja jako środki upowszech
niające oświatę i kulturę, stały się już prawie chlebem powszed
nim niemalże każdej rodziny polskiej. Wzrost liczby szkół, moż
ność kształcenia się, abonowania periodyków, nabycia książek, 
radia czy telewizora — na przestrzeni kilkunastu lat nowej ludo
wej rzeczywistości stał się tak wielki, że Polska przestała się 
wlec w ogonie państw zacofanych, owszem wysuwa się do czo
łówki państw o -najwyższej kulturze swoich obywateli. Każdy, 
kto chce, może dzisiaj być w Polsce człowiekiem oświeconym, 
kulturalnym, twórczym. Władze Polski Ludowej przy ofiarnej 
pomocy rzesz nauczycieli, dziennikarzy, pracowników oświato- 
wo-kulturalnych zwalczyły ciemnotę w zakresie spraw ogólno
ludzkich, społeczno-kulturalnych, obywatelskich. To napawa 
dumą, wyzwala radość, rodzi uzasadnioną nadzieję, że w  rodzi
nie narodów pozycja nasza będzie rosła coraz bardziej, będzie 
coraz lepsza i coraz bardziej twórcza.

Jest jednak jedno „ale“ ! Jest jeden hamulec, który przeszka
dza w  kroczeniu naprzód, który opóźnia postęp, który również 
na arenie międzynarodowej przeszkadza nam w  uzyskaniu mia
na narodu prawdziwie postępowego, oświeconego. Ten hamulec 
powoduje, że nawet w  krajach kapitalistycznych mówi się często
o nas: Polska, tak, trzeba podziwiać — jej rozwój przemysłu, 
trzeba podziwiać rozmach w  budowie szkół, w  upowszechnianiu 
zdobyczy oświaty i techniki współczesnej, trzeba podziwiać 
również wiarę wielkiego procentu Polaków, przepełnione w nie
dziele i święta kościoły, ale u ogółu ludzi wierzących widać 
żenującą powierzchowność, jakąś przekorę, średniowieczno- 
inkwizycyjną nietolerancję i mnóstwo, olbrzymie mnóstwo za
bobonów. U was, czyli u nas w  Polsce, widać wciąż jeszcze pa
nującą ciemnotę religijną. I to jest niestety prawda! Tak, to 
smutna prawda!

Oświatą ogólnoludzką i narodową zajmują się władze państ
wowe: trzeba z zadowoleniem podkreślić wspaniałe rezultaty 
tej troski i wytężonej pracy. Krzewieniem oświaty religijnej 
zajmują się Kościoły. Gzy zajmują się i jak?
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W dziedzinie państwowo-ustroj owej rządy kapitalistyczne 
w Polsce zostały zastąpione rządem socjalistycznym, w efekcie 
czego między innymi został zlikwidowany analfabetyzm i ot
warta na oścież brama postępu. W dziedzinie kształcenia i wy
chowywania religijnego w Polsce od wieków uprzywilejowany 
monopol posiadał Kościół rzymskokatolicki, który obciążony 
dogmatyzmem i ślepą niechrześcijańską nietolerancją bał się 
postępu, bał się ogółowi swoich wyznawców pokazać Prawdę, 
chciał rządzić utrzymując w  poddańczym posłuszeństwie masy. 
Uważał, że zbyt wiele oświaty może ludziom zrzucić z oczu 
ciemne okulary. Dlatego nie tylko nie dopuszczał ogółu do ko
rzystania ze zdobyczy wiedzy, ale hamował wolność ba
dania naukowego. Nie tylko zamykał dostęp do wiedzy ogólno
ludzkiej, nie dawał wiernym pełnej Prawdy Ewangelii, celowo 
czy nie, faktycznie jednak utrzymywał swoich wiernych w  ciem
nocie religijnej, karmił ich cudownościami, tolerował zabobony, 
bo wydawało, mu się, że łatwiej jest rządzić ciemnym ludem, 
a rządzić chciał i chce za wszelką cenę. Pod tym  względem dużo 
zmieniło się w  innych państwach. Inaczej dzisiaj jest na Zacho
dzie, chociaż bynajmniej i tam wiele rzeczy czeka jeszcze na 
reformy, na postęp. Nic, albo prawie nic nie zmieniło się w Ko
ściele rzymskokatolickim w  Polsce. To, co się zmieniło na ko
rzyść, nie jest w  każdym razie zasługą biskupów rzymskokato
lickich, najmniej kardynała Wyszyńskiego, jest na wzór osmozy 
koniecznym wypływem stykania się tzw. współczesnego świato
poglądu rzymskokatolickiego w  Polsce z osiągnięciami w tej 
dziedzinie ustroju socjalistycznego w  Polsce, a w niemałej rów
nież mierze pozytywnej, postępowej działalności chrześcijań
skich Kościołów ekumenicznych w  Polsce, w  tym  również Ko
ścioła Polskokatolickiego, w  jakiejś też mierze działalności po
stępowej części duchowieństwa rzymskokatolickiego, nie godzą
cego się z politykującymi biskupami rzymskimi.

Dowody?

Można by napisać 'księgę i chyba będzie trzeba. Przytoczę tu  
kilka tylko przykładów: a) w  dziedzinie religijnej, b) w  dziedzi
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nie ekumenicznej, c) w dziedzinie społeczno-gospodarczej i po
litycznej.

a) W dziedzinie religijnej. Najważniejszą, fundamentem 
praw d chrześcijaństwa jest prawda o Trójcy Sw. i bóstwie Je 
zusa Chrystusa. Kardynał Wyszyński czyni wszystko, by Trój
cę Sw. i Pana Jezusa przesłonić M aryją Panną. Najświętsza Ma
ryja Panna nigdy nie była i nie jest bogiem. Owszem należy 
Jej się wielka cześć i nawet kult jako Matce Bożej, jednak nie 
można Jej Dostojną Osobą przesłaniać Boga, nie można Jej ubó
stwiać. Tymczasem kardynał Wyszyński i inni biskupi rzymsko
katoliccy w  Polsce grając na uczuciach ludzi podejmują wysiłki, 
aby Jej obrazy, Jej wizerunki, nabożeństwa Maryjne, medali
ki, często o miernej albo żadnej wartości artystycznej, zajęły 
naczelne miejsce w światopoglądzie katolickim. Robią wszyst
ko, aby reklamując cudowność obrazów Matki Bożej, ściągać 
do oznaczonych miejsc, zwłaszcza do Częstochowy wierzący, 
często religijnie nieuświadomiony właściwie lud i tam karmić 
go nie ziarnami Bożymi zaczerpniętymi z Ewangelii, ale nie
właściwym stosunkiem do innych wyznań, do własnego pań
stwa, do władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, między in
nymi również dlatego, że Rząd Ludowy zrównał w prawach 
i obowiązkach wszystkie wyznania.

Obowiązkiem biskupów i kapłanów jest przede wszystkim 
nauczanie religii dzieci. Na całym świecie, z nielicznymi tylko 
jeszcze wyjątkami, istnieje rozdział Kościoła od Państwa. Kon
sekwencją tego m.in. jest fakt nauczania dzieci religii przez ka
płanów poza szkołą. To stało się u nas niedawno. Państwo da-, 
jąc odpowiednie uprawnienia kapłanom, zezwoliło na stworze
nie poza szkołą punktów katechetycznych, w  celu nauczania 
w nich religii.Wszystkie wyznania w Polsce zarządzenie to chęt
nie przyjęły, jedynie Episkopat rzymskokatolicki chcąc, tak jak 
dawniej rządzić Polską bez jakichkolwiek ograniczeń, na zarzą
dzenie to się boczy, sabotuje je, roni łzy krokodyle. A prze
cież lepiej by było energię zużytą na opozycję wykorzystać na
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solidne uczenie dzieci religii w  punktach katechetycznych 
i zwalczanie panującej ciemnoty religijnej.

Frazesem już tylko dzisiaj jest nieomylność papieża. W prze
strzeganie celibatu przez ogół duchownych rzymskokatolickich 
niezależnie od ich stanowisk niewielu już chyba dzisiaj wierzy.
O wyłącznej konieczności spowiedzi usznej coraz trudniej bę
dzie ludzi przekonać, w  międzyczasie zaś ze względu na osobis
tą postawę, nietakt spowiednika względnie jego nieodpowiednie 
życie — duży procent ludzi albo odchodzi od Kościoła, albo tra
ci wiarę, albo nie ma dostępu do Eucharystii i do Ducha Sw. 
pomagającego Swoim Światłem najskuteczniej zwalczać właśnie 
ciemnotę religijną. A przecież Ewangelia inaczej uczy...

b) W dziedzinie ekumenicznej. Szkoda, że tak wcześnie zmarł 
papież Jan XXIII. Swoją rozwagą i dobrocią począł Kościół 
rzymskokatolicki powoli wyprowadzać w  kierunku znalezienia 
wspólnego języka z innymi Kościołami chrześcijańskimi, któ
rych liczba wyznawców przewyższa liczbę wyznawców Kościoła 
rzymskokatolickiego. Głos Jana XXIII jednak albo był niezro
zumiały dla polskich rzymskokatolickich hierarchów, albo nie 
chcieli oni uznać autorytetu swojego papieża. Wprawdzie dały 
się słyszeć' tu i ówdzie głosy, pojawiły się tu  i ówdzie jakieś za
proszenia, listy, jednak albo nosiły one charakter prywatny, al
bo dotyczyły wybranych przez siebie Kościołów. Postawa wy
bitnie niekonsekwentna, nie Chrystusowa, przeciwnie jak naj
bardziej świecka. To u góry, a na dole, w  parafiach? Ludzie 
rzymscy są tak jak dawniej i dzisiaj podjudzani przeciw ina
czej wierzącym, Chrystus zaś nakazał wszystkich miłować! 
Wszystkim pomagać, dobrze życzyć, na pewno nie kazał prze
szkadzać w  nabożeństwach, wybijać szyb w  kościołach, szydzić 
z biskupów i kapłanów innych wyznań, będących takimi samy
mi biskupami i kapłanami, jak biskupi i kapłani rzymskoka
toliccy, tylko bardziej kochającymi swoją Ojczyznę Ludową, 
pragnącymi szczerej jedności chrześcijaństwa, trzymającymi się 
bardziej Ewangelii i uczącymi swoich wiernych prawdziwej na
uki Chrystusa bez ludzkich dodatków i zniekształceń.
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c) W dziedzinie społeczno-gospodarczej i politycznej.
„Błogosławieni pokój czyniący" — uczy Chrystus. I niezależ

nie od tego, czy mi się ooś podoba, czy nie, jako katolik muszę 
czynić pokój. Wojna jest złem! Przygotowywanie wojny zwłasz
cza termonukleamej jest działaniem sprzecznym z duchem 
Ewangelii, z duchem miłości pokoju. Zrozumiał to również 
zmarły papież Jan XXIII, dając swej postawie wyraz w  ency
klice „Pacem in terris“. Kardynał Wyszyński i inni biskupi 
rzymskokatoliccy w Polsce albo o encyklice tej nie mówią, albo 
tłumaczą ją po swojemu. W każdym razie ani razu nie wypo
wiedzieli się, że w  walce o pokój idą razem z naszym Rządem. 
Cały zaś szereg ich wystąpień, zwłaszcza kardynała Wyszyńskie
go, zdają się wskazywać na coś zupełnie innego, na pewno zaś 
brak wyraźnej propokojowej postawy Episkopatu rzymskiego 
w  Polsce rodzi u wiernych dezorientację, budzi niepokój, bo ogół 
wiernych ślepo patrzy na swoich arcypasterzy.

Polska z kraju gospodarczo zacofanego staje się państwem 
nie tylko coraz bardziej samowystarczalnym i nowoczesnym, 
ale zdobywa dla swoich produktów przemysłowych i rolnych 
coraz więcej nabywców za granicą, tak również wśród państw 
kapitalistycznych. Nie jest jeszcze dobrze, są braki, są trudności 
i żywnościowe nieraz, i mieszkaniowe i inne. Skoro jednak zwa
ży się ogrom zniszczeń wojennych i 'opłakany stan gospodarki 
pozostawiony przez sanację, to w  tak krótkim okresie zrobiono 
u nas kolosalny krok naprzód. Kardynał Wyszyński nie widzi 
tego. Coraz częściej w  swoich kazaniach, raczej w  swoich po
litycznych przemówieniach, krytykuje, jątrzy, utyskuje. Księże 
kardynale: sprawiedliwość chrześcijańska wymaga od sędzie
go, by wydając wyrok wziąć pod uwagę również plusy, osiąg
nięcia. Przecież ks. kardynał pamięta czasy przedwojenne 
i czasy okupacji hitlerowskiej. Pamięta też: bezrobocie, nędzę 
mieszkaniową, ubraniową, żywnościową, oświatową i in. milio
nów Polaków. Dzisiaj jeżdżąc po całej Polsce łatwo można za
uważyć, jak wielkie i korzystne zaszły u nas zmiany. Chcąc mó
wić o minusach, trzeba również mówić o plusach. Ewangelia 
każe oddać „co jest cesarskiego, cesarzowi*1.
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Również pozycja polityczna Polski jakże inna jest od jej po
zycji w  okresie międzywojennym. Niemal wszystkie , państwa 
świata uznały Polską Rzeczpospolitą Ludową. A przyjaźń na
sza ze Związkiem Radzieckim i innymi krajami socjalistyczny
mi jest nie tylko gwarantem naszej niepodległości, ale i siły 
i radości, i dowodem naszego rozumu politycznego, gdyż „Ry- 
dzowe“ sny o mocarstwowości dawno się rozwiały i musiały się 
rozwiać. Miast utyskiwać lepiej byłoby włączyć się do kon
kretnej pracy w celu szybkiego usunięcia braków i wspólnego 
budowania dla wszystkich Polaków jeszcze lepszej przyszłoś
ci społeczno-gospodarczej i wzmacniania polskiej racji stanu na 
forum międzynarodowym. To jednak nie ma miejsca, bo ks. kar
dynał Wyszyński usiłuje trzymać ogół swoich wiernych w opo
zycji, przeszedłszy bowiem do zgodnej realnej pracy dla Pol
ski Ludowej trzebaby tym  samym otworzyć oczy swoim wyz
nawcom na osiągnięcia współczesnej nauki, otworzyć podwoje 
postępu, .tym 'samym zakończyć smutną przeszłość trzymania 
ludzi w  ciemnocie religijnej.

Kościół Polskokatolicki wypowiada niniejszym wojnę ciem
nocie religijnej panującej niestety zawsze jeszcze w Polsce i to 
z winy Kościoła Rzymskokatolickiego. Wzywam wszystkich Ka
płanów i wierzących do pozytywnej, postępowej pracy razem 
z władzami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wzywam Was, 
Bracia i Siostry do demaskowania wszelkich zabobonów i walki 
z nimi, do napiętnowania zdzierstwa za posługi religijne, do 
ujawniania wykroczeń przeciw Państwu, wykroczeń duchow
nych przeciw celibatowi, nadużywania religii do politykierstwa, 
bezczeszczenia wiary maluczkich przez karmienie ich cudow
nościami itd. itp. Zrobimy wszystko, aby oświata religijna 
szybko poszła naprzód, by religię oczyścić z rzeczy nieistotnych 
i szkodliwych dla dobra ludzi wierzących, dla skutecznego zwal
czania analfabetyzmu religijnego, dla pozytywnej naszej współ
pracy z władzami Polski Ludowej.

Ks. bp Maksymilian Rode



Z. J. H ROM ADKA

N A S Z A  W A L K A  
O P R Z Y S Z Ł O Ś Ć

* od tym  tytułem  ogłosił Z. J. Hromadka artykuł w dwumie
sięczniku „Chrześcijańska Konferencja Pokojowa“ (Christli- 
che Fiedenskonferenz) z marca 1963 r. Autor ujm uje bardzo głę
boko i wnikliwie zagadnienie 'ustosunkowania się dzisiejszego 
chrześcijanina do aktualnej sytuacji politycznej i socjalnej. 
Trzeba (bowiem przyznać, że sytuacja historyczna, w jakiej ży
jemy jest wyjątkowa. Porównując wydarzenia ostatnich 150 
lat z warunkami dzisiejszymi każdy zauważą, że zachodzi tu  
ogromna różnica. Dawne wojny kończyły się traktatam i po
kojowymi, które podpisywano w stosunkowo krótkim czasie. 
Tak np. po pierwszej wojnie światowej traktat pokojowy 
z Niemcami został podpisany już w  lecie 1919 roku. Natomiast 
dzisiaj po drugiej wojnie śjwiatowej, ma się wrażenie, że poko
jowe unormowanie porządku światowego jest jeszcze bardzo da
lekie. I nie chodzi tutaj jedynie o Niemcy, ale również o Chiny, 
Koreę i Wietnam. Taka sytuacja ma oczywiście swoje głębokie 
przyczyny, które sięgają daleko poza różnice polityczne. Trzeba 
sobie jeszcze uprzytomnić, że tę niebezpieczną sytuację zaostrza
ją  straszliwe wynalazki techniczne zagrażające wyniszczeniem 
całej ludzkości. Także i my, chrześcijanie, jako jednostki i jako 
Kościół, jesteśmy związani z tą ostatnią katastrofą wojenną, i po
nosimy odpowiedzialność nie tylko za przeszłość i teraźniejszość,, 
ale również za przyszłość świata. Właśnie ta  sytuacja historycz
na, jaka wytworzyła się po drugiej wojnie światowej, jest mo
tywem działania Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej. Jest 
to z naszej strony próba, aby w  skarbcu ewangelii Chrystuso
wej znaleźć odpowiedź na obecne położenie, na trudne proble
my, na niebezpieczeństwa i potrzeby dzisiejszego świata.

Ale jak w  tym  względzie postąpić praktycznie? Trzeba bo
wiem stwierdzić, że chrześcijanie stanowią na ogół grupę lu-
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dzi zacnych wprawdzie, lecz samolubnych, którzy żyjąc 
w swoich zamkniętych kołach nie wiedzą, co się dzieje w świe- 
cie. Stąd też działalność Chrześcijańskiej Konferencji Poko
jowej idzie od samego początku w dwóch kierunkach. Z jed
nej strony dąży do pogłębienia nauki ewangelii Chrystusowej, 
z drugiej zaś stara się o to, aby chrześcijanie wyszli poza cia
sne granice swego zainteresowania, zapoznali się z głębokimi 
przemianami w świecie, oraz szukali nowych dróg do czynnej 
służby. Treścią naszej działalności musi być głęboka wiara 
w  ewangelię, duch pokuty, męstwo chrześcijańskie i gotowość 
do ofiar i poświęcenia. Chodzi tu  również o to, aby nas zrozu
miały Kościoły położone na terenach wschodnioeuropejskich, 
i aby ich członkowie podali nam dłoń do wzajemnej służby 
i pracy.

Utarło się bowiem w tzw. Kościołach Zachodnich to mnie
manie, że Kościoły w  krajach socjalistycznych powoli zamie
rają, gdyż brak im warunków do życia i rozwoju. I trzeba 
przyznać, że te  przesądy dotychczas jeszcze istnieją, stąd też 
za każdym posunięciem naszych wschodnioeuropejskich bra
ci szuka się ingerencji władzy państwowej. I tu taj właśnie 
Chrześcijańska Konferencja Pokojowa ma stanowić wspólną 
bazę, na której chrześcijanie zarówno z Europy środkowej, jak 
i wschodniej powinni się spotykać i lepiej poznawać, aby sobie 
udzielać wzajemnej pomocy i rady. Równocześnie powinno 
zniknąć to wszystko, co dzieli chrześcijan Wschodu od chrześci
jan Zachodu, ogranicza ich horyzont, stwarza fałszywe wyobra
żenie o treści życia religijnego chrześcijan Wschodu. Obydwu 
stronom trzeba dopomóc do tego, aby mogły się spotykać 
i uzgadniać swoje wspólne zadanie.

Następnie autor przedstawia niebezpieczeństwo atomowe, ja
kie grozi światu. „Żyjemy nieustannie nad brzegiem przepaści. 
Nie mamy pewności, że pokój i pokojowe współistnienie naro
dów jest zabezpieczone". Chodzi wobec tego o to, aby wysiłki 
Kościołów zarówno Wschodu jak i Zachodu skoncentrowały 
się na problemie rozbrojenia, zniszczenia broni powszechnej za
głady i usunięcia groźby wojny nuklearnej. Należy sobie uświa
domić odpowiedzialność za życie milionów, a nawet setek milio
nów ludzi. Rozumiemy starania lekarzy i mężów stanu, by prze
ciwdziałać epidemiom i znaleźć środki zapobiegawcze dla 
zapewnienia zdrowia ludzkości; dlaczego więc nie mielibyś
my zrozumieć, że jesteśmy odpowiedzialni za życie wielu mi
lionów ludzi, którym groziłaby śmierć lub też życie w ciężkich
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cierpieniach wskutek odniesionych ran i zatrucia atmosfery l 
Hiroszima i Nagasaki są dla nas poważną przestrogą, a zara
zem jest w tym  palec Boży, którego nie wolno zlekceważyć. 
I uważamy, że każda próba, aby uwagę wierzących chrześcijan 
w obliczu tego grożącego niebezpieczeństwa odwrócić od tej od
powiedzialności przez spekulację teologiczną, jest przewrotno
ścią. Nikt bowiem z nas nie wie, co się stanie i czy walka
o usunięcie niebezpieczeństwa atomowego i nuklearnego będzie 
skuteczna. Kto zaś twierdzi, że ewangelia zezwala na to, aby
śmy na te  niebezpieczeństwa patrzyli z góry i usuwali swoje 
ręce od walki przeciw tym katastrofom i możliwościom okrop
nych cierpień, ten spacza sens przypowieści ewangelicznej o le
karzu i dobrym pasterzu, o Tym, który przeszedł przez ten 
świat, aby uzdrawiać, ratować i wyzwalać. Wiara w ewangelię 
nie ma nic wspólnego z zimną spekulacją eschatologiczną. I m u
simy z zadowoleniem przyznać, że w  walce przeciw niebezpie
czeństwu wojny atomowej wszystkie Kościoły czy też ugrupo
wania oświeconych chrześcijan stanowią jeden zwarty front.

Jaki jest wobec tego sens naszej historii, oto dalsze pytanie, 
jakie sobie stawia autor artykułu. Skoro jest mowa o ogólnym 
rozbrojeniu i pokojowej koegzystencji wszystkich narodów, 
zaraz nasuwa się pytanie: w  jakim świecie żyjemy, jak należy 
obecną sytuację światową zrozumieć, i w  jakim kierunku na
leży w międzynarodowych stosunkach pracować? I tutaj na
leży sobie jeszcze raz przypomnieć, że świat, w którym obecnie 
żyjemy, różni się w  swej strukturze międzynarodowej, w całej 
swej atmosferze docelowej, socjalnej i politycznej, zasadniczo 
od świata sprzed ćwierć wieku, i jeszcze bardziej sprzed 50 laty. 
Trzeba to jednak należycie zrozumieć, a mianowicie: Człowiek 
w swoim stosunku do Boga jest ten  sam dzisiaj jak przed ty 
siącem i wielu tysiącami lat. Ewangelia Jezusa z Nazaretu od
słania istotę człowieka i stosunków ludzkich i głosi tę samą 
pomoc miłości i dobroci Boga jak za dni podróży Zbawiciela 
z Galilei do Jerozolimy. Lecz Ewangelia nie_jest żadną nauką 
abstrakcyjną o człowieku, jak  człowiek nie jest istotą abstrak
cyjną. Już w  Nowym Testamencie mamy dowody na to, że ta  
sama ewangelia miała inne zabarwienie, skoro tylko przedostała 
się poza granice świata żydowskiego, posuwając się do ówczes
nego społeczeństwa greckiego i rzymskiego. I z pewnością 
św. Paweł apostoł mówił zawsze ze szczególnym zrozumieniem
o sprawach, potrzebach i trudnościach swego otoczenia. Rów
nież i naszym obowiązkiem jest, abyśmy się starali zrozumieć 
tego człowieka, z którym mamy do czynienia, oraz stwierdzić
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do jakiego stopnia jest on pod wpływem aktualnej sytuacji. 
I tutaj stoimy wobec pytania, jakie są główne znamiona dzie
jów dzisiejszego świata, przez które ludzkość w ostatnich cza
sach przechodziła i przechodzi, oraz w jakim kierunku posunie 
się przypuszczalnie rozwój w  świecie. Zrozumiałą jest rzeczą, 
że nie tak łatwo jest osiągnąć jednomyślną odpowiedź na po
wyższe pytanie. Przybywają na nasze zebrania w Chrześcijań
skiej Konferencji Pokojowej bracia z Kościołów wschodnio
europejskich, którzy przez wieki całe z powodu specyficznego 
rozwoju historycznego byli odcięci od świata zachodnioeuro
pejskiego. Pracujemy z chrześcijanami z Zachodu i z członkami 
Kościołów amerykańskich. Liczba tych, którzy przychodzą do 
nas z nowo oswobodzonych narodów Afryki i Azji, nieustannie 
wzrasta. Każdy nosi na sobie piętno swej historycznej trady
cji, struktury politycznej i socjalnej, atmosfery duchowej, 
i wszyscy jesteśmy pod wpływem piętnastoletniej zimnej woj
ny. B y ło b y  wprost cudem, gdyby się wszyscy zaraz zrozumieli. 
Ale również świadczyłoby to o pewnym niedbalstwie i nie- 
przebaczalnym samousprawiedliwieniu, gdybyśmy się nie sta
rali o szczere i radykalne skonfrontowanie swoich poglądów 
i osiągnięcie pewnej zgodności w  wspólnej sytuacji historycz
nej, i to właśnie na podstawie teologicznej. Nie jest to  jednak 
takie łatwe, gdyż trzeba zdobyć się na odwagę wyrobienia sobie 
pewnego określonego zadania i spojrzenia na obecny świat. 
Równocześnie konieczne jest przyznanie się do swej jedno
stronności, tzn. — trzeba umieć przyznać się samokrytycznie, 
że jesteśmy świadomi swej jednostronności, ale zarazem gotowi 
swoje zdanie w  szczerej dyskusji zmienić i innych o tym  prze
konać. I zdaniem autora siłę prawdziwej teologii mierzy się 
odwagą przyznania się do swej jednostronności. Każdy bowiem 
teolog ma obowiązek wzięcia na siebie odpowiedzialności za 
walkę, jaka toczy się wokół nas. Bo prawdziwa i żywa wiara 
nie może być zimna i obiektywna, gdyż sens ewangelii leży 
w tym, że człowiek kroczy śladami Jezusa Chrystusa wśród 
ludzi, biorąc na siebie ich nędzę i walki oraz wspierając ich 
swoim współudziałem. Do tego właśnie potrzeba, aby człowiek 
znał ludzi naokoło siebie i zrozumiał łączność między przesz
łością a teraźniejszością. Kto zaś innym zarzuca jednostronność, 
ten mimo woli twierdzi o sobie, że jest obiektywny i spra
wiedliwy.

Wielu chrześcijan uważa tradycyjny pogląd na społeczeń
stwo i na rozwój historyczny wydarzeń za rzecz zupełnie natu
ralną, a każdą nową próbę zrozumienia spraw w świetle ewan



12 Z. J. H R O M A D K A

gelii określa jako politykę; przyzwyczaili się bowiem do łącze
nia spraw Kościoła z władzą polityczną i gospodarczą do tego 
stopnia, że niepokoi ich każde nanoszenie dawnej struktury, 
a wszelkie próby zrozumienia wstrząsów i przemian rewolu- 
cyjnych uważają za politykowanie lub naw et za błąd teolo
giczny. Wobec tego faktu autor podaje w ostatniej części swego 
artykułu wskazówki dla teologii dzisiejszej historii. Nade 
wszystko człowiek dzisiejszy w  ogóle, a wierzący chrześcijanin 
w szczególe powinien starać się wniknąć w  sens dzisiejszych 
wydarzeń i przemian ogólnoświatowych. Niestety trzeba przy
znać, że większość chrześcijan nie chce zrozumieć, że świat od 
początku pierwszej wojny światowej, a szczególnie od chwili 
radzieckiej Rewolucji Październikowej z 1917 roku przeżywa 
głębokie przemiany socjalne i polityczne, które są nie tylko 
często zewnętrzne, ale i historyczne. Do tej nowej rzeczywi
stości Kościoły niestety nie były przygotowane, a raczej są
dzono, że po zakończeniu wojny ludzkość będzie mogła znów 
powrócić do lat 1938 czy 1939, jak gdyby nic nie zaszło. Świad
czy to o braku męstwa i wiary, a jednocześnie jest to  objaw 
lęku, by nie patrzeć na wydarzenia otwartymi oczyma. Stąd 
też większość chrześcijan po dziś dzień przechodzi przez świat 
dzisiejszy z zamkniętymi oczami, żeby tylko nie widzieć tej 
nowej rzeczywistości. Ale każdy dobry pasterz wie, że swoim 
wiernym w ich trudnościach nie może przynieść żadnej po
mocy, jeżeli nie stara się otwierać im oczu na to, aby widzieli 
najgłębsze przyczyny swoich niepowodzeń, i by zrozumieli 
swoją odpowiedzialność również tam, gdzie ona nie jest widocz
na na pierwszy rzut oka. Podobnie jest i w stosunkach między
narodowych, wydarzeniach historycznych i na terenie życia 
kościelnego. Początku tych trudności i kryzysów należy szukać 
w tych głębokich wstrząsach, spowodowanych pierwszą wojną 
światową 1914 r. i Rewolucją Październikową 1917 r. Jeżeli 
w życiu naszym ma górować wiara, to powyższe fakty należy 
przyjąć do wiadomości, a nie od nich uciekać czy też je  igno
rować.

Chodzi jeszcze o jeden motyw. Należy stwierdzić, że za
chodnioeuropejskie i amerykańskie narody przestały być jedy
nymi dyrygentami wydarzeń światowych, dyktującymi normy 
i zasady, według których miałby być ułożony przyszły porządek 
międzynarodowy, oraz społeczna struktura socjalna i kultu
ralna. Lecz nie można też twierdzić, że narody zachodnie za
grały już swoją rolę do końca i że przed światem wschodnim 
skapitulowały. Twierdzimy jedynie, że kraje zachodnie nie
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będą jedynymi architektami budowy przyszłości i że będą m u
siały sprzyjąć do wiadomości społeczne i kulturalne ustroje 
Europy wschodniej oraz będą musiały zgodzić się na' aktywny 
współudział pozaeuropejskich narodów zarówno wschodnich 
jak i południowych. Rewolucja radziecko-socjalistyczna prze
stała już dawno być jakimś przejściowym eksperymentem 
tylko, lecz jest ona raczej poważną rzeczywistością historyczną, 
z którą każdy musi się liczyć we wszystkich dziedzinach życia. 
Dawno już minął ten czas, kiedy było można jeszcze się spo
dziewać, że wcześniej czy później załamie się system socjali
styczny, a stary porządek zachodni znów opanuje sytuację. Je
steśmy obecnie na takim odcinku historii, na którym te  wielkie 
zalety cywilizacji zachodniej będą miały wpływ na rozwój dzie
jów ludzkości o tyle tylko, o ile Zachód pogodzi się z faktem 
istnienia wschodniego systemu socjalistycznego, z jego histo
rycznym zadaniem, z jego drogami wiodącymi do wolności, rów
ności i sprawiedliwości, i o ile okaże gotowość wzięcia udziału 
w  tym historycznym dialogu jako równy z równym, bez któ
rego trudno sobie wyobrazić pokojową współpracę między na
rodami.

A więc chodzi o to, aby każdy z nas mając jasny pogląd na 
sytuację historyczną i kierunek przyszłego rozwoju wydarzeń 
oraz świadom własnej jednostronności wysunął swoje propo- 
zycje, jak należy postępować w  takich czy innych kryzysach 
międzynarodowych; ale równocześnie każdy musi być gotowy 
do wysłuchania zdań drugich, a nade wszystko do ugięcia się 
przed najwyższym trybunałem ewangelii, ‘ przed autorytetem 
tego, który jest panem Wschodu i Zachodu, i w którego rękach 
spoczywają losy teraźniejszości i przyszłości. Każdy więc po
winien być tak nastawiony, że jest gotów przeprowadzić re
wizję swoich własnych poglądów. Nie można się oczywiście 
spodziewać, aby wszyscy przystąpili do rozmów w nadziei, że 
zgoda zostanie osiągnięta bez wysiłku, ale raczej trzeba się li
czyć z ostrymi sprzeciwami i poważnymi dyskusjami. Jeżeli 
jednakowoż wszyscy wierzymy w ewangelię, to nie powinniś
my lękać się trudności i konfliktów, ale raczej wspólnie wal
czyć w  duchu prawdziwej miłości, ożywiać nadzieję, że w koń
cu nastąpi zgoda w  kwestiach zasadniczych i prawdziwa jed
ność w  walce o przyszłość.

Z. J. Hromadka
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W  iele się mówi i pisze w latach ostatnich na temat odkryć 
archeologicznych na Bliskim Wschodzie. Poważne znaleziska 
w Palestynie, głównie nad Morzem Martwym oraz w Syrii — 
dawne Ugarit dostarczyły biblistyce, a pośrednio również teo
logii cennego i nad wyraz ciekawego materiału.

Jednak nie tylko teksty z Qumran i Ras Szamra uwieńczyły 
trud archeologów. Ważnym etapem osiągnięć archeologicznych 
na terenie Azji są także wykopaliska w Tell-el-Hariri, czyli 
w Mari, miejscowości leżącej nad środkowym Eufratem. Jak wy
nika z obszernej na ten temat literatury Andre Parrot w latach 
1933-34 oraz w r. 1951 natrafił tu  na duży pałac z XVIII w. 
przed Chr. (jeżeli panowanie Hammurabiego przyjmiemy za 
Albrightem na lata 1728— 16136), w którym oprócz malowideł 
ściennych i innych zabytków ówczesnej kultury znaleziono tak
ie około 20.000 tabliczek glinianych, pokrytych pismem akka- 

dyjskim 1). Okazuje się, że język akkadyjski zdradza tu  po
ważne ślady amoryckie, gdyż skrybowie przeważnie byli Amo- 
rytarni (hebr. emori, według pisma klinowego amurru, tj. 
wschodni); być może, że po usunięciu pewnych więzów akka- 
dyjskich z tego języka, da się zrekonstruować przynajmniej ja
kąś część gramatyki i słownika amoryckiego, który już bardzo 
niewiele lub nawet wcale nie będzie odbiegał od języka, jakim 
się posługiwał Abraham i inni patriarchowie biblijni 2).
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Mari znane było już wcześniej historykom z pewnych doku
mentów starożytnych. Jeden z dokumentów epoki przedsargoń- 
skiej (2750 lat przed Chr.) mówi, że „armie Adabu zostały roz
proszone, a jego królestwo przeszło do Mari. W Mari królował 
An-bu 30 lat. Z początków III tysiąclecia przed Chrystusem 
dochował się posąg bezgłowy znajdujący się w British Museum, 
na którym jest w yryty następujący napis: „Iku Szamesz król 
Mari, wielki władca w Enlil...“. Z okresu I dynastii babilońskiej 
zachował się dokument mówiący, że „Iszbi-Gra, mąż z Mari, 
obalił III dynastię z Ur i założył dynastię Jsin“. Kodeks Ham- 
murabiego również wzmiankuje o Mari, sprzymierzonym z Tut- 
tul-Hit. W 33 roku swego panowania Hammurabi zwyciężył Ma
ri i Malgia, a w  2 lata później zniszczył mury tych miast. Doku
ment z epoki asyryjskiej mówi, że zarządca asyryjski Szamar- 
resz-uzur wzorując się na Mari hoduje pszczoły i palmy dakty
lowe. Inny dokument z tej epoki opowiada, że Sirdu, matka Tam- 
muza, żona boga Amurr, bogini podziemia, jest równocześnie 
królową Mari. Wreszcie w  itinerarium Izydora z Chorax (z epo
ki grecko-rzymskiej) zachowała się ostatnia wzmianka o Mari- 
Merrkan leżącym na trasie karawan nad prawym brzegiem 
Eufratu i dziś przez Tell-Hariri podążają karawany wielbłądów 
ze Wschodu na Zachód.

Wobec tylu dokumentów i wzmianek nie dziwi fakt, że to 
zagadkowe miasto od dawna już podniecało archeologów, pra
gnących wyświetlić pewne kwestie sporne. Już w 1910 r. Herz- 
fold robiąc poszukiwania w okolicach Iszarak umieścił Mari mię
dzy Iszarak a Hit. Dokładniejsze położenie Mari starają się po
dać Dhorme i Muller, który pisze o ruinach leżących 18 km na 
północ od Aban-Kemal, ale nie podaje ani nazwy Tel Hariri 
(osiedla, na którego terenie znaleziono miasto), ani ich nie iden
tyfikuje.

Dopiero w r. 1933 szczęśliwy przypadek spowodował odkrycie 
Mari. Kapitan Cabane rezydujący w Aban Kemal, w czasie 
inspekcji swego terenu napotkał około Tell-Hariri grupę Bedui- 
nów zajętych odgrzebywaniem kamieni na ozdobienie grobow
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ców. Jednym z kamieni, który zaczęli odkopywać, był posąg 
bogini Isztar, kryty pismem klinowym. Cabane natychmiast dał 
znać o odkryciu do Bejrutu, a w  Tell-Hariri postawił straż, aby 
miejsce zabezpieczyć przed niepowołanymi poszukiwaczami. 
10 grudnia 1933 roku przybyła do Aban Kemal francuska eks
pedycja naukowa, która bezzwłocznie przystąpiła do pracy. Pra
ce wykopaliskowe trwały w latach 1933—1939. W wyniku tych 
prac znaleziono w odkopanym mieście następujące starożytno
ści: świątynia bogini Isztar, Isztupihm, posąg bogini z wazą, po
sąg bogini z gałązką, mozaiki, grobowce, naczynia, ozdoby, ma
lowidła i kilkanaście tysięcy tabliczek zapisanych pismem kli
nowym. W r. 1951 przystąpiono do dalszych prac, które ukazały 
Mari jako centrum handlowe i polityczne Mezopotamii.

Świątynię bogini Isztar można śmiało porównać ze świątynia
mi poświęconymi tej samej bogini w Assur. Wykazuje ona iden
tyczną koncepcję architektoniczną: wejście, przedsionek, kory
tarz, podwórzec, pokój; urządzenie wnętrza z ławami biegnącymi 
wzdłuż pokoju. Posążki starożytne znalezione w świątyni znane 
były od dawna. Pochodzą one z pracowni w południowej Mezo
potamii (Lagasz, Ur) lub z Asyrii (Assur) 3).

Posągi. Wśród posągów znalezionych w Mari wyróżniają się 
dwa: Isztup-ilum i bogini trzymającej wazę.

Posąg bogini z wazą należy do najpiękniejszych tego typu. 
Temat ten jest często spotykany w  płaskorzeźbach i rzeźbach 
kamiennych i tak np. basen Gude’a jest ozdobiony płaskorzeź
bami z tych samych postaci niewieścich. W pałacu syryjskim 
w Korsabad dochowały się cztery posążki bogów trzymających 
symboliczne wazy, lecz znowu poginęły one w  Tygrysie w czasie 
powodzi w  r. 1855.

Pałac. Pałac w Mari jest najkompletniejszym spośród wszyst
kich znanych tego typu zabytków (z innych pałaców mezopo- 
tamskich zachowały się pałace w Arsban-Task i Tell Ahmar). 
Liczy on kilkaset pokoi. Narzuca się tu porównanie architekto
niczne i dekoracyjne z pałacami kreteńskimi w Knossos, Fajstos, 
lub Hagia-Triada. Ciekawa jest jedna z odnalezionych w pałacu
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tarcza. Ma ona napis: „Ja Jahdulim syn Jagithima, król Mari, 
Tuttul i Hana, król mocny, którego królestwo sięga brzegów 
Eufratu. Dagana ogłosił moje królestwo. Dała mi je armia po
tężna, która obaliła moich wrogów, skutkiem czego siedmiu 
królów walczących przeciwko mnie uczyniłem więźniami. Kraje 
ich zabrałem. Zapewniłem krajowi pokój. Otwarłem kanały. 
Zbudowałem m ury Mari i wykopałem fosę. Oprócz tego w ziemi 
spalonej, w miejscu pragnienia, któremu nikt nie błogosławił, 
gdzie nikt nie zbudował miasta, ja zbudowałem tam miasto, wy
kopałem fosę. Nazwałem je Dur-Jahdulim. Oprócz tego otwo
rzyłem kanał i nazwałem go Iszim Jahdulim. Powiększyłem 
mój kraj, wzmocniłem fundamenty Mari i kraju. W ten sposób 
uwieczniłem swe imię. Ktokolwiek by zniszczył moje dokumenty 
fundacji, a swoje na ich miejsce położył, na tego człowieka 
niech Anu i Enlil miotają przekleństwa. Niech Szamas połamie 
jego broń i broń jego żołnierzy. Niech Asznan i Szakkan wy
głodzą jego kraj. Niech wrogowie posiądą bramy jego kraju. 
Niech walki pojawią się w jego kraju, jego królestwo, jego ży
cie niech codziennie doznaje przeciwności. Niech Anu d Enlil 
będą dla niego złymi duchami".

Malowidła. Mezopotamia lubowała się szczególnie w malo
widłach ściennych. Spotykamy je często np. w  pałacu Til- 
Barsip (VIII w. przed Chr.), w Dura, w kaplicy chrześcijańskiej 
(232 po Chr.) w synagodze z Mitraeum, w różnych świątyniach 
i licznych domach. Mari nie było więc wyjątkiem. Artyści z Ma
ri pozostawali pod wpływami sumeryjskimi. Semici lubili kom
pozycje zbliżone do życia, a więc wolniejszego stylu. Trzeba 
jednak zauważyć, że spirale i esy floresy, jak np. w Knossos, 
uważano zawsze za temat egejski. Odkryto również w Mari 
fresk obramowany podwójnym pasem z łupek muszlowych i czer
wonego kamienia. Przedstawia on prawdopodobnie zwycięstwo 
Mari nad Sumerami (około r. 2900 przed Chr.). Część fresku 
znajduje się w Aleppo.

Najcenniejszą jednak zdobyczą archeologiczną na terenie Mari 
jest archiwum. Prawie wszystkie tabliczki pochodzą z czasów
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Zimirlima, króla Mari. Na podstawie tabliczki znalezionej w r. 
1936 zostało ustalone pokrewieństwo między Jahdunalimem 
a Zimrilimem. Na jej podstawie ustalono również współczesność 
Zimrilima i Hammurabiego. Odkrycie to spowodowało wiele kło
potu w ustaleniu czasu panowania I dynastii babilońskiej. Od
czytane tabliczki potwierdzają podbicie Mari przez Hammura
biego, zależność królestwa Asyrii, gdzie wówczas panował Szam- 
szi-Adad I (1757—1734 r. przed Chr.). Dokumenty te oznaczo
ne rokiem, w  którym  Zimrilim poświęcił wielki tron boga Da- 
gana w  Torga.

Jeżeli się przyjmie współczesność Hammurabiego z Abraha
mem (Hammurapi — Ammurapi-ilu Amraphel melekh Siar), to 
odkryte teksty z Mari każą nam przesunąć epokę pierwszego 
patriarchy o około 200 lat później 4).

Nie w tym  jednak leży najważniejsze znaczenie Mari dla 
Biblii. Dzięki Mari, przekonujemy się, że Habiru, których cząst
ką byli Hebrajczycy, żyli również w  Mezopotamii na północ od 
Mari, do nich należał prawdopodobnie Terah, ojciec Abrahama. 
Biblijny Arioch (Rodz. 14, 1) będący w koalicji Hammurabiego 
to nie kto inny jak Arriwaz, król Larsy, o którym wspominają 
także teksty z Mari. Podobnie i inne imiona napotykane w  Księ
dze Rodzaju mogą być zidentyfikowane, a wiadomości o takich 
krajach jak Elam, o pokoleniach jak np. o pokoleniu Beniamina 
i o chronologii w znacznym stopniu pomnożone.

Nie od rzeczy będzie wspomnieć, że odkryte w Mari posągi 
bóstw, świątynie i ołtarze pozwalają na urobienie zdania o prze
konaniach religijnych ówczesnych pokoleń i o formach kultu. 
Dotyczy to zwłaszcza takich bóstw, jak Dagan, Akad, Istar i Nin- 
ni-Zaza. Teksty Księgi Wyjścia (20, 24—26), Samuela (1 Sam. 
3, 1), Izajasza (65, 4), Sędziów (20, 38—40), Królewskich (1 Król 
13, 9 i 4 Król. 3, 11 i inne) znajdują w odkryciach z Mari peł
niejsze wyjaśnienie.

Betyle (massebot), wieże (ziggurat) i inne dotychczas niezbyt 
jasne przynależności kultowe nabrały dzięki odkryciom w  Mari 
bardzo poważnego i niespodziewanego znaczenia, chociaż para
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lele między Mari i Biblią nie są jeszcze całkowicie wykorzystane 
i opracowane.

2. Oprócz Mari istnieje na terenie Azji szereg pomniejszych, 
ale poważnych ośrodków archeologicznych i to zarówno w Sy
rii, jak i w innych krajach azjatyckich.

I tak najpierw wykopaliska w  Dura, które zapoznają nas do
kładniej z Syrią i Mezopotamią epoki hellenistycznej.

Następnie idą dwa miasta nad Orontesem, mianowicie Hamat 
i starożytne Alalak. Zwłaszcza to ostatnie odsłania przed nami 
przebogatą kulturę syryjską epoki brązu. Nie sposób nie 
wspomnieć tu  bodaj o słynnej autobiografii króla Idrimi z Ala
lak, wyrytej na jego posągu z połowy XV w. przed Chr. opubli
kowanej przez Sidney Smitha w 1949 r. w Londynie. Podobnie 
i druga miejscowość, Hamat, dostarczyła ważnych szczegółów dla 
znajomości kultury Hettytów. Harald Ingholdt, który prowadził 
tu  prace archeologiczne, wskazuje na rolę, jaką Hamat odegrało 
w okresie, gdy było ono rywalem Izraela i Damaszku 5).

I wreszcie wymienić należy to co dzięki pracom uniwersytetu 
w Chicago odkryto na południe od Antiochii. Rozkopano tu  trzy 
pagórki, z których jeden, w  Tell Tainat, krył w sobie pozosta
łości świątyni z IX w. przed Chr. Jak się okazało, plan świątyni 
był całkiem podobny do rozkładu świątyni Salomona z X w.

Wyliczyć także trzeba jeszcze pomniki Ben-hadada I z Aram, 
spisy inwentarza skarbu świątyni akkadyjskiego bóstwa Belte- 
kalli z Qatna, datujące się z XV w. przed Chr., traktat Nati-el 
z Arpadu i wiele pomniejszych znalezisk. Wszystkie te cenne za
bytki pochodzą sprzed r. 650 przed Chr.

Chciwi atrakcji, żądni nowych wrażeń archeologowie czynili 
niezmordowane wysiłki także w  innych krajach i prowincjach 
azjatyckich. W rezultacie tych poczynań znaleziono rzeczy godne 
podziwu. Wprawdzie nie 'było może tak fascynujących znalezisk 
jak te, których dostarczyła przed 1920 r. Gozan czyli Tell Halat, 
w każdym jednak razie to, co znaleziono w ostatnim trzydziesto
leciu na terenie Babilonii i Asyrii, znacznie pogłębia zarówno
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znajomość pisma klinowego, jak i znajomość architektury sta
rożytnej, urządzeń (kultowych itp.

Odkrycie przez Kramera, Poebla czy Falkensteina przeboga
tych skarbów literatury sumeryjskiej z Nippur — (między dol
nym biegiem rzek Tygrysu i Eufratu) z końca 3 tysiąclecia, za
chowanej w kopiach nie późniejszych niż 1600 r. przed Chr. 
Wkłada w nasze ręce — mówiąc językiem Albrighta — „bezcen
ny klucz“ do zrozumienia ducha i litery wyższej kultury mezo- 
potamskiej. Tabliczki, niejednokrotnie mocno nadgryzione zę
bem czasu, są skrzętnie przechowywane w muzeum filadelfij
skim 6).

Podobne tabliczki znaleziono również w  Kanisz, w  Kapado- 
cji. Te ostatnie pochodzą według oceny znawców z XIX w. przed 
Chr. Niezależnie od tego identyczne tabliczki odkryto w Nuzu. 
Pochodzą one z XV w. przed Chr. Te i tym  podobne odkrycia 
pozwalają nam spojrzeć na ubóstwiany dotąd Kodeks Hammu- 
rabiego bardziej krytycznie. Okazuje się bowiem, że w  oparciu
o ścisłe badania porównawcze można odróżnić w  tym  zacnym 
zabytku kilka bloków. Jednym z nich będzie część napisana 
w stylu klasycznym, drugim — dodane ustawy sumeryjskie, 
trzeci zaś stanowić będą przepisy prawne Esznunna, zapisane 
w dialekcie akkadyjskim. Ten ostatni byłby nawet wcześniej
szy od samego Kodeksu o dwieście blisko lat, co znów sugeruje 
myśl, że Kodeks Hammurabiego nie był wcale na tym terenie 
nowością. Był po prostu jednym z wielu kodeksów. Nie umniej
sza to jednak wcale roli, jaką mógł odegrać i jaką z pewno
ścią odegrał.

W r. 1920 wydano po raz pierwszy teksty klinowe z Assur, 
których zasadniczą treścią są ustawy z czasów panowania Ti- 
glat-Pileizara I, następcy Assur-Resisi I (1150—1050). Ustawy 
te wykazują niemało ciekawych kontrastów z wcześniejszym 
ustawodawstwem babilońskim. Następnie w  r. 1923 Gadd opu
blikował kronikę Nabopolassara (625—604), która rzuca ciekawe 
światło na ostatnie lata królestwa asyryjskiego, przestającego 
istnieć z chwilą zburzenia Niniwy w r. 612 przed C hr.7).
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Dziś dzięki kronice Gadda biblista rozumie wymowę misji 
proroka Nahuma dotyczących momentu kapitulacji Niniwy: 
„■Naporem rwących wód zniweczył Pan to miejsce dó szczętu:‘ 
(1, 8), „Rozwarły się bramy rzek, a świątynia zburzona została 
aż do fundamentów" (2, 6), „Niniwa stała się jeziorem głębo
kim" (2, 8). To nic innego jak opis wylewu dopływu Khoseru 
i uszkodzenie wodnego systemu regulującego, co spowodowało 
zatopienie miasta i pozwoliło na zdobycie go przez Babilończy- 
ków, Axedów i Scytów.

I wreszcie w r. 1939 Weidner publikuje tabliczki z czasów Na- 
buchodonozora (604—561).

Już około r. 1915 B. Hrozny, profesor uniwersytetu w Pradze 
zdołał odczytać hetyckie tabliczki, pokryte pismem klinowym. 
Opublikowanie tych tekstów, co stanowi bezsprzecznie jeden 
z najbardziej atrakcyjnych momentów archeologii azjatyckiej 
i pozwala spojrzeć nie tylko na kulturę Hetytów, ale do pewnego 
stopnia także uchyla rąbek kultury Hurytów, nastąpiło w więk
szej części po r. 1920. Zasługi na tym polu położone przez G. 
Goetzego i G. Giiterbocka są ogromne, a wkład pracy, zwłasz
cza przy uzgadnianiu tekstu zarówno prawniczego, jak i tekstów 
religijno-mitologicznych, wprost kolosalny.

Wśród uczonych wielkie uznanie zdobył E. A. Speiser, który 
w r. 1941 wydał wstępną gramatykę języka huryckiego. Wyda
nie to stało się możliwe tylko dzięki skrzętnemu zebraniu tabli
czek huryckich z Egiptu, Kapadocji, Ugaryt, Mari i Nuzu nad 
dolnym Tygrysem. Z cienia zapomnienia wyłania się powoli na
ród, który — można powiedzieć za Gtiterbockiem — odegrał 
ważną rolę w rozprzestrzenianiu w kierunku zachodnim kultury
i cywilizacji sumero-akkadyjskiej. Przypuszcza się nawet (Al- 
bright) na podstawie zależności Kosmogonii Hezjoda od źródeł 
huryckich, że także hetycka i wczesnogrecka kultura wiele 
zawdzięcza Hurytom.

Kim byli Huryci według dzisiejszego stanu wiedzy o staro-* 
żytności? Uczeni zgadzają się, że był to naród niesemicki, który 
z końcem trzeciego tysiąclecia zamieszkiwał tereny górzyste,



22 K s d r  A N T O N I N A U M C Z Y K

okalające od strony północnej dolinę Tygrysu i Eufratu. 
W XVIII w. można spotkać Hurytów wśród ludności zamieszku
jącej miasta nad Górnym Eufratem i w północnej Syrii. W cza
sach patriarchalnych i później musieli posunąć się aż do środko
wej Syrii, a nawet do Palestyny. Język, którym się posługiwali, 
był znany początkowo tylko 2 z 24 listu z Amarma, lecz także 
badane przez Hroznego pismo klinowe z Boghazkóy zawiera 
teksty huryckie i Hrozny nazywa je wyraźnie huryckimi. Wy
kopaliska w  Mari dają nam próbki języka huryckiego w piśmie 
alfabetycznym. Zdołano ustalić, że Huryci mieli swoje odrębne 
bóstwa, jak np. Tesub, bóg gromów, lub Chepit, bogini życia 8).

3. Przejdźmy teraz z kolei na teren Afryki. Na kontynencie 
afrykańskim do najważniejszych badań archeologicznych należą 
te, które prowadzono w Egipcie. Sądząc na podstawie rosnącej 
ciągle ilości coraz to nowych znalezisk (jak np. odkryte koło 
piramid latem 1955 r. łodzie faraonów), należałoby uznać Egipt 
za skarbnicę kryjącą w sobie wiele cennych dla świata nauko
wego skarbów, zwłaszcza, że większa część znalezisk z takich 
miejscowości j-ak Badari, Madek lub Saggarak odnosi się do 
Egiptu przedhistorycznego i protohistorycznego. Ewolucja egip
skiej cywilizacji materialnej i jej rozkwit za pierwszych trzech 
dynastii (około 2600 przed Chr.) widoczna jest chociażby z „gro
bowca - świątyni” Djo-sera, założyciela trzeciej dynastii. Wyro
by garncarskie pochodzenia paleśtyńsko-syryjskiego znalezione 
w Abydos i Saggarak nasuwają myśl o wymianie handlowej mię
dzy ośrodkami azjatyckimi i egipskimi.

Już w r. 1926 Sethe, a później w r. 1940 Posener ogłaszają 
źródła do dwunastej dynastii egipskiej (przed 1730 r.) z których 
widać, jak daleko sięgały wpływy Egiptu w  tym  okresie. Pa
lestyna, Fenicja i Syria ulegały tym  wpływom całkowicie. Nie
wyjaśniony pozostaje wciąż problem Hyksosów (XVIII—XVI w. 
przed Chr.). Z pracy Stocka Studien zur Geschichte u. Archao- 
logie der 13, bis 17 Dynastie Agyptens (Gliickstadt 1942) do
wiedzieć się można, że ruchowi Hyksosów nie przewodzili ani 
Indo-Aryjczycy, ani Huryci, lecz właśnie na przekór licznym 
opinion i przypuszczeniom — Semici.
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Prawdziwe skarby, tak materialne jak i kulturalne, przynio
sło odkrycie grobowca Tutżench-Amuna z epoki późnego brązu 
w Egipcie 9). Cenne to okrycie zapoznało nas z rzemiosłem i sztu
ką tamtego okresu. Jeśli chodzi o grobowce, to należy tu jeszcze 
wymienić poszukiwania archeologiczne P. Monteta, w wyniku 
których znaleziono wiele grobowców królewskich i szlacheckich 
w Tanis pochodzących z czasów 22 dynastii, współczesnej mo
narchii Salomonowej i grobowiec Petozyrysa10).

Tu i ówdzie znaleziono stelle kamienne, pokryte pięknym 
nieraz pismem, jak np. stella Tutmosisa III (1481—1449) z Gebel 
lub stella jego następcy Amenofisa II (1449—1443), Setosa I 
<1326—1311) i Ramzesa II (1311—1234) «).

Należy tu  również wspomnieć o papirusach Chester Beat* 
ty ’ego, będących próbką literatury z okresu Ramzesa, czyli 
z okresu jej najwyższego rozkwitu. Zresztą papirusy Chester 
Beatty’ego nie są czymś wyjątkowym, egiptologom znane są 
jeszcze inne papirusy, jak np. opublikowany przez Alan Gar- 
dinera papirus Wilboura z czasów dwudziestej dynastii.

Znaleziono również papirusy aramajskie i fenickie, z których 
za najciekawszy uważa Albright fenicki list z VI w. przed Chr. 
opublikowany w r. 1943 i aramajski list króla Adoną z Askalonu 
pisany,do Necho (609—594) opublikowany w ostatnich latach 
przez Dupont - Sommera. Z końca zaś V w. datuje się korespon
dencja między Arsamesem z Babilonii i urzędnikami egipskimi.
I wreszcie posiadamy papirusy znalezione w  Elefantynie i w  Tu- 
na el-Gebel w górnym Egipcie zawierające wzmiankę o „Kró
lowej Nieba“.

Oprócz papirusów ważne znaczenie posiadają również sko
rupki, wykopane przez Clermont-Geneau w delcie Nilu.

Ten pobieżny rzut oka na wyniki archeologicznego trudu orien
tu je czytelnika w  ogromie materiału, który wydobyły został 
spod ziemi, wydarty z jej czeluści. Wraz ze zdobyczami arche
ologicznymi wydobyto na jaw  głębszą i jaśniejszą prawdę o cza

sach biblijnych, o ludziach, którzy przewijają się przez karty
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Pisma Sw. St. Testamentu i o wielu sformułowaniach biblijnych 
autorów uznawanych dotąd za niejasne, albo wprost pozba
wione sensu.

W następnym artykule przeprowadzimy ocenę rzeczową arche
ologicznego trudu i jego rezultatów.

Ks. dr Antoni Naumczyk
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D W I E  D R O G I  
P O W S T A N I A  
STYCZNIOWEGO

W  prawdzie starorzymskie przysłowie powiada: Mundus 
vult mentiri (świat chce być okłamywany), niemniej zbyt jaskra
we kłamstwo wszystkich oburza, zwłaszcza gdy je wypowia
dają uczeni zobowiązani do głoszenia prawdy.

Z wszystkich nauk najwięcej okazji do przemycania kłam
stwa nastręcza bodaj historia. Jest rzeczą zrozumiałą różno
rodność w interpretacji źródeł, dokumentów i faktów, bo nie 
m a historii bez pewnej tezy, którą poszczególny historyk sobie 
stawia i następnie faktami uzasadnia. Lecz mowa tu  o świado
mym fałszowaniu, naginaniu względnie przemilczaniu faktów 
czy dokumentów w tym celu, by czytelnik nie znał prawdy, bo 
jest autorowi niewygodna.

Dziwne, że bardzo wiele takich fałszów spotykamy w histo
riach pisanych przez teologów. Przykładem przedstawienia 
świątobliwego i uczciwego Focjusza jako potwora i arcyherety- 
ka, a podstępnego intryganta politycznego, biskupa Stanisława 
ze Szczepanowa, jako świętego męczennika za wiarę. Nieco 
mniej podobnych, celowo kłamliwych opisów zawiera historia 
świecka, lecz z pewnością są one bardziej szkodliwe w życiu 
narodów czy całej ludzkości.

Wszelkie kłamstwo jednakże ma krótkie nogi. Jeżeli nawet 
utrzyma się przez kilkaset lat, prawda wypływa kiedyś na
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wierzch, jak przysłowiowa oliwa. Prawdzie w tym wypadku 
muszą pomóc ludzie, którym nauka zawdzięcza swój postęp
i chlubne miano światła rozpraszającego ciemności.

Historia naszej Ojczyzny zawiera sporo momentów przez złość 
ludzką zaciemnianych, wiele faktów tendencyjnie przekręconych 
lub przemilczanych. Jednym z nich zajął się Paweł Jasienica 
w swej książce pt. „Dwie drogi“. Spojrzał tu  na Powstanie 
Styczniowe w sposób nie tylko nowy, dał obraz nie tylko atrak
cyjny i namalowany^pięknym językiem, lecz przede wszystkim 
odkrył prawdę i odrzucił kłamstwo.

Głównym celem dzieła jest przypomnienie i oddanie należne
go hołdu postaci wyjątkowego młodzieńca, polityka i stratega, 
Stefana Bobrowskiego.

O ile dzieje Powstanie Listopadowego obfitują w sławne naz
wiska wodzów i polityków, to Powstanie Styczniowe — przed
stawione w historiografii oficjalnej i tej szkolnej — jest raczej 
w wielkie nazwiska ubogie. Znamy powszechnie Romualda 
Traugutta, Mariana Langiewicza i — przez jakieś tragiczne nie
porozumienie — Ludwika Mierosławskiego. To wszystko. Mało 
który z „uświadomionych" Polaków wie, że właściwym wodzem
i kierownikiem Powstania Styczniowego był Stefan Bobrowski.

Oto jego życiorys. Urodził się koło Berdyczowa (Ukraina) we 
wsi Terechowej dnia 17 stycznia 1840 roku. Jego ojcem był 
średnio zamożny szlachcic polski, Józef, równocześnie dziadek 
sławnego powieściopisarza angielskiego, Józefa Conrada Korze
niowskiego, syna Eweliny z Bobrowskich i Apollona Korzeniow
skiego. Wykształceniem Stefana zajął się starszy brat, Tadeusz, 
dlatego, że ojciec zmarł, gdy Stefan miał lat jedenaście. W 1852 
najmłodszy z Bobrowskich został oddany do gimnazjum w Nie- 
mirowie, po dwóch latach zaś posłano go do Petersburga, gdzie 
w 1856 r. wstąpił na uniwersytet jako student wydziału filozo
ficznego z zamiarem studiowania przede wszystkim historii.

W ciągu czterech lat (do 1860 r.) Stefan n ie tylko się uczył, 
ale działał politycznie i to bardzo żywo, o czym najmniej wie
działa rodzina. Pod pretekstem ratowania nadwątlonego zdrowia,
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dwudziestoletni rewolucjonista przeniósł się na uniwersytet ki
jowski w tym  celu, by spełniać tu  rolę emisariusza polskiej kon
spiracji w Petersburgu. Okazuje się jednak, że Stefan Bobrow
ski nie figurował w spisach studentów kijowskich, a tylko wobec 
swej rodziny uchodził za studenta. W rzeczywistości przez dwa 
lata przebywał w Kijowie nielegalnie, zmieniając często mieszka
nie, a nawet własne nazwisko. Należał do rewolucyjnej organi
zacji polskiej, zwanej „Wydziałem Wykonawczym na Rusi" i był 
w jej zespole kierowniczym.

Na dalsze kroki Stefana miała wielki wpływ wizyta w W ar
szawie, dokąd udał się wiosną 1861 r. z siostrą Eweliną i ma
łym siostrzeńcem, Józefem Conradem Korzeniowskim. „Powró
cił do Kijowa we wrześniu, dosłownie zelektryzowany nadwi
ślańskimi wypadkami i atmosferą". Konkretnym wynikiem od
wiedzin było założenie przy klasztorze w  Ławrze Pieczerskiej 
pod Kijowem nielegalnej drukarni, wydającej czasopismo „Od
rodzenie". Redakcja działała zaledwie kilka miesięcy, ponieważ 
carski wywiad wpadł na jej ślady już przy końcu 1861. Jeden 
z kolegów Bobrowskiego, Gustaw Hoffman, został aresztowany, 
a sam Bobrowski zdołał uciec do Rumunii, gdzie pomocy udzie
lił mu Zygmunt Miłkowski, znany powszechnie pod pseudoni
mem Tomasza Jeża, jako powieściopisarz, lecz mało znany jako 
uczestnik Powstania Styczniowego.

W kwietniu 1862 r. za sprawą dwudziestopięcioletniego arty- 
lerzysty, kapitana Jarosława Dąbrowskiego (rodem z Żytomie
rza) powstał w Warszawie Komitet Centralny Narodowy, stano
wiący prawdziwy główny sztab Stronnictwa Czerwonych. Stefan 
Bobrowski „podporządkoweł się tej władzy bez zastrzeżeń i z jej 
ramienia jeździł do Paryża", w celu porozumienia się z tam tej
szym Komitetem Emigracyjnym, skupiającym demokratyczny 
odłam polskiej emigracji. W wyniku pertraktacji organizacja pa
ryska podporządkowała się Komitetowi Centralnemu Narodo
wemu.

Podczas pobytu w Paryżu Bobrowski poznał dwóch ludzi, 
którzy mieli odegrać pewną rolę w Powstaniu Styczniowym. Byli
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nimi: Zygmunt Padlewski i Ludwik Mierosławski. Pierwszy 
z nich pochodził również spod Berdyczowa, był carskim porucz
nikiem artylerii gwardii, a zarazem bardzo czynnym członkiem 
rewolucyjnego koła oficerskiego w  Petersburgu. Z -Rosji Padlew
ski wyjechał do Francji wcześniej, niż Bobrowski, był oa niego
o sześć lat starszy, lecz w Bobrowskim wyczuł wodza i znalazł 
serdecznego przyjaciela. Do Mierosławskiego zaś Bobrowski 
ustosunkował się od początku wrogo, ponieważ przejrzał niecną 
duszę przyszłego „dyktatora". Mierosławski bowiem „zaliczał 
się do takich działaczy, którzy za cenę władzy zdolni są dogadać 
się z każdym". Oto jak Mierosławskiego scharakteryzował To
masz Jeż: „Przelewały się w nim olbrzymie zdolności i bez
mierna ambicja, podszyte wielką niewątpliwie miłością Polski, 
ale Polski przez niego stworzonej i nie przez kogo innego, tylko 
przez niego udobrodziejstwowanej. Stąd każdego, w kim po
dejrzewał możliwego współzawodnika, z góry uważał za nie
przyjaciela osobistego, za wroga Polski, za szarlatana, za zbrod
niarza niemal... Wywierał jednak na młodzież urok. Widziałem 
to; widziałem, jak się młodzież do niego garnęła i nie mogłem 
mu odmówić przymiotu jednego, który od niego, że się tak wy
rażę, bił, a to : zdolności ogromnych".

Z Paryża Bobrowski udał się do Kijowa, by i tu podporządko
wać Warszawie polską organizację rewolucyjną, zwaną wów
czas Komitetem Prowincjonalnym Rusi. Jeździł jeszcze do in
nych skupisk polskiej emigracji, aż wreszcie 1 stycznia 1863 
przyjechał z Paryża do Warszawy, by już w  niej pozostać do 
końca swego krótkiego życia, tj. do 12 kwienia 1863 r.

Teraz rozpoczęły się dni, a nawet godziny brzemienne w do
niosłe wydarzenia, w których główną rolę grał Stefan Bobrow
ski.

Dnia 2 stycznia odbywało się zebranie Komitetu Narodowego 
w mieszkaniu wikarego parafii Św. Aleksandra (na pl. Trzech 
Krzyży). Właściciel mieszkania nazywał się ks. Karol Mikoszew- 
ski, występujący pod pseudonimem Sykstusa. Do Komitetu — 
oprócz ks. Mikoszewskiego — należeli: Zygmunt Padlewski, któ
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ry  słusznie przeszedł do historii jako bohater narodowy, Józef 
Kajetan Janowski z zawodu budowniczy, człowiek uczciwy, lecz 
bez większych zdolności, Jan  Maykowski, urzędnik, również 
prawy Polak, lecz bez inicjatywy, oraz Oskar Awejde, prawnik, 
który po aresztowaniu w Wilnie 3 września 1863 stanie się zdraj
cą Powstania. Najzdolniejszy wódz Czerwonych, Jarosław Dą
browski, siedział od sierpnia 1862 w  Cytadeli. Uwięziono też 
jego dwóch najlepszych współpracowników, Bronisława Szwar- 
cego i Józefa Narzymskiego.

Podczas zebrania Stefan Bobrowski przedstawił stan organi
zacyjny wszystkich rewolucyjnych kółek na emigracji. Sytuacja 
nie była pocieszająca i emigracja na ogół radziła odłożyć wy
buch Powstania, podczas gdy Jarosław Dąbrowski z więzienia 
najsłuszniej pouczał, że im „później, tym gorzej“.

Na razie Komitet nie podjął żadnych decyzji, ponieważ i tak 
obawiał się cokolwiek decydować. Na przyśpieszenie decyzji 
mogli wpłynąć tylko dwaj jego członkowie: Zygmunt Padlew- 
ski oraz Oskar Awejde, lecz pierwszy był jedynie strategiem, 
a nie politykiem, drugi natomiast grał rolę raczej niewyraźną, 
był tajnym  agentem Białych. To stronnictwo polskich, a zwłasz
cza małopolskich konserwatystów przewidywało nieuchronność 
Powstania, lecz pocieszało się, że „wojsko rosyjskie w  ciągu kil
ku dni rozniesie je na cztery wiatry, że kraj zapewne ciężko to 
odpokutuje, ale otrzeźwi się na długo".

Do podjęcia decyzji pomógł Stefan Bobrowski na posiedzeniu 
Komitetu w dniu 3 stycznia 1863. W długim przemówieniu ra
dził ogłosić rozpoczęcie Powstania w razie tzw. branki, którą 
przygotowywał w interesie cara margrabia Wielopolski. Bo
browski jednak kazał patrzeć na Powstanie inaczej niż chcieli 
Biali. Radził widzieć w nim podniesienie polskiego narodu z do
tychczasowego upodlenia, przede wszystkim zaś chciał, aby do 
tego narodu włączono wreszcie wszystkich mieszkańców wsi 
przez uwłaszczenie włościan, aby na ziemiach naszych rzeczywi
ście istniała równość dla wszystkich bez względu na urodzenie, 
narodowość i wyznanie. Przekonywał że „chociażbyśmy ponieśli
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klęskę, chociażby powstanie upadło, to jednak nie zerwie się nić 
walki, nie zginie idea organizacji narodowej dla samoobrony, 
dla odzyskania niepodległości".

Jasność i moc wystąpienia Bobrowskiego zadecydowała o tym, 
że myśli przezeń rzucone Komitet wziął za swoje i zamianował 
go swoim członkiem. Tak więc niespełna 22 lata liczący rewo
lucjonista stał się jednym z wodzów Państwa i ministrem taj
nego Rządu, w  którym po kilku dniach zajął pierwsze miejsce.

Jak słusznie zauważa Paweł Jasienica, Stefan Bobrowski od
gadł z góry wynik Powstania. Tryb warunkowy jego sformuło
wań łagodził tylko brutalność samej prawdy. Należało się liczyć 
na pewno z klęską narodową, ale klęską tylko w dziedzinie 
strategii. W polityce natomiast Bobrowski widział wyraźne 
zwycięstwo i w tym się nie pomylił. Jakież to zwycięstwo? Oto 
„Powstanie styczniowe było ostatnim w Europie ruchem wy
wodzącym się z Wielkiej Rewolucji Francuskiej. W centralnej 
dzielnicy Polski utrwaliło te  same zdobycze, które inne kraje 
osiągnęły znacznie wcześniej" pisze autor „Dwóch dróg". Przy
pomina, że Królestwo Polskie (Kongresówka) dojrzało już do 
zrobienia tego kroku, który Anglia dokonała dwieście lat wcze
śniej. „Królestwo znalazło się na samym przedprożu rewolucji 
mieszczańskiej. Przekroczenie Rubikonu było niezbędne, jeżeli 
naród miał się rozwijąć a może nawet w ogóle żyć". Jasienica 
snuje takie dość prawdopodobne przypuszczenia: „Załóżmy, że 
Wielopolskiemu udała się branka. Albo, że powstanie od razu 
po wybuchu zmarło na organizacyjny paraliż. W Królestwie, 
zgodnie z planami margrabiego, przeprowadzone więc zostaje 
©czynszowanie zamiast uwłaszczenia. Obliczono, że skup czyn
szów, jedyna droga do własności, trwać będzie około czterdziestu 
lat, czyli do początków XX wieku. W takim razie rok 1918 
zastałby nad średnią Wisłą stosunki zupełnie odmienne od tych, 
jakie znamy... i musiałby mieć przebieg zupełnie inny. Niepod
ległość miała trudne początki, ale stała się faktem. Obeszło się 
przynajmniej bez wojny domowej. Gdyby nie rok 1863 w  chwili 
zakończenia pierwszej wojny światowej, dzielnice Polski po
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siadałyby różne ustroje społeczne, całkiem do siebie niepodobne 
formy władania ziemią..."

Do nadania Powstaniu charakteru rewolucji społecznej nie 
chciała dopuścić polska „konserwa“ tak ta z Kongresówki, jak 
z Galicji i Paryża. Początkowo w ogóle torpedowała wszelkie 
przygotowania do Powstania, gdy zaś wybuchło (22 stycznia 
1863), usiłowała mu odjąć wszelkie znamiona rewolucyjne, a na 
dać wyłącznie charakter antyrosyjski, narodowy — zmierzający 
jedynie do niepodległości, do stworzenia własnego państwa — 
możliwie z własnym królem.

Agentem a raczej szpiegiem Białych w Komitecie Centralnym 
był od . samego początku Agatan Giller, literat i dziennikarz, 
ukryty korespondent wychodzącego w Krakowie „Czasu“ , głów
nego organu tamtejszych konserwatystów. Giller był również 
na, żołdzie warszawskiego bankiera, Kronenberga, właściciela 
„Gazety Polskiej". Do Komitetu Centralnego wszedł podstępnie 
w sierpniu 1862, ale wystąpił z niego 29 grudnia tegoż roku, by 
w decydującym dniu 3 stycznia 1863 zjawić się znowu na po
siedzeniu i głosować przeciw Powstaniu. Siedemnaście dni póź
niej t.j. 20 stycznia, Giller wszedł do Komisji Wykonawczej, 
która miała faktyczną władzę nad Powstaniem wobec wyjazdu 
Komitetu Centralnego z Warszawy do Kutna.

Przewodniczącym Komisji Wykonawczej został Stefan Bo
browski dlatego, że wystąpił z Komitetu Centralnego w dniu 
19 stycznia. Powodem rezygnacji był gorący sprzeciw Bobrow
skiego wobec uchwały Komitetu, w myśl której na czele Pow
stania winien stanąć dyktator w osobie generała Mierosław
skiego. Za trzy dni miała się rozpocząć wojna, a większość 
Komitetu — wbrew rozumnym argumentom Bobrowskiego — 
losy tej wojny oddała w ręce karierowicza i intryganta, mieszka
jącego w Paryżu, pozbawionego całkowicie możliwości dowo
dzenia. Komitetowi chodziło tu o zepchnięcie z siebie odpowie
dzialności na kogoś innego, na co Bobrowski zgodzić się nie 
mógł.

W rzeczywistości wodzem Powstania został właśnie Bobrow
ski. Gdy bowiem „dyktator" Mierosławski jeszcze o niczym nie
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wiedział a Komitet Centralny przeniósł się poza Warszawę
i stracił kontakt z organizacjami powstańczymi, to Bobrowski 
jako przewodniczący Komisji Wykonawczej posiadał całkowitą 
kontrolę nad stolicą i całym krajem. Nie wiedział tylko, że stale 
choć po kryjomu ryje pod nim szpieg Białych, Giller.

Po śmiesznym wystąpieniu Mierosławskiego w Poznańskiem.
i rejteradzie do Francji, Komitet Centralny (złożony z 4 osób) 
wrócił do Warszawy i 26 lutego 1863 połączył się z Komisją. 
Wykonawczą. Powstał wówczas Rząd Polski z Bobrowskim jako 
premierem na czele. Znalazło się w nim dwóch rzeczników 
Stronnictwa Białych: Agaton Giller i Leon Królikowski. Oni 
to przygotowali niebezpieczną intrygę, w której sieć wpadł Bo
browski i stracił życie.

Oto 12 marca na posiedzeniu Rządu, Giller pokazał manifest 
generała Mariana Langiewicza jako nowego dyktatora. W do
kumencie było wyraźne zapewnienie, że Langiewicz objął dyk
taturę „za zgodą i w porozumieniu z Rządem“ . Była to nie
prawda, bo Rząd, a przynajmniej jego premier i większość 
ministrów o tym nic nie wiedziała. Wiedzieli o tym tylko Giller
i Królikowski, bo to stało się za ich współdziałaniem. Dostar
czyli oni Białym czyste formularze z pieczęcią Rządu Narodo
wego, a dalej sprawa już była prosta. Pośredniczył w tym nie
jaki hrabia Adam Grabowski, znany awanturnik i nicpoń rodem 
z Wielkopolski, urzędnik Towarzystwa Żeglugi Parowej 
w Warszawie, urzędujący w Krakowie. W dniu 8 marca zwołał 
Grabowski w Krakowie naradę tamtejszej arystokracji, przed
stawił się jako pełnomocnik Rządu i zaproponował wyznacze
nie Langiewicza na dyktatora. Celem intrygi było odebranie 
władzy Bobrowskiemu, likwidacja Rządu Narodowego i kiero
wanie Powstaniem przez Białych za pośrednictwem nowego ich 
dyktatora.

Pod naciskiem Gillera, Królikowskiego i naiwnego Janow
skiego, Rząd Narodowy uznał fakt dokonany, by nie wypuścić 
z ręki kontroli nad całością wydarzeń. Wysłał też zaraz do no
wego dyktatora swoich przedstawicieli w osobach Gillera i Ja
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nowskiego. Zanim jednak ci dojechali do kwatery wodza, 
dowiedzieli się, że Langiewicz już skończył karierę podobnie 
jak Mierosławski, ponieważ w dniu 19 marca pozostawił swe 
wojska bez kierownictwa i uciekł do Galicji, gdzie prosił 
Austriaków o czujną opiekę i obronę przed Rządem Narodo
wym.

Na wieść o zdradzie wynikłej z podłej intrygi premier Rządu 
Narodowego, Stefan Bobrowski, przyjechał do Krakowa i w 
dniu 21 marca wydał płomienną odezwę żądającą dla Rządu 
posłuszeństwa od wszystkich Polaków i zachęcającą do walki 
z zaborcami. Odezwa uratowała Powstanie, lecz wśród Białych 
zawrzało. Postanowili Bobrowskiego zgładzić i dpkonali tego 
w bardzo perfidny sposób.

Skorzystali z okazji, że Bobrowski na jednym z zebrań 
w Krakowie nie podał ręki hrabiemu Adamowi Grabowskiemu, 
za co rzekomo obrażony hrabia wyzwał go na pojedynek. Niko
mu nie było tajne to, że Bobrowski nie umiał strzelać, a poza 
tym był tak zaawansowanym krótkowidzem, że mając okulary 
wodził nosem po tym co czytał. Grabowski natomiast uchodził 
za świetnego Strzelca i osławionego pojedynkowicza. W dniu 
wyzwania na pojedynek Bobrowski odmówił udziału, lecz 
ostatecznie został zmuszony do tego „sądu Bożego" przez sąd 
honorowy złożony z samych arystokratów galicyjskich. Bo
browski zapytał owych „sędziów", czy hrabia Grabowski nie 
zhańbił swego imienia przez oszustwo w sprawie Langiewicza, 
i otrzymał odpowiedź negatywną.

Paweł Jasienica powiada, że istotnie Grabowskiemu nie mo
żna było udowodnić oszustwa, ponieważ działał w porozumie
niu i z upoważnienia dwóch członków rządu — Agatona Gillera 
i Leona Królikowskiego. .A więc w myśl zasad kodeksu hono
rowego Bobrowski dopuścił się obrazy czci i winien dać zadość
uczynienie". Gdyby wódz Powstania odmówił pojedynku, 
ściągnąłby na siebie i na Rząd wielką niesławę, o co postaraliby 
się Biali szybko i skutecznie. Autor „Dwóch dróg" uzasadnia to 
w sposób dość przekonywający: „Polski rewolucjonista — i w
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jednej osobie szlachcic z Ukrainy — uważał, że nie wolno do
puścić, aby rozgłaszano, iż na czele Komitetu Centralnego Na
rodowego stoi tchórz i człowiek bez honoru. Zaprzeczenie posą
dzeniu wymaga oddania głowy, ale to lepsze od plamy na 
chorągwi powstania". Biali wiedzieli, że tak właśnie będzie 
musiał myśleć Bobrowski i dlatego cała maskarada z pojedyn
kiem. Zamiast strzału zza węgła — strzał na otwartym polu 
pod Rawiczem wobec świadków.

Stało się to 12 kwietnia 1863 r. Stąd konkluzja: „Spotkanie 
w Lesie Łaszczyńskim to nie pojedynek, lecz morderstwo z pre
medytacją".

Po usunięciu Bobrowskiego z Rządu, władzę Powstania po
chwycili Biali. Kilka dni przed tym faktem Bobrowski radził 
zakończyć walkę <z caratem dlatego, że główny cel Powstania — 
uwłaszczenie chłopów — został osiągnięty. Z tym stanowiskiem 
nie godzili się Biali, pragnący usunąć w cień społeczne cele 
ruchu, by nadać mu wyraźny charakter zrywu patriotyczne
go — zresztą na polecenie Paryża, mającego własne porachunki 
z caratem. Zatem to, co się działo po śmierci Bobrowskiego, nie 
miało już sensu i za wykrwawienie Polski w okresie następnego 
roku nie odpowiadają już Czerwoni, lecz Biali. Powstanie ze
szło z właściwej, krótkiej i bohaterskiej drogi, na drogę fałszy
wą, długą i bez żadnych horyzontów.

Na tej drugiej drodze pojawił się jeszcze jeden dyktator, 
otoczony powszechną czcią i miłością. To Romuald Traugutt. 
Jasienica charakteryzuje go następująco: „Romuald Traugutt 
przystąpił do powstania wbrew własnym poprzednim poglądom 
i całej linii życiowej. Zawsze postępował uczciwie, ale miał 
własne bezinteresowne zapatrywania na dobro kraju, różne od 
programu Czerwonych... Dowództwo oddziału objął wtedy, kie
dy chłodny rozum polityczny nakazywał raczej myśleć o za
kończeniu całej akcji w kwietniu 1863 roku. Człowieka, który 
dzięki cechom swego charakteru tak silnie zaważył na ogólnym 
wyniku walki, wciągnął do niej czynnik zupełnie nieobliczal
ny — los... że Traugutt doczekał się sławy, a Bobrowski za
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pomnienia, to już całkiem logiczne, skoro odpowiedzialni za 
główne 'błędy (oraz ich duchowi spadkobiercy) stali się naczel
nymi prokuratorami. Ostatni dyktator powstania poległ z ręki 
wroga zewnętrznego. Czerwony premier zginął na wewnętrz
nym froncie, którego samo istnienie wygodniej było przemil
czeć".

Pawłowi Jasienicy należy się pełne uznanie za rehabilitację 
Bobrowskiego. Należy tylko jeszcze oczekiwać na odpowiednie 
ustosunkowanie się do niej ze strony historii oficjalnej — 
szkolnej.

Ks. dr Szczepan Włodarski
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K O Ś C I Ó Ł  A N G L I K A Ń S K I  
I KOŚCIÓŁ METODYSIYCZNY 
N A  D R O D Z E  
DO ZJEDNOCZENIA

D ążność do zjednoczenia Kościołów jest charakterystyczną 
cechą współczesnego chrześcijaństwa. Na całym świeci e, a zwła
szcza w krajach misyjnych, istnieją żywe tendencje unijne, za
znaczające się w sposób szczególny wśród różnorodnych wyznań 
ewangelickich lub z ewangelicyzmem powiązanych. Jednym 
z doniosłych faktów w tej „gorączce zjednoczeniowej" są próby 
zjednoczenia Kościoła Anglikańskiego z Kościołem Metody- 
stycznym.

Kościół Metodystów został zorganizowany w łonie Kościoła 
Anglikańskiego (dlatego traktowany był jako „schizma" w an- 
glikanizmie) w r. 1729 przez dwóch braci Wesley’ów: Karola 
studenta oksfordzkiego i Jana, żarliwego duchownego angli
kańskiego w Oksfordzie. Nazwa „metodyści" powstała od usta
lonych przez Jana Wesley‘a metod życia bogobojnego (methodus 
vitae). Pragnęli oni jedynie zreformować Kościół anglikański, 
podnieść go i przekształcić wewnętrznie przez praktyki poboż
ne: posty, modlitwy, nawiedzanie chorych, więźniów, czytanie 
Pisma św. i inne praktyki. Dopiero wpływy wymownego kaz
nodziei kalwińskiego Whitefielda, który został wkrótce współ
organizatorem ruchu sprawiły, że poczęli odstępować od nauki 
anglikańskiej i zostali wyłączeni z Kościoła wysokiego (High 
Church).
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Obecnie po dwustu latach rozdzielenia, rozpoczęto negocjac
je, zmierzające do zjednoczenia. Pierwsze spotkanie przedsta
wicieli obu Kościołów nastąpiło w r. 1950, drugie w r. 1953 a w 
r. 1955, na konwokacji biskupów anglikańskich z Canterbury 
i Yorku przedyskutowano stanowisko Kościoła metodystycz- 
nego i stworzono podstawę do dalszych dyskusji i konsultacji 
na temat zjednoczenia. Sprawę tę zlecono specjalnym komite
tom, z których jeden reprezentował Kościół anglikański, a dru
gi został wyłoniony z Kościoła metodystów. Komitety od r. 1956 
odbyły 16 posiedzeń trwających niekiedy przez dwa dni z rzędu. 
Przeczytano i przedyskutowano wielką ilość tematów teologicz
nych i pastoralnych aby osiągnąć wzajemne zrozumienie i przy-, 
gotować platformę pracy i współżycia obu Kościołów. Pierwsze 
oświadczenie w tym względzie (tzw. Interim Statement) ogłoszo
no w r. 1958 i zaaprobowano na Konwokacji Kościoła An
glikańskiego oraz na konferencji Kościoła metodystów. W grud
niu 1963 r. przygotowano i wydrukowano nowy raport zatytuło
wany: „Rozmowy między Kościołem Anglikańskim i Kościołem 
Metodystów*'. Treść tej publikacji będzie przedmiotem niniej
szego artykułu.

DWA ETAPY ZJEDNOCZENIA

Osiągnięcie całkowitego zjednoczenia Kościołów ma nastąpić 
poprzez dwa etapy: 1) etap pełnej Komunii (fuli communion). 
2) etap unii organicznej (organie union). Na etapie pierwszym
— „pełnej Komunii" — oba Kościoły pozostaną odrębnymi spo
łecznościami, lecz nastąpi między nimi zbliżenie przez tzw. 
obrzęd pojednania. Będzie to po prostu nabożeństwo, którego 
forma i przebieg zostały ściśle określone. W nabożeństwie tym 
mają wziąć udział biskupi, kapłani, pastorzy i wierni obu Koś
ciołów. Nabożeństwa zapoczątkowane w punktach centralnych, 
w miastach, odbędą się następnie we wszystkich parafiach. 
Przewodniczącymi obrzędu pojednania mają być: biskup Koś
cioła anglikańskiego i pastor Kościoła metodystów. Po przyję
ciu wspólnej Komunii Świętej i odczytaniu Ewangelii, odczyta
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niu deklaracji o zjednoczeniu Kościołów, po wspólnych modli
twach odmawianych na przemian z ludem, odśpiewaniu hymnu 
nastąpi akt przyjęcia wiernych i pastorów Kościoła metodystów 
przez biskupa Kościoła anglikańskiego. Przebieg tej ceremonii 
będzie następujący: przed biskupem anglikańskim uklękną 
świeccy przedstawiciele wyznawców Kościoła metodystów, 
a biskup, stojąc odmówi modlitwę nad nimi, w której będzie 
prosił Wszechmogącego Boga, aby napełnił ich duchem mądroś
ci, duchem umiejętności, duchem rady i męstwa, duchem chrze
ścijańskiej świętości. Potem uklękną przed biskupem pastorzy 
metodystyczni, a biskup w towarzystwie czterech kapłanów 
anglikańskich — wyciągając ręce nad głowami pastorów, od
mówi modlitwę (podaję w skróceniu): „Chwalimy Cię, o Boże, 
najmiłosierniejszy Ojcze, który, z nieskończonej swej miłości 
i dobroci ku nam wybrałeś nas, abyśmy byli ludem Twoim, kró
lewskim kapłaństwem i narodem świętym; zesłałeś nam Syna 
swego Jezusa Chrystusa, aby był naszym najwyższym Kapła
nem i sprawcą naszego zbawienia. Dziękujemy Ci za to, że On 
śmiercią swą śmierć pokonał, a po wniebowstąpieniu wylał na 
nas obficie swe dary czyniąc jednych apostołami, drugich pro
rokami innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycie
lami dla budowania swego Ciała — Kościoła. Pokornie Cię pro
simy przez Syna Twego, a naszego najwyższego Kapłana, abyś 
zgromadził w jedną rodzinę braterską z nami te tu sługi Twoje, 
którym udzieliłeś różnorodnych łask Ducha świętego. Odnów 
w nich dary Twoje, napełń ponownie Duchem świętym i uzdolń 
do pełnienia urzędu kapłańskiego, w Kościele Bożym. Oby od
tąd mogli oni głosić wiernie Ewangelię Królestwa, składać Ci 
dary duchowe i ofiary, szafować Sakramentami, które Ty usta
nowiłeś..."

Po modlitwie, biskup kładzie w milczeniu ręce na głowie każ
dego pastora z osobna, a potem mówi: „Przyjmujemy Cię do 
wspólnoty kapłańskiej w Kościele Anglikańskim. Przyjmij wła
dzę urzędu kapłańskiego, władzę głoszenia Słowa Bożego i udzie
lania Sakramentów świętych wśród nas — o ile zajdzie potrzeba 
i o ile będziesz do tego uprawnionym".
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Obrzęd powyższy, jak jego przebieg i treść modlitw wskazu
je, jest udzieleniem święceń kapłańskich pastorom metodystycz- 
nym.

Podobny lecz nieco odmienny przebieg będzie miało nabożeń
stwo podczas którego nastąpi przyjęcie biskupów, kapłanów 
i wiernych Kościoła Anglikańskiego do- Kościoła Metodystów. 
Najpierw po wspólnych modłach, uklękną przed prowadzącym 
nabożeństwo (Presiding Minister) — pastorem metodystycznym 
świeccy przedstawiciele Kościoła anglikańskiego. Pastor stojąc 
przed nimi, powie: „W imię Boga, dawcy wszelkiej łaski, wita
my was i tych których reprezentujecie w braterskiej wspólno
cie z nami w Kościele Chrystusa. Oby ten, który zna myśli i pra
gnienia każdego człowieka, obdarzył was mocą duchową, wszel
ką łaską i błogosławieństwem tak abyście mogli pełnić ofiarnie 
Jego wolę i stać się uczestnikami wiecznego Jego Królestwa 
i chwały".

Po przyjęciu świeckich wyznawców anglikańskich nastąpi 
przyjęcie biskupów i kapłanów. Pastor prowadzący nabożeństwo 
odczyta najpierw rezolucję Koferencji Metodystów stwierdza
jąc, że biskupi i kapłani Kościoła Anglikańskiego zostają przy
jęci do braterskiej wspólnoty w urzędzie nauczycielskim i pas
terskim w Kościele metodystów. Teraz zbliżą się doń biskupi 
i kapłani anglikańscy, uklękną a pastor odmówi nad klęczącymi 
modlitwę. Następnie położy w milczeniu ręce swe na głowie 
każdego z osobna a potem powie:

„Przyjmujemy cię do- braterskiej wspólnoty w urzędzie pa
sterskim w Kościele metodystów: Przyjmij władzę spełniania 
urzędu ministra, głoszenia Słowa Bożego, udzielania Sakra
mentów św. wśród nas, o ile zajdzie potrzeba i o ile będziesz do 
tego uprawnionym". Nabożeństwo komunijne, koncelebrowane 
przez biskupów, kapłanów i pastorów obu Kościołów, a następ
nie wspólna Komunia św., wyznanie wiary — zakończy uroczy
stości unijne pierwszego stopnia.

Dodać należy, że w pierwszym okresie „pełnej komunii" mu
szą być dokonane pewne akty prawne. Jeśli bowiem, arcybis
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kup Canterbury i inni biskupi anglikańscy mają wziąć udział 
w  konsekracji biskupów metodystycznych, to sprawa ta musi 
być przekonsultowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
w  Crown Office w celu otrzymania mandatu królewskiego, ze
zwalającego na konsekrację. Jest też prawdopodobne wydanie 
pewnych ustaw przez Parlament jak również może się okazać 
rzeczą konieczną poddanie rewizji obecnych praw dotyczących 
konsekracji biskupów anglikańskich w tym duchu, by uwolnić 
Arcybiskupa z dotychczasowych ograniczeń w tym względzie. 
W pierwszej fazie unijnej Kościół metodystów musi również 
uznać ciągłość biskupstwa historycznego i przyjąć od wieków 
istniejącą praktykę sakry biskupiej.

Drugi etap w zjednoczeniu obu Kościołów ma doprowadzić 
do pełnej, organicznej unii. Na tym etapie przewiduje się duże 
zmiany w prawodawstwie i ustawach konstytucyjnych, doty
czących Kościoła Anglikańskiego, zmiany, które zapewniłyby 
Kościołowi większą samodzielność. Zjednoczony Kościół powi
nien uzyskać wolność w ustalaniu swej doktryny, liturgii i dy
scypliny kościelnej, wolność rozdzielania urzędów kościelnych, 
prowadzenia dysput — słowem taki sam stopień niezależności 
od kontroli państwowej jaki obecnie posiada Kościół Szkocji. 
To z konieczności spowoduje: 1) radykalną rewizję i zniesienie 
ustaw Parlamentu, którym był dotąd podległy Kościół Angli
kański, 2) radykalną rewizję dotychczasowych granic diecezji 
i parafii i wszelkich spraw administracyjnych, 3) pewną zmianę 
stosunków między Kościołem Zjednoczonym i innymi częściami 
Wspólnoty Anglikańskiej, zwłaszcza w diecezjach, które podle
gają jurysdykcji Arcybiskupa z Canterbury. Kościół Anglikań
ski musi również zasięgnąć opinii innych Kościołów, z którymi 
pozostaje w pełnej Komunii, oraz z Kościołami z którymi pro
wadzi negocjacje przedunijne jak np. z Kościołem Prawosław
nym i Kościołem Prezbiteriańskim.

Jak więc widać z powyższych ustaleń, sugestii, postulatów 
droga do unii pełnej, organicznej jest jeszcze drogą daleką, choć 
w  żadnym wypadku nie można jej uważać za niemożliwą do



KOŚCIOŁY ANGLIKAŃSKI I METODYSTYCZNY 41

przebycia. Zbyt wiele już dokonano, ruch zjednoczeniowy na
brał i z każdym rokiem nabiera coraz większego impetu. Należy 
oczekiwać szczęśliwego uwieńczenia podjętych wysiłków i prac.

TEOLOGICZNE ROZWAŻANIA

W dyskusjach i spotkaniach przedstawicieli obu Kościołów, 
trwających od lat, próbowano ustalić pewne podstawowe praw
dy dogmatyczne, znaleźć wspólną bazę doktrynalną. Dotychczas 
porozumienie nastąpiło odnośnie najważniejszych prawd wiary. 
Pismo św. uznano za natchnione świadectwo objawienia Bożego 
i za najwyższe kryterium wiary i moralności chrześcijańskiej. 
Głównym celem Pisma św. jest uczynienie człowieka „mądrym 
ku zbawieniu". Należy zbadać to dobrze czy wyznawcy jednego 
i drugiego Kościoła wierzą, że Pismo św. zawiera wystarczają
co całą naukę, potrzebną do osiągnięcia zbawienia wiecznego 
przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Mimo tej supremacji Pisma 
św. nie została jednakże pominięta rola Kościoła. Wprawdzie 
bowiem Pismo św. zawiera, to co jest najistotniejsze do zbawie
nia, ale nie znajdujemy w księgach świętych tego, co potrzebne 
dla normalnego, życia i kierowania Kościołem. Pismo św. nie 
określa wszystkich rytów, ceremonii liturgicznych tak potrzeb
nych w życiu Kościoła. To jest właśnie strefa wolnej działalności 
Kościoła. Tu można określić i ustalić wiele rzeczy, posługując 
się rozumem i opierając się na starych zwyczajach. Zwłaszcza 
tam, gdzie Pismo św. nie daje wyraźnego przewodnictwa i gdzie 
można posłużyć się autorytetem ludzkim, tam właśnie ma 
wkroczyć autorytet Kościoła, ale nigdy autorytet indywidual
nego wyznawcy. Tylko Pismo św. i Kościół są jedynymi prze
wodnikami w życiu religijnym, poddanymi najwyższemu kie
rownictwu Chrystusa.

Tę naukę o  wolności, dającą Kościołowi możność korzystania 
z niej tak dalece, jak daleko jego działalność nie sprzeciwia się 
Pismu Świętemu, zwalczali ongiś radykalni reformatorzy. Ana
baptyści z XVI wieku i purytanie w wieku XVII. Głosili oni, 
że Kościół tylko to może uczynić, co jest wyraźnie nakazane
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w Piśmie św. Nauka ich doprowadziła do powstania ciasnego 
legalizmu przeciwnego duchowi Ewangelii. Teraz obie strony 
(metodyści i anglikanie) godzą się uznawać najwyższy autory
tet Pisma św. w tych sprawach o których Pismo mówi wyraźnie. 
Obie też odrzucają z życia Kościoła te nauki i zwyczaje, które 
sprzeciwiają się Słowu Bożemu. Uznanie najwyższego autoryte
tu Pisma św. musi oprzeć się na długoletniej tradycji na tym 
polu, na pracy wszystkich wybitniejszych kaznodziejów i ko
mentatorów, na nauce Ojców i doktorów Kościoła, na nowo
czesnych metodach krytyki biblijnej.

Po omówieniu zasad rozumienia Pisma św. spróbowano sfor
mułować wstępne określenia dotyczące Tradycji. Aby tego do
konać zwrócono baczną uwagę na tradycję apostolską. Teologo
wie obu Kościołów tak sformułowali zasadnicze myśli dotyczą
ce Tradycji. Próby ustalenia kanonu są wystarczającym zna
kiem, że Kościół Pierwotny zmierzał do odróżnienia między 
apostolską tradycją a tradycją późniejszą i próbował położyć 
nacisk na to, że apostolska tradycja, jako świadek dla działania 
Bożego w Chrystusie, winna być normą dla wszelkiej innej tra
dycji w Kościele. Wszelka tradycja czy dotyczy nauczania, zwy
czajów lub instytucji, wzbogaca Kościół z roku na rok o tyle, o 
ile świadczy o Chrystusie, jako o dziele Boga w świecie, i o ile 
jest źródłem i centrum dla wiary chrześcijańskiej i dla chrześ
cijańskiej społeczności. Jeżeli reformatorzy atakowali Tradycję, 
czynili to dlatego, aby przeciwstawić się tym, którzy samowol-. 
nie wprowadzili do Tradycji własne zwyczaje, przeciwne sło
wom Pisma św. Reformatorzy nie chcieli uznać Tradycji za od
rębne źródło Objawienia Bożego i nie chcieli jej przyznać auto
rytetu takiego jak autorytet Pisma św.

Obecnie należy stanąć na stanowisku odmiennym i nie prze
kładać ponad siebie tych obu wartości. Zarówno Pismo Sw. 
jak i Tradycja są razem narzędziami Ducha św. działającego 
w Kościele. Poza nimi istnieje żywe Słowo Boga, Słowo, które 
stało się ciałem w  Jezusie Chrystusie, Słowo, które przemawia 
teraz poprzez całe życie Kościoła: jest w jego myśli i liturgii,
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w całym wielorakim i różnorodnym istnieniu jednego, świętego, 
katolickiego Kościoła. Te właśnie myśli przyświecały Konfe
rencji w  Edynburgu w r. 1937, na której określono Tradycję, 
„jako żywy strumień życia Kościoła". Jednakże w strumieniu 
tym, jak w strumieniu krwi, mogą znaleźć się wirusy, trucizna... 
Jak ją wykryć i jakimi środkami bronić się przed nią“ . Tu po 
raz drugi teologowie anglikańscy i metodystyczni odwołują się 
do Kościoła Pierwotnego. Wiara i praktyka Kościoła pierwszych 
wieków ma być przewodnikiem dla Kościoła w jego walce prze
ciwko błędom i w jego zadaniu odróżniania nowych interpretacji 
od fałszywych innowacji. Dalszymi przewodnikami są wyzna
nia wiary i sobory powszechne, nauka Ojców Kościoła. Mają 
one ustawiczną wartość dla Kościoła. Ważnym też elementem. — 
jeśliby tamte nie wystarczały — jest autorytet samego Kościo
ła. Wszystkie te powagi mają chronić wiarę przed błędem i he
rezją.

Dyskusja nad naturą kapłaństwa doprowadziła do następują
cych ustaleń: 1) „Jezus Chrystus jest jedynym Kapłanem Nowe
go Testamentu — w całym znaczeniu tego słowa. Ofiarował on 
jedyną doskonałą Ofiarę za grzechy całego świata; On też jest 
jedynym Pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem; 2) Ko
ściół — przez udział w kapłańskiej służbie Chrystusowej — staje 
się sam królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Poza tym 
zbiorowym kapłaństwem, całego Kościoła, każdy wyznawca jest 
osobiście odpowiedzialny za służbę Bogu, za świadectwo Praw
dzie i za przywileje indywidualnego przystępu do Boga; 3) Kap
łaństwo powszechne nie oznacza wcale, że każdy poszczególny 
wyznawca ma prawo do spełniania każdej funkcji kapłańskiej, 
gdyż wiele spośród tych funkcji zarezerwowano we wszystkich 
Kościołach dla tych, którzy otrzymują specjalne święcenia. Do' 
funkcji tych należą: szafowanie Sakramentów, głoszenie Słowa 
Bożego, nabożeństwo' komunijne (które powszechnie uważa się 
za ofiarę w pewnym sensie); 4) Rzeczą nieodzowną jest uznanie 
historycznego- episkopatu. Biskup jest oficjalnym reprezentan
tem całego Kościoła dla swej diecezji. Jest on żywym reprezen
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tantem jedności i powszechności Kościoła. Sukcesja biskupów 
jest dla Kościoła Anglikańskiego rzeczą bardzo ważną. Przez 
sukcesję biskupów utrzymuje się nieprzerwaną ciągłość wiary, 
urzędu i autorytetu.

Odnośnie Sakramentów św. postanowiono podtrzymać stano
wisko reformacyjne, czyli uznać Sakrament Chrztu i Sakrament 
Komunii św. za dwa Sakramenty ustanowione przez Chrystusa.

Zarysowane powyżej poglądy stanowią podstawę do dalszych 
spotkań i dalszej dyskusji nad sprawą zjednoczenia Kościoła 
Anglikańskiego z Kościołem metodystów. Jeśli pełna, organicz
na unia zostanie kiedyś osiągnięta, będzie to jeszcze jedno wiel
kie wydarzenie we współczesnym chrześcijaństwie.

Ks. dr Edward Bałakier
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ZA  W I Ę Z I E N N Ą  
K R A T Ą

”  ngiś panowało przekonanie, że przestępcę najskuteczniej 
można wychować i oduczyć złych skłonności za pomocą suro
wych kar, ciężkiej pracy fizycznej i izolacji. Faktycznie, kara 
więzienna niszczyła jego siły fizyczne i duchowe, budziła po
strach i grozę, nie była jednak w stanie dokonać pozytywnych 
zmian w  jego osobowości a co za tym idzie wychować prze
stępcę na społecznie pożyteczną jednostkę. Współczesna prakty
ka penitencjarna wychodzi z założenia, że pozbawienie wolno
ści i odizolowanie przestępcy od społeczeństwa jest dostateczną 
dolegliwością, zgodnie więc z duchem humanitaryzmu i zalece
niami kongresów penitencjarnych ONZ z 1955 i 1960 r. szuka on 
nowych koncepcji i rozwiązań w zakresie reedukacji przestęp
ców i przystosowania do życia w społeczeństwie.

Polskie więziennictwo włącza się w nurt poszukiwań koncep
cyjnych. W wielu więzieniach prowadzone są badania osobopo- 
znawcze psychologów, rozwija się sieć przywięziennych ośrod
ków obserwacyjno-rozdzielczych, które mają za zadanie dopo
móc w rozpoznaniu cech osobowości przestępcy, w doborze 
i w zastosowaniu wobec niego odpowiednich środków wycho
wawczych. Zwraca się baczną uwagę na segregację przestępców 
wg wieku, stopnia demoralizacji, rodzaju przestępstwa, karal
ności, cech patologicznych. Przełamany został szablon w typo
logii więzień. Obok zakładów zamkniętych powstały pawilony 
i zakłady specjalne dla psychopatów (Rawicz, Świecie), młodo
cianych, recydywistów i półotwarte ośrodki pracy. W Central
nym Więzieniu dla młodocianych w Iławie i w Ośrodku Pracy 
Więźniów w Białołęce odpowiednio dobrane grupy więźniów 
z wyrokami do lat 3 pracują odpłatnie w systemie bezkonwojo- 
wym w fabrykach wolnościowych. Niektórzy z nich po odbyciu



46 FRANCISZEK OSZMIAŃSKI

kary i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych pozostają i konty
nuują pracę. Więźniom stworzone zostały warunki zapewniające 
naukę zawodu i pracę, a w drodze nagrody lub ulgi, na które 
trzeba zasłużyć — korzystanie z zajęć kulturalno-oświatowych. 
W tym kierunku zmierzają założenia projektu ustawy o wyko
naniu kary pozbawienia wolności, który w br. ma wejść pod ob
rady Sejmu. Przewiduje on m. in. obowiązek ukończenia przez 
więźnia szkoły podstawowej, wprowadza szerszą indywiduali
zację kary — inny reżym będzie obowiązywał przestępców 
pierwszy raz karanych lub z winy nieumyślnej, a inny przestęp
ców wtórnych i recydywistów. Aby przekonać się naocznie jak 
wygląda od podszewki praca wychowawcza Służby Więziennej 
warto odwiedzić kilka zakładów karnych na terenie Dolnego 
Śląska.

ALIMENTY TRZEBA PŁACIC

Niemal co dzień poczta przynosi listy zbliżone do siebie treś
cią i adresowane do komendanta Ośrodka Pracy Więźniów w Za
rębie. „Bardzo proszę o jak najszybsze wysłanie mego męża 
Eugeniusza K. do pracy — pisze Helena K. z Częstochowy, mat
ka dwojga nieletnich córek — i możliwie tak płatnej abym mog
ła otrzymywać te 1000 zł miesięcznie alimentów przeznaczonych 
mi przez nasze władze ludowe“ .

List od Janiny P. z pow. Zgorzelec, matki dwojga dzieci: 
„Chodzi mi bowiem o to, żeby mąż był w więzieniu i spłacał 
alimenty. Innej drogi nie mam ponieważ jestem obłożnie chora 
więc pieniądze są mi potrzebne na leczenie, a także dla dzieci 
na utrzymanie i kształcenie ich“ .

— Mamy w swoim OPW ok. 70 więźniów — alimenciarzy 
skazanych z art. 201 k.k. (kto złośliwie uchyla się od łożenia na 
utrzymanie rodziny...). Zgodnie z zarządzeniem Ministra Spra
wiedliwości z 1961 r. — tłumaczy komendant OPW — stara
my się ich kierować do pracy najwyżej odpłatnej i w pierwszej 
kolejności. Większaść ich po przejściu badań lekarskich pracu
je w kamieniołomach. Zarobki miesięczne wahają się tu od 
1.800 — 2.000 zł, z tego 612 zł potrącamy na utrzymanie więź
nia jako żelazną stawkę, ok. 35 proc. jego zarobku idzie na 
spłacenie alimentów. Oprócz wyroku sądowego nieodzowny jest 
nakaz egzekucyjny komornika, reszta zasila konto więźnia. 
Więźniowie zatrudnieni w kamieniołomach otrzymują najwyż
szą normę wyżywienia ok. 4.400 kalorii dziennie i po roku nie
nagannej pracy przysługuje im 7-dniowy płatny urlop. W czasie
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urlopu który spędzają na terenie Ośrodka, korzystają z takich 
drobnych ulg jak wejście poza kolejnością do fryzjerni, kanty
ny więzienia.

Za „złośliwe uchylanie się od ustawowego obowiązku łożenia 
na utrzymanie syna Henryka" w OPW w Zarębie Ernest K. 
przydzielony został do pracy budowlanej. „Nie będę pracował 
na budowie, gdy pada deszcz — oświadczył bunczucznie wy
chowawcy — chcę pracować pod skałą“ . — Zgoda. Będziecie 
pracowali „pod skałą“ — odpowiedział wychowawca.

Wkrótce praca w kamieniołomach dokuczyła mu (trzeba się 
narobić chociaż się jest na powietrzu). Kilkakrotnie odmówił 
wyjścia do pracy. Komendant ukarał go pozbawieniem pościeli 
i ulgi noszenia włosów. Tymczasem rosną zadłużenia alimenta
cyjne Ernesta K. i żona z dzieckiem znajdują się w trudnym po
łożeniu.

Józef W. karany za kradzieże i dwukrotnie za niepłacenie ali
mentów — niezbyt kwapi się do pracy, — to samo można po
wiedzieć o niektórych innych alimenciarzach.

Władysław P. woli grać w orkiestrze* więziennej aniżeli praco
wać ^odpłatnie na żonę i dzieci. Zadłużenia jego wynoszą 66.650 
zł. Stanisław U. skazany przez Sąd pow. w Zgorzelcu na 2 lata 
i 6 mies. więzienia za fałszowanie książeczek oszczędnościowych 
PKO rozwiódł się z żoną, która „znalazła sobie przyjaciela". 
Pozostało troje dzieci, na które Stanisław U. zobowiązany jest. 
sądownie płacić 450 zł raty alimentacyjnej miesięcznie. Począt
kowo wzruszyło go ojcowskie sumienie bo prosząc komendanta 
Ośrodka o skierowanie do pracy tłumaczył: „Pragnąłbym dopro
wadzić dzieci do normalnego stanu, zapewnić im bytowanie 
i umożliwić korzystanie z nauki, aby wyrośli na należytych lu
dzi. Mam również matkę staruszkę, która pozostała w katastro
falnych warunkach". Przydzielony do pracy odpłatnej szybko 
wycofał prośbę i zmienił front. Ze względów zdrowotnych, 
chciałby się dostać do pracy lżejszej, (z reguły nieodpłatnej). 
Wreszcie zapałał entuzjazmem do nauki. Uczy się w zasadniczej: 
szkole elektrycznej i stara się o warunkowe zwolnienie.

— Pilnie się uczy. W tym roku kończy zawodówkę, nie chce
my mu przerywać nauki — powiada komendant Ośrodka.

Na wolności nie miał nawet ukończonej szkoły podstawowej..
— A zadłużenia alimentacyjne? — Przekroczyły 6 tys. zł. 

Smutny los matki — staruszki i trojga dzieci, poszedł u więź
nia Stanisława U. w zapomnienie. Jest wprawdzie więźniem 
zdyscyplinowanym lecz tylko i wyłącznie myślącym o samym 
sobie.
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Zdobycie zawodu —  szlachetny cel. Czy jednak nie dałoby 
się oprócz szkolenia zatrudnić więźnia U. odpłatnie, zgodnie 
z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości i interesem jego włas
nej matki i dzieci?

Do wyjątków trzeba zaliczyć takich alimenciarzy, którzy bez 
ponaglania sami proszą o pracę odpłatną i potem pracują su
miennie i wydajnie. Niektórzy godzą się z żonami. Większość 
pracuje „na odczepnego“ albo wprost wymiguje się od pracy: 
to warunkami zdrowotnymi, to znów zapałem do nauki itp. By
le nie płacić alimentów, a jeżeli już płacić — to jak najmniej.

PIERWSZE DNI WOLNOŚCI

Służba .więzienna dokłada starań i nie szczędzi środków, aby 
przestępca bez względu na rodzaj przestępstwa i wysokość wy
roku w czasie odbywania kary ukończył szkołę podstawową, 
wyuczył się społecznie przydatnego zawodu i ew. pracując od
płatnie — zaoszczędził sobie grosza na przyszłość. W pracy wy
chowawczej kładzie się nacisk na kształcenie pozytywnych cech 
charakteru i wyeliminowanie złych skłonności. Może nie zaw
sze udaje się wychowawcom zindywidualizować metody peda
gogicznego oddziaływania na więźnia i zerwać z szablonem 
czy rutyną; ostatecznie trudno do nich rościć pretensje, po
nieważ proces reedukacji przestępcy nie ma utartych wzorów 
i niezawodnej recepty. W praktyce natomiast o wynikach takiej 
reedukacji decydują b. często warunki jego życia po zwolnieniu 
z więzienia.

Oto list Bogusława S. skierowany do komendanta Ośrodka 
Pracy Więźniów w Rębiszowie:

„Zapewne zdziwi Pana, że były więzień po odsiedzeniu kary 
ośmiela się pisać do Pana. Skłania mnie ku temu kilka powo
dów. Pozbawienie wolności jest straszną karą dla człowieka, 
który chce żyć i pracować dla swojej rodziny. Ale największą 
karą jest przebywanie wśród ludzi, których poglądy na życie są 
krańoowo różne od. poglądu przeciętnego człowieka. Znalazłem 
w Rębiszowie kilku ludzi dobrych i mądrych. To łagodziło ca
łą gorycz. Kiedy po odbyciu kary wróciłem do domu — to była 
naprawdę szczęliwa chwila.

Zastałem dom nienaruszony i nie zmieniony. Zaskoczył mnie 
przychylny stosunek ludzi, z którymi rozmawiałem. Może to 
dziwne, ale serdecznie przyjęto mnie w Dyrekcji Zakładów 
w Jelczu. Natychmiast otrzymałem pracę. Największy mój kło
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pot, gdzie będę pracował po odzyskaniu wolności, został nieocze
kiwanie b. pomyślnie rozwiązany".

Nie zawsze jednak człowiek po zwolnieniu z więzienia ma 
gdzie przytulić głowę, a wręcz rzadko trafiają się przypadki za
trudnienia b. więźnia, z własnej i nieprzymuszonej woli zakła
du pracy.

Nie obywa się też bez interwencji, ponagleń, skarg. Czym 
można wytłumaczyć ten stan: bojaźnią, znieczulicą, wygodnic
twem?

A przecież tym ludziom trzeba dopomóc w  rozpoczęciu ucz
ciwego życia. Bezpłatny bilet na drogę, jednorazowa zapomoga 
pieniężna z opieki społecznej, czasem z funduszów więzienni
ctwa, odzież i obuwie, które trzeba zwrócić — to wszystko nie 
stabilizuje człowieka i nie wystarcza na dłuższą metę. Gdy na
raz czuje się on opuszczony przez innych, zdany na własne siły, 
którymi nie może przełamać biurokratycznych oporów, wów
czas odżywają w nim dawne nawyki przestępcze. Postanawia 
się odkuć i wraca do więzienia jako recydywista.

W Ośrodku Pracy Więźniów z Zarębie opowiadano mi o więź
niu, który po wyjściu na wolność prosił o ponowne przyjęcie 
go do Ośrodka Pracy, ponieważ miał tu dach nad głową, wikt 
i robotę. A na wolności musiałby długo chodzić za robotą zanim 
by ją znalazł nie mówiąc już o pomieszczeniu. Poradzono mu, 
aby się zwrócił do przedsiębiorstw budowlanych i melioracyj
nych w Zgorzelcu i Jeleniej Górze.

Ostatecznie znalazło się dla niego pracę. — Gdyby się nie 
znalazła — przyznaje !b. więzień — nie wiem co bym robił. Tra
fiają się wreszcie jednostki, które wychodzą z więzienia z go
towym planem działania.

Bolesław M. za włamanie dostał się na trzy lata do więzie
nia. Siedział w Kłodzku i w Sztumie. Po zwolnieniu na wolność 
zapewniono, mu pracę i miejsce w hotelu robotniczym. — On, 
Bolek, miałby pracować za marne 1.500 zł miesięcznie? Nie do 
pomyślenia!

Lubiał przecież tęgo popić i zabawić się na całego. W Pola
nicy zrobił włamanie do sklepu MHD i zarobił .nowy wyrok 5 
lat więzienia. — Gdybym lepiej przemyślał tę robótkę siedząc 
w więzieniu to bym nie wpadł — odpowiada cynicznie. Wyczu
wa się w nim żyłkę zawodowego przestępcy. Czy należy się te
mu dziwić? Od wczesnego dzieciństwa sierota żyjący na łas
kawym chlebie ludzi, którzy niestety więcej go demoralizowali 
niż wychowywali. Nauczony pogardy do uczciwej pracy i nauki,
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w przestępczym rzemiośle dostrzegł jedyną życiową szansę 
i drogę awansu w swoim środowisku. Stał się włamywaczem.

Na podstawie tych faktów można dojść do wniosku, że dla 
rozwijiania skutecznej profilaktyki i przeciwdziałania wzrostowi 
przestępczości potrzebna jest nie tylko praca wychowawcza 
w więzieniu odpowiadająca współczesnym wymaganiom nauki 
i wiedzy o człowieku lecz w równej mierze potrzebna jest do
brze przemyślana i życzliwa opieka nad tymi, którzy opuszczają 
więzienne mury i odratowane tereny Ośrodków Pracy. Powin
ny to sobie wziąć do serca organizacje społeczne, rady zakłado
we, wydziały zatrudnienia i opieki społecznej rad narodowych. 
Dopóki 'ciężar tej działalności będzie zwalony na barki więzien
nictwa, a nieraz także i MO, wydaje się, że sprawa niewiele ru
szy z miejsca.

W zakresie opieki nad osobami zwolnionymi z więzienia za
stój powinien być przełamany, środki przeznaczone na opiekę 
i pomoc odpowiednio zwiększone i skoncentrowane. Jeżeli te 
kroki zostaną podjęte być może w niejednym przypadku uda się 
zapobiec powrotowi na drogę przestępstwa.

Franciszek Oszmiański



WŁADYSŁAW TAROWSłd

Chrześcijaństwo współczesne (5)

BRACIA P O L S C Y
(ARIANIE)

,, J ednota Braci Polskich" — oto oficjalna nazwa ruchu na
wiązującego do postępowych tradycji polskich arian z XVI 
i XVII wieku. Siedzibą arian współczesnych, stojących na po
zycjach antytrynitaryzmu i unitarianizmu, jest Kraków. Przed
wojenne jeszcze więzy z Warszawą skomplikowały się na sku
tek różnicy zdań, tak iż w wykazach oficjalnych figuruje tylko 
krakowska „Jednota" i o niej tylko — przy okazji omawiania 
zagadnień współczesnego ruchu Braci Polskich — będzie tu 
mowa. Ruch nazwany „Jednota B. P.“ został powołany do ży
cia w r. 1945 w Krakowie.

Krakowska społeczność religijna działa w rozproszeniu, ale 
z natury rzeczy jest to ruch anty-instytucjonalny, propagujący 
swobodę przynależności religijnej, tolerancję, poszanowanie dla 
cudzych przekonań i wolną wymianę myśli. W jednej z odezw 
wydanych w czerwcu 1962 r. przez sekretariat „Jednoty" czy
tamy m. in.: „Jesteśmy przyjaciółmi szukającymi możliwości 
i sposobów życia w naszych czasach według zasad, którym byli 
wierni Bracia. Jednakże nie jesteśmy klubem dyskusyjnym. Nie 
jesteśmy również wyznaniem rewidującym stare recepty przy
kazań i dogmatów w celu sformułowania nowych. Jesteśmy 
zrzeszeniem przyjaciół wspomagających się wazjemnie w pro
stowaniu swych ścieżek ku Prawdzie. Jesteśmy towarzystwem 
okrągłego stołu; kto z nas osiągnął więcej od innych, ten bez 
wywyższania się służy zborowi. „I ktokolwiek by między wami
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chciał być pierwszym, niech będzie sługą waszym" (Mat. 20, 27). 
Współdziałać z nami może każdy, kto stara się żyć zgodnie 
z wszechludzkim przykazaniem miłości bliźniego i ma odwagę 
kierować się zasadą wolności sumienia — na wzór dawnych 
Braci Polskich, zwanych Arianami, chluby kultury polskiej 
szesnastego i siedemnastego stulecia."

TRADYCJE HISTORYCZNE

Literatura o polskim arianizmie jest tak bogata, że nie sposób 
tu jej cytować w  całości. Wymieńmy tylko „Braci Polskich" 
L. Chmaja (Warszawa, 1957), „Studia nad dziejami..." K. Gór
skiego (Kraków, 1949), klasyczną już dziś „Ideologię społeczną 
arian polskich" St. Kota (Warszawa, 1932), pracę Z. Ogonow
skiego pt. „Z zagadnień tolerancji w Polsce XVII-wieku" (War
szawa 1958), angielską rozprawę H. I. Mc Lachlana pt. „Socinia- 
nism in Seventeenth Century England" (Oxford 1951) i E. M. 
Wilbura pt. „A History of Unitarianism,. Socinianism..." (Cam
bridge, Massachusetts, 1946). Dodajmy jeszcze „Materiały do 
dziejów Reformacji w Krakowie" (Wrocław 1962) Romana 
Zelewskiego, „Socynianizm polski" (Warszawa 1960) Zbigniewa 
Ogonowskiego, 4-tomową edycję PAN pt. „Odrodzenie i Re
formacja" (Warszawa 1956—59), pracę Ogonowskiego pt. „Aria
nie polscy" (Warszawa 1952), B. Baranowskiego „Kontrrefor
macja w Polsce" (Warszawa 1950), J. Jasnowskiego „Działalność 
antytrynitarzy włoskich w Polsce za czasów Zygmunta Augu
sta" (Warszawa 1935) i Al. Brucknera „Różnowiercy polscy. 
Szkice obyczajowe i literackie" w oprać. Lecha Szczuckiego 
(Warszawa 1962). Przypomnijmy wreszcie, że w roku 1958 upły
nęła 300-letnia rocznica wygnania arian z Polski, tj. podjęcia 
w 1558 r. przez Sejm Rzeczypospolitej decyzji skazania arian na 
banicję, o ile w ciągu 3 lat nie wyraekną się swych poglądów 
i nie nawrócą na rzymski katolicyzm, a to pod groźbą kary 
śmierci.

Literatura ariańska i o arianach jest ogromna, skrótowe zaś 
przedstawienie ich poglądów — wcale niełatwe. Postać Ariusza, 
teologa z IV wieku, niewiele ma z nimi wspólnego, a poglądom
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filozoficznym, religijnym i społecznym Braci Polskich daleko 
było do jednolitości. Jedynie odłam tzw. dyteistów (Piotr z Go
niądza) nawiązywał wyraźniej do Ariusza; inni woleli używać 
nazwy „Bracia Polscy“ zamiast „arianie". Wspólna wszystkim 
Braciom Polskim, współczesnym także, doktryna unitarianizmu 
sprowadzała się w  dyteistycznej wersji do stwierdzenia, że „Bóg 
Ojciec jest jedynym Bogiem, Chrystus to człowiek podniesiony 
po zmartwychwstaniu do godności Boga, Duch św. jest tylko 
mocą Bożą". Współcześni Bracia Polscy stanęli natomiast (po
dobnie jak liczni unitarianie) na stanowisku tak sformułowanym 
przez ich założyciela — Karola Grycza Smiłowskiego — w jego 
pracy programowej, pt. „Z ziemi świętej nowoczesne Wierzę", 
wydanej w roku 1934: „Wierzę w Boga-Ojca, Ducha wszech
świata; przez Chrystusa człowieka wierzę w człowieka. Wierzę 
w zjednoczenie człowieka i ludzkości z Bogiem“ .

Można mówić o unitarianiźmie wczesnym .(Grzegorz Paweł 
z Brzezin, Marcin, Czechowic), charakteryzującym się antyscho- 
lastyczną postawą i krytyką tradycyjnych dogmatów jako „wy
rosłych z pomieszania judaizmu z filozofią pogańską" oraz
0 unitarianiźmie późniejszym, którego' dewiza brzmiała: „Religia 
nie może być sprzeczna z rozumem" (por. słowa Grzegorza Paw
ła, który reprezentował unitarianizm wczesny, że „wszystek 
zakon chrześcijański nie rozumem, ale wiarą bywa rządzon
1 uczon"). Wcześni unitarianie odrzucili — jako ich zdaniem 
sprzeczny z rozumem — jedynie dogmat o  Trójcy św., podczas 
gdy unitarianie późniejsi odrzucili także dogmat o odkupieniu 
i o grzechu pierworodnym. Faust Socyn opierał na autory
tecie i wierze jedynie tak kardynalne założenia chrześcijańskie 
jak samo istnienie Boga i autorytet samego Objawienia. Później
szy socynian izm obrał kierunek jeszcze bardziej w mniemaniu 
jego wyznawców „racjonalistyczny", co dokumentowała głośna 
praca ówczesnego ideologa polskiego socynianizmu — Andrzeja 
Wiszówatego — zatytułowana „Religio rationalis".

Arianie polscy wywarli niewątpliwie silny wpływ na teologię 
angielską, holenderską, i przyczynili się do powstania deizmu,
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a traktaty Jana Crella, Samuela Przypkowskiego i Jonasza 
Szlichtynga, głoszące na długo przed Locke’m rozdział Kościoła 
od Państwa, uczyniły niewątpliwie z Rakowa — ośrodka aria- 
nizmu na Kielecczyźnie — europejskie centrum życia naukowe
go, kulturalnego i wydawniczego. Dzieje rakowian i Akademii 
Rakowskiej (Aten Sarmackich), działalność Crella, Ruara i Steg- 
manna starszego, przedstawia wydana w  latach 1665—68 ,,Bi- 
blioteca Fratrum Polonorum“ . Dzieło to, zawierające pisma Crel
la, Szlichtynga, Wolzogena, Wiszowatego i Przypkowskiego, uj
rzało światło dzienne już w Amsterdamie, dokąd przeniesiono 
siedzibę arian po decyzji sejmowej z 1558 r. Niechęć do insty
tucjonalizmu państwowego, potępienie wojen, odrzucenie po
trzeby ustanawiania urzędów i stosowania kary śmierci, rady
kalizm społeczny, występowanie przeciwko poddaństwu i pań- 
szczyźnie chłopów, humanizm, humanitaryzm i tolerancja, 
wspaniała literatura (Olbrycht Karmanowski, Szymon Budny, 
Jan Stoiński, Zbigniew Morsztyn, Wacław Potocki) — oto co 
składa się na chlubną kartę polskiego arianizmu w dziejach na
szej kultury. Do tych tradycji historycznych nawiązuje Jednota 
Braci Polskich.

DZIEDZICTWO PRZESZŁOŚCI

W 1934 r. ukazała się praca Karola Grycza-Smiłowskiego 
pt. „Z ziemi świętej nowoczesne Wierzę" a w dwa lata później 
(1936 r.) pierwszy numer kwartalnika „Wolna Myśl Religijna", 
którego był również redaktorem. Karol Grycz, pseudonim Śmi- 
łowski, pastor luterański, odnowiciel Braci Polskich, unitaria- 
nin, urodził się 17 września 1885 r. w  Smiłowicach, pow. Cie
szyn. Zmarł w lutym 1959 r. w Krakowie. W „Polskim Słowniku 
Biograficznym", wydanym przez PAU, w tomie IX, zeszyt 
40 z 1959 r., znaleźć można zwięzłą sylwetkę Grycza, pióra Cze
sława Lechickiego, z którym łączyła go bliższa znajomość od 
szeregu lat. Kim był Grycz i w jakim stopniu grono skupione 
w dzisiejszej Jednocie Braci Polskich nawiązuje do jego idei? 
Cofnijmy się na chwilę do okresu 1936—1939, kiedy to wycho
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dziła „Wolna Myśl Religijna", dziś już druk unikalny, z tru
dem dający się odszukać w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej.

„Przez 12 lat byłem szefem ewangelickiego duszpasterstwa 
przy DOK Kraków, a po złożeniu urzędu duchownego stanąłem 
na stanowisku religijnego wolnomyśliciela" — pisze Grycz o so
bie w n-rze I „Myśli“ z 1936 r. Tak więc historia się powtarza: 
szesnastowieczni arianie wyłonili się z ewangelicyzmu ( z grupy 
polskich kalwinów, którzy założyli osobny zbór w latach 1562—  
1565) i również z ewangelicyzmu wyłoniła się cztery wieki 
później grupa arian Grycza. „Arian — pisał Grycz — wypędzo
no brutalnie za wolnomyślność religijną. Niech ich myśl... 
zmartwychwstaje dla dalszego rozwoju. Założymy Wolną Spo
łeczność Religijną nie jako sektę, wyznanie czy kościół, ale jako 
społeczność, stowarzyszenie ludzi, którzy religię pojmują nie 
jako dogmaty i obrządki, ale jako siłę życiową. Hasło: miłość 
i sprawiedliwość społeczna".

Antytrynitaryzm Grycza i jego zwolenników jest oczywiście 
bardzo dyskusyjny i wymagający swoistej interpretacji podstaw 
wiary. „Nie Trój-Jedyny, ale Wszech-Jedyny Bóg“ — oświadcza 
Grycz i — aby nie posunąć się do panteizmu — nazywa swój 
system poglądów religijno-filozoficznych „religijnym moniz- 
mem“, „enpanteizmem", „religijnym materializmem". Najcen
niejszą rzeczą u Grycza (z antytrynitaryzmem nie będziemy tu 
polemizowali, ponieważ kłóciłoby się to z założeniami niniejsze
go cyklu artykułów) jest na pewno postawa nacechowana to
lerancją w stosunku do innych wyznań i ludzi odmiennych 
przekonań. W n-rze 2 „Wolnej Myśli Religijnej" z 1936 r. czy
tamy np. na str. 15 znamienne sformułowanie: „Rzym to syno
nim klerykalizmu, ale czy Rzym a katolicyzm to jedno i to sa
mo? Nie!" W tym samym n-rze znajdziemy także pozytywną 
recenzję książki ks. dr Wiktora Niemczyka zatytułowanej „Za
gadnienia cierpienia w religii i filozofii, t. I". Ciekawa jest opi
nia o Braciach Polskich pióra cytowanego już Czesława Lechic- 
kiego, wyrażona w  artykule pt. „Sekta i sekciarstwo", zamiesz
czonym w n-rze 21 „Zwiastuna Ewangelickiego" z 1939 r.: „Nie
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uważamy za sektę np. Braci Polskich, mimo ich antytrynitaryz- 
mu, ponieważ akcentowali i praktykowali czynne chrześcijań
stwo, odznaczali się chwalebną tolerancją i ortodoksją dogma
tyczną, nie wojowali miernikiem „prawdziwej wiary“ . Wolni też 
byli od kwasu faryzejskiego". Z opinią tą trudno się dziś nie 
zgodzić.

W dniach 31.X i 1.XI.1937 r. w Łodzi odbył się pierwszy zjazd 
zwolenników Wolnej Myśli Religijnej z udziałem ok. 300 osób. 
Na zjazd przybyli delegaci z Płocka, Wielunia, Warszawy, Kra
kowa i podmiejskich okolic Łodzi. Grycz wygłosił na zjeździe 
referat pt. „Podstawy, charakter i cele nowoczesnego postępo
wego ruchu religijnego" oraz odczyt pt. „Czy Biblia jest słowem 
Bożym?", a inż. Szumski z Warszawy — odczyt pt. „Moralność 
świecka11. Postanowiono powołać jako stowarzyszenie zwykłe 
Wolną Społeczność Religijną „Bracia Polscy" z siedzibą w  Kra
kowie, z jednym na razie zborem na całą Polskę. Składki miały 
być dobrowolne, a przystąpienie do Społeczności nie wymagało
by wystąpienia z jakiegokolwiek Kościoła. Przypomniano, że 
dawni arianie nawet pogan tytułowali „braćmi". Postulowano 
także potrzebę wydawania nowego śpiewnika. Niestety, ówcze
sne władze nie zgodziły się na rejestrację Stowarzyszenia; a w 
międzyczasie wybuchła wojna. W mieszkaniu Grycza odbywały 
się jednak nabożeństwa, dopóki nie był on zmuszony opuścić 
Krakowa, gdy gestapo zajęło jego mieszkanie.

„Choć my padniemy, lecz naród powstanie, by przeżyć wielki, 
święty Dzień swój“ — tymi słowy kończył się „Hymn Braci 
Polskich", napisany przez Grycza. Dzisiejsi Bracia, skupieni 
w krakowskiej Jednocie, odnoszą się do niektórych poglądów 
i sformułowań Grycza z krytyczną rezerwą. Zarzucają mu na
wyki teologiczne, a termin „religijny materializm" uważają za 
nieporozumienie. Chcąc iść z duchem czasu, sięgają do myśli 
wielkich systemów filozoficznych Wschodu, do prastarej kul
tury Indii, do osiągnięć różnych dyscyplin wiedzy, zwłaszcza 
zaś wiedzy o- życiu wewnętrznym człowieka. Nie znaczy to by
najmniej, że nie przyczyniają się do dziedzictwa historycznego,
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do tradycji dawnego arian izmu i do działalności Grycza-Smiłow- 
skiego. Wręcz przeciwnie! Są jednak konsekwentnymi „religij
nymi wolnomyślicielami" i nie odbywając nabożeństw w zwyk
łym tego słowa znaczeniu, dążą do „eksterioryzacji jaźni", do 
doskonalenia wewnętrznego, do współgrania ludzkiej świado
mości z Myślą Wszechświata. Czy skłaniają się ku teozofii? 
Niech lepiej sami odpowiedzą na to pytanie. Minęła właśnie 
w dniu 26 października 18 rocznica założenia pierwszego po 
wojnie zboru Braci Polskich w Krakowie.

STANOWISKO RELIGIJNO-FILOZOFICZNE

Moim rozmówcą w  Krakowie jest p. Jan Hadyna — sekre
tarz Jednoty. Red. Hadyna znany jest dobrze w kołach intere
sujących się jogikandą i należy do aktywistów Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Indyjskiej. Przed wojną wydawał miesięcznik. 
„Lothos" poświęcony rozwojowi życia wewnętrznego. Znał 
Gry cza blisko- i ściśle z nim współpracował. Jest czarującym 
rozmówcą, oględnie formułującym swe myśli i stale podkreśla
jącym, że warunkiem wstępnym zrozumienia aktualnego stano
wiska ruchu przezeń reprezentowanego, zgłębienia jego istoty, 
jest nie tylko odpowiednie przygotowanie intelektualne, ale to,, 
co pozwolę sobie tu nazwać „przygotowaniem wewnętrznym, 
emocjonalnym". Chodzi o to, że nasuwają się poważne trudno
ści przy próbie formułowania założeń ruchu w kategoriach in
telektualnych, rozumowych; że potrzebna jest do tego suma 
pewnych przeżyć i doświadczeń duchowych, bez której wiele 
rzeczy wydać się może niezrozumiałymi. Chodzi o osobistą 
„praktykę". Rozumiem, że w zwykłych słowach może się za
wierać olśniewająca treść i uprzedzam p. Hadynę, że w swoim 
czasie należałem do uważnych czytelników książek jogów hin
duskich, że była to ulubiona lektura okresu mojej b. wczesnej 
młodości, ale oczywiście gotów jestem z całym szacunkiem 
przyjąć te zastrzeżenia i... Obecnie dochodzę do wniosku, że 
może lepiej, zamiast referować przebieg naszej rozmowy (jed
nej z wielu, jakie przeprowadziłem w żmudnych „poszukiwa
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niach współczesnych arian"), że może lepiej będzie nie formu
łować samemu wypowiedzianych myśli. Lepiej zrobią to doku
menty i odezwy rozpowszechniane przez samą Jednotę:

W odezwie z.października 1962 r., którą podarował mi p. Ha
dyna, podkreśla się np. że w „Jednocie" stanowisko kobiety 
równe jest całkowicie stanowisku mężczyzny. Jest to zgodne 
z praktyką dawnych arian, o czym świadczy choćby przykład 
duszpasterstwa Katarzyny z Morsztynów Potockiej. Odezwa 
stwierdza dalej, że „zjednoczenie wyznań chrześcijańskich... nie 
jest i nie może być naszym celem. Ludzie są różni, a dróg do 
„Królestwa Niebieskiego" jest wiele. Nie przeraża nas wcale 
wielość sekt i 'kościołów. Wolność sumienia i tolerancja są waż
niejsze od sztucznych kompromisów. Kochajmy bliźniego bez 
wypytywania go, czy jest ateistą, czy chrześcijaninem, muzuł
maninem itp.“ . W sprawie programu społecznego Odezwa głosi 
co następuje: „Nie propagujemy wcale udawania się na puszczę
i pogardliwego- odosobnienia się od bliźnich. Każdy z nas musi 
jak najwięcej dać z siebie społeczeństwu".

W innym miejscu ta sama odezwa głosi: „Drogi przyjacielu 
(słowa adresowane do ateisty), nie powinno to nas dzielić. Chy
ba, że ateizm pojmowalibyście jako odrzucenie wszelkich naka
zów moralnych, tkwiących głęboko w naturze człowieka; wtedy 
rozeszłyby się nasze drogi. Jeżeli jednak chodzi Wam tylko 
o wiarę w starszego pana z brodą „siedzącego za chmurami", 
to zbędne jest wyważanie otwartych drzwi, bo nie jest to Bóg 
ani nasz, ani nawet prawdziwie religijnych ludzi z wszelkich 
wyznań... Przytaczamy jedno z powiedzeń Buddy: „Nie intere
sują mnie wszystkie wasze teorie o Bogu. Po co roztrząsać 
wszystkie te doktryny o duszy? Czyńcie dobrze i bądźcie dobrzy. 
To was doprowadzi do wyzwolenia i da wam poznanie Prawdy, 
niezależnie od tego, jaka ona jest..." 1 jeszcze jedna myśl z „Kar
ma Jogi" Vivekanandy: „Chociażby człowiek nie studiował nig
dy żadnego systemu filozofii, chociażby nie wierzył ani teraz, 
ani dawniej, w jakiegokolwiek Boga, chociażby nie modlił się 
w swym życiu ani razu: to jednakże, jeżeli tylko sama siła dob



BRACIA POLSCY (ARIANIE) 59

rych uczynków doprowadziła go do takiego stanu, że gotów jest 
oddać za bliźnich wszystko, nawet swe życie, osiąga ten sam 
szczyt, na który człowiek religijny wznosi się na skrzydłach 
modlitwy a filozof przez swe poznanie“ . I dalej: „Nie wysilajcie 
się, aby burzyć czyjąkolwiek wiarę... Jedynie prawdziwym Nau
czycielem jest ten, który potrafi nawracać siebie na wiarę ty
siąca ludzi w  jednym okamgnieniu... Nie troszczcie się o dok
tryny, dogmaty, sekty... One są małe w porównaniu z istotną 
treścią istnienia każdego człowieka, która polega na uduchowie
niu... Zdobądźcie najpierw to uduchowienie i... wykażcie to ży
ciem waszym, że religia to nie słowa, ani nazwy, ani sekty, lecz 
że religia jest realizacją duchowej świadomości... W każdy, bo
daj przelotny stosunek z ludźmi, włóż trochę życzliwości, tro
chę wewnętrznego światła..."

Żegnając się z p. Hadyną, z „panem z dostojną brodą“ , zasta
nawiam się jeszcze nad tym, czy nie powinienem tu dodać cze
goś od siebie. Nie gwoli dyskusji, bo zajęłaby zbyt wiele miej
sca, ale może gwoli porządku? Otóż najcenniejszą chyba cechą 
współczesnego arianizmu jest tolerancja i szacunek dla innych 
wyznań, dla ludzi o różnych poglądach. Czy są teozofami? Uwa
żają wprawdzie, że teozofia to nie jest to samo, ale wolno chy
ba mieć tu jakieś wątpliwości.

Władysław Tarowski



WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO

WZROST LICZEBNY ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW

Komitet Centralny Światowej Rady Kościołów, obradujący we wrześ
niu br. w Rochester przyjął podania o włączenie do Ekumenii 9-ciu no
wych Kościołów. Jeśli w przeciągu 6-ciu miesięcy przynajmniej 1/3 wy
znawców nie wniesie sprzeciwu, Kościoły te staną się członkami S. R. K.

Lista 9 Kościołów jest następująca:
1. Kościół czechosłowacki (750.000 wyznawców).
2. Kościół meftodystyczny Nigerii (143.000 wyznawców).
3. Kościół ewangelicko-prezbiteriański Ghany (27.300 wyznawców).
4. Kościół ewangelicko-lutterański z Chile (26.000 wyznawców).
5. Kościół ewangelicki w Kongo (47.274 wyznawców).
6. Kościół prezbiteriański Kamerunu (85.000 wyznawców).
7. Kościół ewangelicki koptyjski (30.000 wyznawców).
8. Kościół ewangelicki słowacki z Jugosławii (57.000 wyznawców).
9. Kościół ewangelicki Polinezji francuskiej (45.800 wyznawców).
Przypuszcza się, że Światowa Rada Kościołów liczy obecnie około

350 milionów chrześcijan protestanckich, prawosławnych, anglikańskich, 
starokatolickich z 209 Kościołów.

POTRZEBA DIALOGU Z KOŚCIOŁEM RZYMSKOKATOLICKIM

W deklaracji na temat kontaktów wyznań zrzeszonych w Ekumenii 
z Kościołem rzymskokatolickim, Komitet Centralny S. R. K. przypomniał: 
„acżkolwieik poważne problemy dotyczące wiary i organizacji nie zostały 
jeszcze rozwiązane (problemy różniące Kościół rzymskokat. z innymi Ko
ściołami), to jednak istnieją już możliwości rozpoczęcia dialogu na temat 
głębokich różnic dogmatycznych. Dialog ten należy prowadzić w duchu 
miłości i pokory. Ma to być również dialog między Kościołami, które 
wierzą w jednego Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie, wierzą 
w Ducha Świętego, ożywiającego nie tylko Kościół rzymskokat., ale 
wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Ma to być 'dialog między Kościołami, 
które uczestniczą w tej samej łasce Bożej, płynącej z Chrztu św. i otrzy
mały to samo wezwanie do głoszenia chwały Boga Ojca, Syna i Ducha 
Sw. Ma to być dialog, który przeanalizuje m. in. takie trudne praktyczne 
problemy, jak: problem małżeństw mieszanych, wolności religijnej, pro
zelityzmu, ponownego chrztu nawróconych, .pochodzących z innych Koś
ciołów.
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DEKLARACJA KOMITETU CENTRALNEGO SRK NA TEMAT 
DYSKRYMINACJI RASOWEJ I ETNICZNEJ

Komitet Centralny Światowej Rady Kościołów, zebrany na rocznej 
sesji w Rochester ogłosił deklarację na temat dyskryminacji rasowej 
i etnicznej, z której 'przytaczamy najcelniejsze wyjątki:

Walka przeciwko dyskryminacji rasowej przybrała dziś charakter 
światowy. Całe narody są zdecydowane przeciwstawić się segregacji ra
sowej, która pozbawia je wszelkiej godności, a w myśl nauki chrześci
jańskiej jest karygodnym nieposłuszeństwem wobec Boga, grzechem wo
łającym o pomstę do nieba. Walka ta przybrała na sile w Stanach 
Zjednoczonych A. P. i w Afryce Południowej. Mężczyźni, kobiety i dzie
ci, chrześcijanie i nie chrześcijanie narażają swe osobiste bezpieczeństwo, 
pozwalają się zamykać w więzieniu, narażają swe życie, znoszą rozłąkę 
z najbliższą rodziną, aby z bezprzykładnym męstwem przeciwstawić się 
swym ciemiężyciedom.

Ze wstydem musimy przyznać, że wielu chrześcijan nie włącza się 
w tę walkę, zachowując się biernie, a nawet stając po stronie prześla
dowców. Przypominamy więc z całym przekonaniem postanowienia Zgro
madzenia Ogólnego SRK z  r. 1954; „Wszelkie przejawy segregacji, oparte 

na odmienności rasy, koloru lub pochodzenia etnicznego są przeciwne 
Ewangelii i niezgodne z nauką chrześcijańską o człowieku i z naturą 
Kościołów". Jeśli więc my, chrześcijanie, wspomagamy czynnie lub bier
nie obóz przeciwny, zdradzamy Chrystusa i społeczność, noszącą Jego 
imię.

Przede wszystkim wymagają natychmiastowego rozwiązania potężne 
konflikty rasowe, które poruszyły Republikę Południowo-Afrykańską. 
Możliwości nawiązania wzajemnych kontaktów między społecznościami 
różnych ras mieszkających w tej Republice zostały ostatnio mocno za
wężone.

Rząd Republiki wydał zarządzenia represyjne, które podważają wszel
kie fundamenty wolności i beapieczeństwa osobistego oraz naruszają ży
cie indywidualne i społeczne. Ten zaostrzony konflikt winien zmusić 
wszystkich chrześcijan do głębokich przemyśleń i zajęcia odpowiedniej 
postawy. Wzywamy chrześcijan, aby okazali pomoc tym wszystkim 
w Afryce Połudn., którzy znajdują się w wielkim niebezpieczeństwie 
i cierpią prześladowania z powodu opowiadania się po stronie sprawie
dliwości społecznej. Chrześcijanie żyjący poza Republiką, powinni infor
mować światową opinię publiczną o tym kryzysie i przypominać innym 
krajom i ich rządom o wspólnej odpowiedzialności w tym przedmiocie. 
Kraje te bowiem (kierując się egoistyczną 'polityką zwłaszcza w dziedzi
nie ekonomicznej, przyczyniają się do opóźnienia w Afryce Połudn. 
wprowadzenia w życie zasad sprawiedliwości rasowej.
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Dążenie do zapewnienia wszelkich uprawnień dla czarnych obywateli 
w Stanach Zjedn. A. P., przybrało również charakter masowy. Potężnej 
tej fali nic już zatrzymać nie zdoła. Komitet Centralny SRK składa 
hołd tym wszystkim białym i czarnym, którzy ponieśli cierpienia i prze
śladowania w obronie praw człowieka. Komitet pochwala osoby, parafie, 
organizacje chrześcijańskie, walczące o położenie kresu i zlikwidowanie 
tego skandalu w życiu narodu amerykańskiego. Równocześnie Komitet 
ubolewa z powodu tego, że niektórzy biali obywatele zaangażowani są 
dotychczas w beznadziejnej walce o podtrzymanie segregacji rasowej 
w kościołach i szkołach, w rozdzielaniu mieszkań i przyjmowaniu do 
pracy. W sto lat po Proklamacji znoszącej niewolnictwo, w parę dni 
po słynnej już demonstracji w Waszyngtonie o zapewnienie równości 
praw obywatelskich, Komitet Centralny SRK domaga się usilnie, aby 
Kościoły USA zintensyfikowały swe wysiłki w kierunku usunięcia wszel
kiej dyskryminacji 'rasowej z ich kraju. Nadszedł czas, aby Kościoły 
zastosowały w praktyce Ewangelię, którą głoszą z ambon. Nadszedł 
czas, by wypełniły swe posłannictwo pojednania i przyczyniły się do 
ustalenia platformy porozumienia między białymi i czarnymi.

Z DRUGIEJ SESJI SOBORU WATYKAŃSKIEGO

W niedzielę, 29 września tor., nastąpiło otwarcie II Sesji Drugiego So
boru Watykańskiego. Mówi się powszechnie, że Sobór wszedł „w drugą 
swą fazę, fazę Pawła VI“. Papież Paweł VI w mowie otwierającej obra
dy przypomniał najważniejsze cele soboru: 1) określenie pojęcia Kościo
ła, 2) odnowa Kościoła, 3) dialog z „braćmi odłączonymi11, 4) przerzu
cenie mostu między Kościołem a światem współczesnym.

W określeniu natury Kościoła, pap. Paweł VI zwrócił uwagę na to, 
że Kościół jest „budowlą Chrystusową11, „domem Bożym11, że jest spo
łecznością historyczną, widzialną, hierarchiczną i jednocześnie ożywioną 
tajemniczym życiem wewnętrznym. W organizacji Kościoła polecił zwró
cić uwagę na potrzebę pogłębienia doktryny o Episkopacie i jego funk
cjach w stosunku do Piotra. Odnowa w Kościele ma polegać na wzmoc
nieniu „tej pierwotnej doskonałości i świętości, iktórą nadać może tyliko 
naśladowanie Chrystusa i mistyczne Ejednoczenie z Nim11, na oczyszcze
niu tradycji Kościoła z .przestarzałych i nieadekwatnych form.

Dialog z „braćmi odłączonymi11 winien doprowadzić do jedności Koś- 
ścioła Chrystusowego. Jedność tę widzi pap. Paweł VI w „jedności wia
ry, w uidziale w tych samych sakramentach i we właściwej harmonii 
z jednym kierownictwem kościelnym11, lecz w różnorodności języków, 
form obrzędowych, tradycji historycznych itp. W tym miejscu papież 
wypowiedział ciekawe słowa na temat rozdziału w Kościele: „Jeśli nas, 
katolików, obciąża jakaś wina za rozdzielenie, pokornie błagamy Boga
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0 przebaczenie, a samych Braci, Morzy mogliby się czuć przez nas 
skrzywdzeni, także o przebaczenie prosimy. Z naszej strony jesteśmy 
gotowi do wybaczenia każdej krzywdy, jakiej doznał Kościół katolicki
1 do zapomnienia o cierpieniach, których przyczyną były długotrwale 
niezgody i rozdzielenie... Patrzymy z szacunkiem na dziedzictwo religij
ne, pierwotne i wspólne, które nasi Bracia Odłączeni przechowali, a czę
ściowo nawet dobrze rozwinęli..."

Dyskusje soborowe, rozpoczęte przemówieniem papieża, obracają się 
wokół schematu o Kościele, wokół dokładniejszego sprecyzowania na
tury Kościoła i jego struktury. W sposób szczególny omawiają Ojcowie 
Soboru sprawę „dowartościowania urzędu biskupiego", która łączy się 
z dogmatem nieomylności papieskiej. Dogmat ten zaczyna przybierać 
nową formę i nową treść. Już nie sam papież ma przywilej nieomylno
ści i prymatu, lecz wszyscy biskupi z papieżem na czele. Stąd mówi 
się, że „Chrystus powierzył swą władzę nie tylko Piotrowi, ale i pozo
stałym Apostołom". Dlatego biskupi całego świata stanowią kolegium, 
które jest następcą kolegium Dwunastu Apostołów. Podkreśla się w dy
skusji, że kolegialność w kierowaniu Kościołem płynie z ustanowienia 
Bożego, a nie jest instytucją ustanowioną przez Kościół. Nie uszczupla 
się tym bynajmniej władzy papieża' gdyż on należy do kolegium jako 
jego głowa. Z takich sformułowań wypłynęła jako konsekwencja ko
nieczność stworzenia stałej rady biskupów przy papieżu. Ojcowie Soboru 
wypowiadają się również za uznaniem sakramentalności biskupstwa, 
skąd wynikałoby, że cała władza biskupia płynie z samej sakry bisku
piej, a papież nie deleguje biskupom części swej władzy, lecz tylko 
określa terytorium poddane jego jurysdykcji. Sprawy te nie zostały jesz
cze przegłosowane, ale wszystko wskazuje na to, że zostaną przyjęte 
przez Sobór. Podobnie akceptacja diakonatu, jako instytucji stałej, wy
daje się być przesądzona. Dotychczas przegłosowano jedynie bardzo waż
ną sprawę, a mianowicie: wprowadzenie języków narodowych do litur
gii (!), koncelebrację Mszy św. i Komunię św. pod dwiema postaciami.

Z KONFERENCJI PANPRAWOSŁAWNEJ NA WYSPIE RODOS

W konferencji panprawosławnej na wyspie Rodos, w dniach od 
26 do 28 września br. wzięło udział 36 przedstawicieli z wszystkich Koś
ciołów prawosławnych z wyjątkiem przedstawicieli tegoż Kościoła z Gre
cji. Na konferencji przedyskutowano problem ewentualnego wysłania 
obserwatorów na drugą sesję Soboru Watykańskiego. Ponieważ w spra
wie tej większość przedstawicieli wyraziła zastrzeżenia, zadecydowano, 
by każdy z Kościołów działał na własną rękę. Patriarcha Ekumeniczny — 
Athenagoras — zaproponował rozpoczęcie z Kościołem rzymskokat. dia
logu na platformie równości, co zostało przez wszystkich przyjęte. Arcy-
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