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„Posłannictwo” W A R S Z A W A

Św. IGNACY ANTIOCHEŃSKI

M O D L I T W A  
CHRZEŚCIJAŃSKA

Wszyscy więc, tym samym Bożym owiani duchem, szanujcie 
się wzajemnie, i niech nikt nie patrzy na bliźniego oczyma cia
ła, ale w  Jezusie Chrystusie zawsze się wzajemnie miłujcie. 
Niech wśród Was nic nie będzie takiego, co by Was mogło dzie
lić, ale jednoczcie się z biskupem i z przełożonymi, na obraz 
i na naukę nieskazitelności.

Tak jak Pan, złączony z Ojcem, nic nie uczynił bez niego,
Ani sam przez siebie,
Ani przez apostołów,
Tak i Wy bez biskupa i bez prezbiterów nie czyńcie niczego. 
Nie starajcie się nadawać pozorów słuszności temu, co czyni

cie na własną rękę,
Ale wszystko czyńcie razem.
Jedna jest modlitwa,
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Jedno błaganie,
Jedna myśl,
Jedna nadzieja w  miłości,
W  szczerej radości,
A  to wszystko jest Jezus Chrystus,
Ponad którego lepszego nic nie istnieje.
Wszyscy się zbierzcie jak w  jednej świątyni Bożej,
Jak u jednego ołtarza,
Jak u stóp jednego Jezusa Chrystusa,
Który pochodzi od jednego Ojca,
W  nim jednym przebywa,
I do niego jednego powrócił.

List do Magnezjan, 6— 7. (W :) Pisma Ojców Apostolskich. Tłum. 

ks. A . Lisiecki, Poznań 1924, s. 217— 218.



Prof. dr HENDRIK BERKHOF

C Z Ł O W I E K  
W S P O T K A N I U  
Z C H R Y S T U S E M

W poprzednim numerze miesięcznika wydrukowaliśmy 
artykuł dr Jerome J. Cotsonis na ten sam temat. Obecnie 
drukujemy artykuł (w streszczeniu) dr H. Berkhofa, rekto
ra Seminarium Teologicznego, Kościoła Reformowanego 
w Holandii. Ciekawe jest ujęcie istoty człowieka przez autora.

1. P rzez całe. wieki chrześcijaństwo posiadało po prostu w y
łączne prawo, żeby nam w  Europie powiedzieć, co stanowi 
istotę człowieka. Można by się zapytać, czy chrześcijaństwo 
to prawo należycie wykorzystało, czy dało nam naprawdę od
powiedź chrześcijańską na pytanie o człowieku? Niezaprze
czalną jest prawdą, że Kościół we wszystkich swoich posta
ciach więcej od innych dołożył starań, aby pojęcie człowieka 
oprzeć raz na Platonie, raz. znów na Arystotelesie w  lekko 
uohrześcijajnionej farmie. Już z tego powodu nie jest mi żal, 
że obecnie chrystianizm stracił' monopol w  antropologii. Je
dynie tam, gdziie mu się sprzeciwiano lub go wprost zaczepiano, 
będzie się trzymał ostatniego i decydującego argumentu swej 
wiedzy o człowieku.

Isnieje bardzo  ̂ dużo różnych pojęć o człowieku. W  pier
wszym rzędzie mam na myśli humanizm w  potrójnej jego po
staci: ideaiizm, pozytywizm, i egzystencjaliizm, lecz nade wszy
stko myślę o wiedzy nowoczesnej. Całkiem nowy obraz o czło-
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wieku stworzyły biologia antropologiczna, psychologia i psycho
patologia, oraz socjologia. Zarówno w  dziedzinie fachowej jak 
i we filozofii wysuwa się na pierwszy plan trzech wielkich 
myślicieli 19 wieku, mianowicie: Marksa, Darwina i Freuda. 
Wobec tych trzech mężów Kościół zajął wrogie stanowisko, 
i dziwnym sposobem bardziej wrogie, niż wobec niemieckiego 
idealizmu Fichtego i Hegla. Czy słusznie? Moim zdaniem ci 
trzej wielcy myśliciele głosili, każdy na swój sposób, że 
człowiek powstał z pyłu ziemi i z niczego więcej. Odkryli 
oni antropologiczne prawdy, o których chrystianizm zapomniał. 
Chrystianizm nie dysponuje prawdziwą antropologią- Pismo św. 
nie jest żadnym jej podręcznikiem, tak samo jak nim nie jest 
dla geologii czy astronomii. Żyjemy w  czasach wielkich odkryć 
antropologicznych. Jako chrześcijanie i jako ludzie musimy 
się tutaj dużo nauczyć; człowiek bowiem jest istotą wielaposta- 
ciową o niewyczerpanie licznych aspektach. Kto więc chce 
dać o sobie świadectwo chrześcijańskie, ten winien zacząć 
słuchać i uczyć się.

2. Człowiek słuchając i ucząc się stwierdza, z ilu to aspektów 
można rozważać człowieka, w  nauce i filozofii, jalk bardzo te 
wszystkie punkty widzenia mają swoją względną rację, ale 
także, jak usilnie narzuca się pytanie: gdzie znajduje się cen
trum, w  którym wszystkie te aspekty należy zjednoczyć? In
nymi słowy: w  naszych czasach stare pytanie o istotę człowieka 
powraca na nowo i z po'dwójną siłą. Gdzie znajduje się cen
trum? Czy w  nieświadomym życiu duszy, czy w  świadomości 
siebie, czy też w  duchu, czy w  opanowaniu niższej części na
tury, czy w  mowie? Czy człowiek jest socjalnym dzikim zwie
rzęciem, czy też częścią absolutnego ducha? Czy podlega na
turze i przeszłości, czy też rozwija się w  wolności swego ist
nienia w  kierunku przyszłości? Czy może to wszystko jest 
równocześnie prawdą? Z jakich wyżyn można wtedy przyjąć 
te prawdy w  ich względności? Karol Barth określił wszystkie 
te elementy istnienia człowieka jednym szczęśliwym mianem 
jako „zjawisko tego co ludzkie". A le  wtenczas, nasuwa się
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znowu pytanie: Czym jesit istota, która przejawia się we 
wszystkich tych zjawiskach?

I tutaj dochodził do głosu świadectwo chrześcijańskie, które 
tak brzmi: Istota człowieka jako nieobiektywna nie podpada 
pod obserwację ludzką, jeżeli mimo to wiemy coś o istocie 
człowieka, to jedynie z dialogu z Bogiem. Co Bóg o człowieku 
sądzi, to stanowi istotę człowieka. Co Bóg w  swoim Słowie
0 nas wypowiada, to jest naszą właściwą istotą. A  tam, gdzie 
my jako ludzie odpowiedzialni dajemy Bogu odpowiedź —  czy 
powiemy „nie“ czy też „tak“ —  tam przejawia się nasza istota. 
Biblia nie uczy żadnej antropologii, lecz podaje historię o Bogu
1 człowieku, i w  tej historii okazuje się, jak Bóg nas widzi i jak 
my na Boga reagujemy, to znaczy jakimi jesteśmy w  naszej 
najgłębszej istocie.

Centrum historii biblijnej stanowi objawienie Boga w  Jego 
Synu. Bóg stał się człowiekiem. I tu objawia się nie tylko Bóg, 
ale również człowiek. W  nim wypowiada Bóg Swoje Słowo 
i w  nim także i w  jego ludzkim postępowaniu wobec Boga daje 
człowiek swoje ostatnie i najgłębsze odpowiedzi. Jak zgodnie 
z Soborem w  Chalcedonie wyznajemy, że Jezus Chrystus jest 
prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, „niepodzie- 
lony i nieoddzielony, niezmieszany i niezmieniony", tak samo 
możemy i musimy w  sensie teologicznym powiedzieć, że nasza 
antropologia opiera się na naszej Chrystologii.

3. Zanim tę myśl dalej rozwiniemy, chcemy wpierw roz
ważyć, jak Bóg objawił się w  Chrystusie w  sposób iście wy
jątkowy; objawił się mianowicie jako ten Bóg, który z miłości 
chce wziąć udział w  naszym człowieczeństwie. W  Chrystusie 
okazała się dobrotliwość (dosłownie: filantropia) Boga (List do 
Tytusa 3,4). Wcielenie jest tym wielkim cudem historii. W  nim 
dokonuje się samozaparcie Boga, lecz nie jest to żadnym za
przeczeniem Boga. Bóg może w  czasie przyjąć postać człowieka 
bo jest od wieków Bogiem ludzkim. Stworzył nas na swój obraz, 
więc może też nie zaprzeczając Siebie, nosić nasze podobieństwo.
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Bóg stał się człowiekiem. W jaki sposób i w  czym przejawia 
się istota człowieka Jezusa? Czy w  pewnych rysach charak
teru? Czy w  pełnej wyrazu wzniosłości? Czy w  jakiejś nad
zwyczajnej harmonii rozumu, uczucia i woli? Tak niestety 
przedstawiony jest Jezus w  jaikiejś okropnej chrześcijańskiej 
ilustracji;: wzniosły, doskonały, pogrążony w  kontemplacji sa
mego siebie. Lecz Ewangelie nic nam o tym nie mówią; kreślą 
nam raczej obraz człowieka, który wcale nie kontempluje siebie, 
lecz jest przepełniony miłością do Boga i miłością do człowieka. 
Tych dwóch cech nie potrzeba udowadniać. Jezus jako czło
wiek wykazał nam swoim życiem znaczenie tego wielkiego, 
podwójnego przykazania, jako sens życia ludzkiego w  ogóle. 
I właściwie nie chodzi tu bynajmniej o dwa kierunki życia. 
Jezus miłuje swego Ojca jako Boga miłującego nas ludzi, sło
wem: miłuje Boga ludzkiego, i miłuje człowieka j-ako przed
miot miłości Bożej.

Osobiście wierzę, że w  Jezusie możemy odróżnić jeszcze 
trzeci kierunek życia. Mam na myśli Jego cuda: Chodzenie po 
morzu, cudowne nakarmienie, uzdrowienia i wiele innych. 
Jezus jesrt nie tylko w  osobliwym stosunku do Boga i do nas. 
ale także do przyrody. Właśnie dlatego, że jest On prawym 
Synem Ojca i prawym bliźnim człowieka, może być także pra
wym Panem przyrody. I tak żyje wśród nas jako prawdziwy 
człowiek w  tych trzech relacjach.

4. Jeżeli do istoty Jezusa należy, że jako człowiek żyje 
w  tych trzech relacjach (odniesieniach) to przejawia się nam 
w  tym istota człowieka w  ogóle. Jest On przecież synem czło
wieczym, to znaczy po prostu człowiekiem, i jest „ostatnim 
Adamem11. W Nim widzimy jak Bóg nasze człowieczeństwo 
pojmuje. Być człowiekiem nie polega w  istocie swej na mowie, 
duchu, świadomości siebie, wolności iitd, gdyż to wszystko do 
człowieka należy. Lecz te władze nie stanowią istoty naszej, 
ale są jedynie naszymi instrumentami, przy pomocy których 
swoją istotę udowadniamy. Sama istota człowieka polega na 
tym, że jest powołany do działania w trzech relacjach, miano
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wicie: Jako dziecko w stosunku do Boga, jako bliźni w  stosunku 
do innych ludzi, i jako pan w stosunku do przyrody. A  zatem 
istota człowieka okazuje się w  jego relacjach, a nie w  jego 
właściwościach jako taikich. Nie żyje on tylko po to, aby spo
czywał sam w  sobie, ale powołany jest do tego, by szukał co 
w górze jest i na zewnątrz. W  tym punkcie stykają się bardzo 
uderzająco antropologia chrystologiczna z nowoczesną antropo
logią fenomenologiczną i egzystencjalistyczną. Ta ositaifcraia rów
nież uważa człowieka za istotę niewykończoną, czynną i na 
zewnątrz zwróconą. Tutaj możemy niejednego się nauczyć. 
Trzeba tylko ubolewać nad tym, że teologia chrześcijańska 
sama z siehie już dawno przedtem nie zrobiła tych odkryć na 
podstawie Pisma św. Zamiast tego przyswoiła sobie grecki 
obraz człowieka zainteresowanego sobą, zaś jego stosunki na 
zewnątrz uważała za coś drugorzędnego, zwłaszcza jego sto
sunek do innych ludzi.

Mówię tutaj o trzech kierunkach działania u człowieka. 
Kościół chrześcijański natomiast zna na ogół tylko dwa: kie
runek do Boga i kierunek do współczłowieka. Najwyższy już 
czas abyśmy zrozumieli, że Pismo św. uważa również za rzecz 
istotną nasz stosunek do przyrody. Zaraz na pierwszej stronicy 
Biblia uważa opanowanie przyrody za istotny rys w  obrazie 
Boga. To samo znajdujemy w  Psalmie 8. Z listu do Żydów do
wiadujemy się, że to opanowanie przyrody osiągnęło swoją 
pełną rzeczywistość jedynie w  tym nowym człowieku Jezusie, 
ale jako zadatek i obietnicę dla nas. Dlatego też technikę iznią^ 
złączoną naukę i przemysł należy uważać za właściwe objawy 
działania człowieka, jakim go Bóg stworzył.

Mówiąc o tych trzech kierunkach w  życiu ludzkim zdajemy 
sobie sprawę z tego, że kreślimy taki obraz człowieka, jaki 
nowoczesny humanizm we wszystkich swoich postaciach od
suwa. Kto wierzy, że w  Jezusie zostało objawione prawdziwe 
człowieczeństwo, ten także musi wierzyć, że właściwy stosu
nek człowieka do Boga jest podstawą jego życia. Z tym w y
znaniem stoimy osamotnieni w  nowoczesnym świecie euro
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pejskim, który religię uważa za pewien dodatek, bez którego 
można żyć, podobnie jak ktoś oie posiadając zdolności estetycz
nej itp., nie zatraca swego' prawdziwego człowieczeństwa. 
Właśnie w  takim świecie składającym się z techniki i ludzkich 
stosunków, Kościół powinien głosić, że jednego potrzeba, aby 
osiągnąć pełne i prawdziwe człowieczeństwo. Nie trzeba na ten 
temat dużo 'dyskutować z . humanistami, lecz należy przede 
wszystkim wykazać życiem, jaka pełnia i jakie bogactwo mieści 
się w  człowieku, jeżeli na pierwszym miejscu możemy się po
rozumieć jako dzieci Boże. Tu znajdziemy tę prawdziwą nową 
przystań, w  której możemy przetrwać wszystkie problemy 
współczesnego świata i techniki.

Prof. dr Hendrik Berkhof 
Tłumaczył: Ks. dr Stanisław Maćkowiak



Ks dr JANUSŻ MAŁUSZYŃSKI

P R Z Y J A Ź Ń  
U ARYSTOTELESA

A r y s to te le s o w i podział filozofii na teoretyczną i prak
tyczną przetrwał do dziś i jest nadal aktualny. Wprawdzie po 
upływie dwóch tysięcy lat zakres i (treść tych działów jest inna. 
Obecnie np. filozofia praktyczna przekształciła się w  aksjologię, 
czyli teorię wartości.

Największą wartością dla człowieka jest dobro. Ta naj
większa wartość jest przedmiotem podstaiwowej części filozofii 
praktycznej, czyli etyki. Istotną częścią etyki jest etyka norma
tywna, związana ściśle z teorią rzeczywistości.

Konsekwencją np. chrześcijańskiego poglądu na świat i życie 
jest wielkie, uniwersalistyczne —  obejmujące całą ludzkość 
przykazanie miłości.

Starożytna, przedchrześcijańska myśl filozoficzna nie mogła 
i nie zdobyła się na zrozumienie uniwersalistycznej idei ludz
kości. Nie ma jej i w  systemie etycznym Arystotelesa. Ideał 
miłości bliźniego w  tym systemie zastąpiony jest ideałem przy
jaźni, która z natury swojej ściąga się raczej do osobistych sto
sunków i to w  zamkniętym gronie. Zagadnieniu przyjaźni 
Arystoteles poświęca specjalną rozprawę. Obejmuje ona w  o- 
beenym układzie pism Arystotelesa dwa rozdziały (V III i IX ) 
w  Etyce Nikomachejskiej. (por. W  Jaeger; Arystoteles 1923
S. 208).

Celem wszelkiej działalności ludzkiej wg. Arystotelesa jest 
eudaimomia. Termin ten tradycyjnie tłumaczy się jako „szczęś
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cie“ . Eudaimonia jednak w  rozumieniu greckim określała dos
konałość jednostki, czyli osiągnięcie szczytowego stanu dosko
nałości dostępnego naturze ludzikiej. Arystoteles tę doskonałość 
widział w działaniu właściwym człowiekowi, a więc w  dzia
łaniu przede wszystkim rozumem. Obejmuje ono poznanie i  ży
cie praktyczne. Stąd też człowiek rozumny posiadać winien 
odpowiednio dwa rodzaje zalet, czyli cnót. Są to cnoty diano- 
etyczne i etyczne. Cnoty diamoetyczne —  intelektualne należą 
do dziedziny rozumu ■— poznania, a etyczne do woli.

Należy taikże zauważyć, że cnota u Arystotelesa (ARETE) ma 
znaczenie szersze, niż obecne i odpowiada raczej nieco archa
icznemu terminowi polskiemu „dzielność". Tego terminu 
w  wielu wypadkach, za „szkołą lwowską11, używa tłumacz pol
ski fetyki Nikomachejskiej. (por. Arystoteles Etyka . Nikoma- 
chejska —  przełożyła i wstępem opatrzyła Daniela Gromska 
P.W.N. 1956 J. Cytaty zawarte w  tym artykule są zaczerpnięte 
z tegoż tłumaczenia).

Etyka Arystotelesowslka jest w  przeciwstawieniu do poglą
dów platońskich doktryną realistyczną i empiryczną, wychodzi 
z założenia, że celem wszelkiej działalności jest tylko dobro 
reailne i otsiągadne.

Wyraża się ona, jak już wspomnieliśmy, w  działalności wła
ściwej człowiekowi, to jest w  działalności cnotliwej. Całkowita 
szczęśliwość wymaga spełnienia się trzech warunków. Po 
pierwsze potrzeba by okres życia człowieka osiągnął właściwą 
miarę „bo jedna jaskółka wiosny nie czyni11, szczęśliwość, 
którą się krótko używało nie jest właściwie szczęśliwością. Po 
drugie szczęśliwość wymaga, by człowiek nie podlegał cier
pieniom ciała i był dostatecznie zaopatrzony w  dobra zew
nętrzne, kto musi żyć w nędzy nie może być szczęśliwy. Po 
trzecie wreszcie potrzeba także, żeby człowiek miał przyjaciół, 
bo obcowanie z nimi przyczynia się znacznie do szczęścia. 
Przyjaźń wg. Arystotelesa jesit „pewną cnotą, lub czymś z cnotą 
związanym... jest czymś dla życia najkonieczniejszym, ibo bez 
przyjaciół nikt nie mógłby pragnąć żyć, chociażby posiadał
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wszystkie inne doibra....“ (Arystoteles Etyka Nikomachejska 
tłum. poi. 1956 str. 282). Tym stwierdzeniem, określającym 
przyjaźń jako konieczny warunek szczęśliwości rozpoczyna 
Arystoteles swój traktat o przyjaźni.

Przyjaźń (F IL IA ) w  szerszym znaczeniu obejmuje myśl 
Arystotelesa, wszystkie dodatnie uczucia, które powstają dla 
osiągnięcia' dobra względnie pożytku, lub przyjemności. Stąd 
pewnego rodzaju przyjaźnią są uczucia łączące krewnych, ko
legów,' współobywateli wspólnie podróżujących i towarzyszy 
broni, jak również towarzyszy wszelkich wspólnych poczynań 
(por. j. w. str. 283 i 304)- „A  zatem —  pisze Arystoteles —  
wszelka przyjaźń polega na pewnej wspólnocie. Można by 
jednak wyodrębnić spośród Innych stosunków, stosunek łą
czący krewnych i kolegów, stosunki, między współobywate
lami i między członkami tej samej filii i między uczestnikami 
tej samej wyprawy morskiej itp. podobne są raczej do przy
jaźni opartej na samej wspólnocie, zdaje się bowiem polegać 
na pewnego rodzaju umowie. Tu zaliczyć też można stosunek 
przyjaźni między gospodarzem, a „gościem", (j. w. str. 311).

Wspólnota jest jednak tylko jednym z warunków przyjaźni. 
Następnym warunkiem jest pewna równość między przyja
ciółmi. Arystoteles wyraźnie mówi: „przyjaźń to równość 
i podobieństwo" (j.w . sta1. 302). Jak widać Arystotelesowi, 
który za rzecz oczywistą i słuszną uważał niewolnictwo, zu
pełnie jest obca idea braterstwa wszystkich ludzi.

Uważa on: „Gdzie jest równość, tam musi też zgodnie z nią być 
również w  miłości i we wszystkim innym, ci zaś co są nierówni 
powinni swoje świadczenia kształtować proporcjonalnie do 
wyższości drugiej strony" (j.w . str. 314). Dlatego też przy
jaźnią tylko w  szerszym znaczeniu, można nazwać te rodzaje 
uczuć dodatnich, które implikują wyższość jednej strony nad 
drugą, jak np. „w  stosunku ojca do syna, i w  ogóle człowieka 
starszego do mtodszego, mężczyzny do kobiety i w  ogóle 
zwierzchnika ‘do podwładnego" (j. w. str. 299). (Na marginesie 
warto podkreślić tę nierówność między kobietą i mężczyzną).
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Wprawdzie Arystoteles zauważa, że „ludzie nierówni sobie 
mogą stać się przyjaciółmi; jalko że mogą zrównać się z sobą“ 
(j.w . str. 302).

Obok wspólnoty i równości od przyjaciół wymaga się podo
bieństwa, gdyż „przyjaźń to równość i podobieństwo zwłaszcza 
zaś podobieństwo pod względem dzielności- etycznej" (j.w . str. 
302). Jak z powyższego zdania wynika, jeszcze jednym warun
kiem właściwej przyjaźni to pewna doskonałość duchowa przy
jaciół. „Doskonałą formą przyjaźni jest przyjaźń między ludźmi 
etycznie dzielnymi i podobnymi do siebie w  dzielności etycznej. 
W  podobny bowiem sposób nawzajem sobie dobrze życzą... ci, 
którzy dobrze życzą swym przyjaciołom ze względu na nich sa
mych są przyjaciółmi w  najwłaściwszym tego słowa znacze
niu..." (j.w . str. 289). Wysokie wymagania stawia Arystoteles 
dla zrealizowania się doskonałej przyjaźni. Nic więc dziwnego, 
że przyjaźń ogranicza do niewielkiego grona. „N ie można być 
przejacielem wielu ludzi, przyjacielem w  znaczeniu przyjaźni 
doskonałej,, tak jak nie można być zakochanym w  wielu oso
bach na raz", (j.w . str. 296).

Istotę przyjaźni stanowi wzajemna życzliwość: „Aby więc 
być przyjaciółmi, muszą Obie strony... żywić wzajemną dla 

„siebie życzliwość i wzajemnie dobrze sobie życzyć i zdawać 
sobie z tego sprawę", (j.w . str. 287). Wzajemną życzliwość 
zdaje się wykluczać miłość własna: „gani się tych co siebie sa
mych najbardziej kochają i nazywa się samolubami, używając 
tego wyrazu w  znaczeniu potępiającym" (j.w . str. 340), pisze 
Arystoteles, zauważa' jednak równocześnie, że: „Stosunki przy
jazne z przyjaciółmi i cechy charakterystyczne przyjaźni w y
płynęły —  jak się zdaje —  z ustosunkowania się do siebie sa
mego". (j. w. str. 330). (Nasiuwa się tu analogia do chrześcijań
skiego przykazania „kochaj bliźniego swego, jak siebie sa
mego".)

„Za przyjaciela uważamy kogoś, kto drugiemu dobrze życzy 
i okazuje mu, lub zdaje się okazywać mu, czynnie swoją do
broć i to ze względu na osobę przyjaciela, albo też kogoś, kto
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ze względu na niego samego żyozy przyjacielowi, by istniał 
i żył; to właśnie odczuwają mattki dla swych dzieci i przyja
ciele nawzajem dla siebie nawet jeżeli się poróżnili. Inni uwa
żają za przyjaciela kogoś, kto z przyjacielem współżyje i te 
same ma upodobania, lub też wespół z nim smuci się i raduj e‘c. 
(j.w . str. 330). Otóż człowiek rozsądny i wyrobiony sam sobie 
życzy przecież tego co dobre i czyni to co doibre dla niego, 
pragnie też żyć i uchować się, istnienie bowiem jest dobrem 
dla człowieka. Własna świadomość nie jest mu przykra, bo 
wspomnienia czynów godnych są mu miłe, a nadzieje na przy
szłość dobre. Człowiek prawy jest też stały w  swych upodo
baniach: „Skoro tedy człowiekowi prawemu przysługują 
wszystkie te cechy w  stosunku do siebie samego, a do przyja
ciela ustosunkowuje się on jak do siebie samego (bo< przyjaciel 
jest drugim ,,ja“ ) to przyjaźń zdaje się być jedną z tych cech“ . 
(j.w . sitr. 332). Arystoteles wskazuje na wielką wartość przy
jaźni. Młodym pomaga ona wyzwalać się z egocentryzmu, uczy 
myślenia nie tylko o sobie, daje możliwość wzorowania się, 
zapewnia konieczne dla poprawnego rozwoju towarzystwo. Do
rosłym staje się przyjaźń pobudką ido czynów szlachetnych; 
starcom niesie pociechę. Przyjaźń jednak powinna być bezin
teresowna. „Ludzie więc, którzy są sobie nawzajem przyja
ciółmi gwoli wynikającej stąd dla nich korzyści, nie żywią dla 
siebie uczuć przyjaznych ze względu na osobę przyjaciela, lecz 
tylko o tyle, o ile dla każdego z nich wynika stąd jakieś dobro. 
Podobnie ma się rzecz z tymi, którzy są sobie przyjaciółmi ze 
względu na wynikającą stąd dla nich przyjemność. Te sto
sunki przyjacielskie są przypadkowe, osobnik bowiem kochany 
tu jest nie ze względu na to, że jest tym kim jest, lecz ze 
względu na to, że przysparza jakiegoś dotbra, bądź przyjem
ności. Toteż przyjaźnie tego rodzaju łatwo ulegają zerwaniu11 
(j.w . sitr. 287 i 288). Jedynie więc przyjaźń między ludźmi 
etycznie dzielnymi czyli cnotliwymi jest trwała, bo przedmio
tem jej jest charakter człowieka, stanowczego i prawego. 
„Przyjaźń ludzi dzielnych etycznie —  i ona jedyna tylko —  nie
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jest narażona na szwank z powodu poitwarzy. Bo niełatwo jest 
takim ludziom uwierzyć w  ezyjekolwiek słowa oczerniające 
człowieka wypróbowanego po długim czasie. Między takimi 
więc (przyjaciółmi) jest ufność i przekonanie, że nigdy nie 
mógłby jeden z przyjaciół drugiego skrzywdzić i wszystko 
w  ogóle czego się żąda od prawdziwej przyjaźni" (j. w. str. 292). 
Według Arystotelesa przyjaźń niezbędna jest dla pełnego 
szczęścia, a warunkiem osiągnięcia przyjaźni życie szlachetne 
i cnotliwe. Ideałem człowieka i .przyjaciela jest życie myśliciela 
jednoczącego w  sobie w  pełnej harmonii wyznawaną teorię 
z życiem praktycznym. Zdobią go cnoty takie jak panowanie 
nad sobą, odwaga, wspaniałomyślność, poczucie honoru, spokój, 
zgodność, takt towarzyski i sprawiedliwość stanowiąca ukoro
nowanie wszystkich cnót.

Piękny to wzór człowieka, któremu potrzeba jeszcze tylko 
nieco chrześcijańskiej pokory i miłości, by mógł być wzorem 
i dla człowieka współczesnego.

Ks. dr Janusz Małuszyński
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M E S J A S Z  
Z A P O W IE D Z IA N Y

M esjanizm jest wyłączną cechą religii izraelskiej. Mesja/nizm 
wyrasta z monoteizmu żydowskiego i na nim się opiera, me- 
sjanizm jest dopełnieniem monoteizmu, jest jego wyższą formą. 
W mesjaniźmie znajduje swój wyraz stosunek Boga do narodu 
wybranego i odwrotnie narodu wybranego do Boga, a następnie 
całej ludzkości do Boga i Boga do całej ludzkości.

Już w  księgach historycznych St. Testamentu można spotkać 
tak zwane teksty mesjańskie, to znaczy takie momenty tych 
ksiąg, których głównym zadaniem jest pouczyć czytelnika pod 
formą obrazu czy przypowieści o przyszłym Mesjaszu. Idea 
mesijanizmu zarysowuje się bardzo wyraźnie w  księgach pro
rockich. Mesjanizm to ulubiony temat pouczeń prorockich. Ce
lem tych pouczeń jest przedstawienie osoby i atrybutów przy
szłego Mesjasza: najpierw pojawia się ogólna zapowiedź, że 
Mesjasz będzie, później występuje Mesjasz jako potomek W y
branego Narodu, a wreszcie nawet zostaje wybrane pokolenie, 
z którego będzie pochodził.

Mesjanizm można określić jalko zespół przepowiedni mających 
na względzie nowy porządek religijno-moralny w świecie. 
Głównymi czynnikami tego porządku jest z jednej strony Bóg, 
z drugiej człowiek. W  odniesieniu do Boga porządek ten polega 
na ujawnieniu Bożej potęgi i  założeniu przyszłego królestwa. 
W  odniesieniu do człowieka, na pełnym uznaniu władzy Bożej 
i osobistej świętości, jako warunku przynależności do kró
lestwa Bożego.
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Według przepowieści Starego Testamentu era mesjanizmu 
łączy się i zależy od ery wypełnienia zamiarów Bożych wobec 
ludzkości (Janowa ,pełnia czasów").

Wszystkie religie mają w  sobie pierwiastek wybawczy, ale 
znajduje on wyraz w  niemym fatum czy nirwanie, zaś w  re- 
ligii monoteistycznej momenit wybawczy, oswobodzający, jest 
zgoła innego zabarwienia. Moment ten łączy się bezpośrednio 
z Bożą dobrocią i miłością. I to jest drugi charakterystyczny 
rys mesjanizmu starotestamentowego.

Według religii wschodnich np. mahometańskiej, buddyjskiej 
czy perskiej —  zło tkwi w  pierwiastku materialnym, dlatego 
religie te poprzez ascezę, wyrzeczenie, nawet odebranie sobie 
życia dążą do wyzwolenia się spod wpływów zła.

Natomiast idea mesjanizmu zawarta w  księgach Starego Te
stamentu, mimo że Stary Testament jest niedoskonały i bardzo 
cielesny, upatruje możności wyzwolenia spod wpływu zła w  po
jawieniu się osoby, która będąc pośrednikiem między Bogiem 
a człowiekiem, wskaże drogę jak zła tego się pozbyć, przy czym 
zło tkwi nie tyle w  ciele człowieka —  w pierwiastku material
nym, ile raczej w  stronie duchowej człowieka, umysłowej i mo
ralnej. Tą indywidualnością, która dopomoże człowiekowi do 
wyzwolenia się spod przemocy zła będzie Mesjasz.

W  Starym Testamencie nie chodzi o zło fizyczne, lecz mo
ralne i ten aepekt w  temacie o mesjaniźmie tworzy specjalne 
zabarwienie. Chodzi tu o wybawienie, o uwolnienie od zła 
w  znaczeniu moralnym, to jest od grzechu.

Idea mesjańska początkowo związana jest tylko z jednym 
narodem, a nawet z jedną rodiziną —  rodziną Abrahama. Póź
niej jej zasięg zatacza coraz to większe kręgi. Rodzina, naród, 
ludzkość —  to poszczególne etapy mesjanizmu na drodze jego 
rozwoju.

Idea królestwa Bożego pozostaje w  ścisłym związku z historią 
Izraelitów. Była ona nie do. pojęcia, gdy Hebrajczycy byli no
madami. Nic przeto dziwnego, że w  Starym Testamencie idea
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królestwa Bożego, pojawia się dopiero wtedy, gdy Żydzi osie
dlają się w Kanaanie i zaczynają się czuć zjednoczonym naro
dem. Z walk w  okresie Sędziów rodzi się forma królestwa, 
która za czasów Dawida i Salomona dosięga szczytów swego 
rozwoju. Charakterystyczną cechą monarchii Starego Testa
mentu jest teoikracja. Królowie rządzą nie w imieniu własnym, 
ale w  imieniu Jahwy. Król —  to pomazaniec Boży, namiestnik 
Jahwy, bo właściwym królem Izraelitów jest sam Jahwe. Obraz 
Mesjasiza i jego dzieło nie jest nigdzie obrazem pełnym. Widać 
tu wyraźnie ewolucję. Najpierw zapowiedź, że Mesjasz będzie. 
Potem stopniowo Bóg precyzuje osobę Mesjasza, mówiąc prze
ważnie o Jego atrybutach. Raz będzie występował jako naj
wyższy kapłan, kiedy indziej znów jako najwyższy król i władca, 
dlatego też przy zgłębianiu tekstów mesjańskich należy mieć 
na uwadze ogólną zasadę hermeneuiyczną o miejscach para- 
lelnych, proroctwa mniej jasne należy objaśniać tekstami jaś
niejszymi.

Pojęcie mesjanizmu w  księgach prorockich w  porównaniu 
z  proroctwami mesjanicznymi w  księgach historycznych jest to 
samo z tym, że prorocy na skutek specyfiki swego posłannic
twa bardzo różnie określają osobę Mesjasza. U proroków mówi 
się przeważnie o mesjańskim królestwie, o tej erze jaką zapo
czątKowuje przyjście Mesjasza. Do tej ery nawiązuje Amo- 
sowy... „dzień Jahwy“ , który ma być dniem sądu dla pogan 
i przewrotnych Izraelitów; Ezechiel głosi, że wtedy wszystkie 
narody uwierzą w  Jahwę, a Izajasz dodaje, że odtąd każde ko
lano będzie się zginać przed Jahwą.

Oprócz tego proro-cy podkreślają u n i w e r s a l i z m  —  
będzie więc jedno jedyne państwo —  'królestwo Boże, ale to się 
stanie po uprzednim przyjściu na świat tego, który pojedna 
człowieka z Bogiem.

Mesjasz jest początkowo postacią nie tylko anonimową, ale 
w  ogóle zagadkową. Dopiero w  Psalmie 2,2, a więc w  okresie 
tzw. niewoli babilońskiej postać ta oznaczona zostaje terminem 
m a s z i  j ah ,  który znaczy tyle co namaszczony, pomazaniec.
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W nazwie tej kryje się aluzja do rytuału namaszczenia prze
widzianego dla królów i kapłanów.

U najdawniejszych proroków, między innymi u Amosa spo
tykamy naukę o mesjańskim (królestwie Bożym. Jednak dopiero 
Daniel użył nazwy „królestwo Boże“ w  odniesieniu do kró
lestwa Mesjasza.

Charakter królestwa mesjańskiego wg. myśli Hebrajczyków 
jest szczególny: to królestwo czysto ziemskie, wskrzeszone 
w  granicach historycznych Izraela. Opisy łączą z tym króles
twem następujące skutki panowania Mesjasza: a) wolność od 
chorób, b) długie życie, c) urodzajność gleby, d) pogrom wro
gów. Jest to jednocześnie królestwo duchowe, które będzie 
królestwem świętości. Zgładzenie grzechów u tych, 'którzy na
leżą do1 tego królestwa (Ezechiel) i przemianą wewnętrzną ludzi 
pod wpływem Ducha Bożego —  to nader błogie skutki mesjań
skiego królestwa. Wreszcie 'królestwo mesjańskie występuje 
jako zewnętrzny wyraz panowania Boga nad narodem.

Prorocy nie zajmują się zasadniczo precyzją chronologiczną 
ery mesjańskiej. Ujmują postać Mesjasza z osobistego punktu 
widzenia. Czytając proroków odnosi się wrażenie, że dla wielu 
z nich osoba Mesjasza jest całkiem bliską. Nawet Daniel, który 
liczbowo określił przyjście Mesjasza, na przekór własnym sło
wom, jest wyrazicielem bliskości królestwa mesjańskiego.

Relacje prorockie dotyczące Mesjasza są fragmentaryczne 
i niezupełne. Jedni z proroków zajmują się działalnością M e
sjasza, inni opisem narodów, nad którymi będzie panował. 
Dopiero połączenie tych proroctw w  jedną całość daje nieco 
pełniejszy Obraz Mesjasza.

Skąd się w  ogóle te proroctwa wzięły w  Starym Testamencie? 
Dla tych, którzy przyjmują pierwiastek nadprzyrodzony, Boży, 
jest to zupełnie zrozumiale. Tłumaczą objawieniem Bożym. 
Prorocy przemawiali w  imieniu Bożym. Bóg natchnął im pewne 
myśli, tak, że źródło przepowiedni mesjańskich leży w  Bogu. 
Trudność wyrasta dopiero wtedy, gdy ktoś neguje istnienie 
pierwiastka Bożego w  Biblii. Wówczas osłabia się duch wiary,



M ESJASZ Z A P O W IE D Z IA N Y 19

a nadmierna, niczym nieuzasadniona podejrzliwość zaczyna od 
zaprzeczeń i zaprzeczeniami kończy.

Według myśli katoliakiej idea mesjanizmu, jaką spotykamy 
na kartach Starego Testamentu, wynika z objawienia Bożego 
i jest jego główną częścią, stanowi po prostu osnowę religij
ności biblijnej-

Najstarszy z piszących proroków Amos. pragnie przygotować 
swych słuchaczy na „dzień Jahwy“ lękając się, by nie stał się 
on dla nich dniem smutku zamiast dniem radości i wejścia do 
chwały (Am. 5,18). Od owego „dnia Jahwy“ służyć będzie Ja- 
hwie nie tylko naród izraelski, ale wszyscy ludzie (Am 4,13). 
Podobne myśli wyraża Ozeasz z tym, że zapowiada panowanie 
Mesjasza jako- króla —  podobieństwo Dawida (Oz. 2,10).

W  tym samym mniej więcej czasie powstaje szereg utworów 
Starego Testamentu. I tak Ps. 2 ukazuje narody ziemi pod pa
nowaniem króla —  Mesjasza. Słowa: „Synem moim ty jesteś, 
jam cię dziś zrodził“, są paralelą do Iz. 9, 5 jakkolwiek przy
pominają także 2 Sam. 7,14, na których opiera się Ps. 89, 27 m. 
Mesjasz nazwany jest bohaterem i bogiem w  Ps. 45, 4, 7, który 
zwycięża i rządzi w  sposób jak najbardziej doskonały w  Ps. 72, 
stanowiącym jeden obraz z Iz. 60 i Zach. 9, 9 'm.

Ps. 110 pozwala Dawidowi nazwać Mesjasza swoim panem 
i czyni niedwuznaczne aluzje zarówno do triumfu Mesjasza, 
jak i do jego królestwa. „Tyś mi kapłanem wg wzoru Melchize
deka" —  mówi Jahwe bez cienia żalu, czy rozczarowania do 
Mesjasza. Wspaniałym dramatem jest Ps. 22, który w  połączeniu 
z Iz. 53 przedstawia Mesjasza poniżonego i cierpiącego:

„widzieliśmy go, a nie było na do spojrzeć,
przypatrywaliśmy się mu, pohańbionemu,
jako ostatniemu z ludzi: mężowi boleści, pełnemu słabości.
Oblicze miał zniszczone, aż do niepoznania.
To on nosił nasze boleści i choroby nasze na sobie, 
a my woleliśmy u/ważać go za trędo,watego 
i za poniżonego przez 1Boga..
Tymczasem on właśnie został zraniony za nasze nieprawości
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i za grzechy nasze pognębiony...
„Boże mój, Boże mój, czemuś tmmie opuścił?...
...jam raczej robak, niż człowiek, 
pośmiewisko ludzi i wzgarda pospólstwa.
Wszyscy, którzy mnie widzą naśmiewają się 
i krzywiąc usta chwieją głowami:
„Ufał Bogu, niechże go wybawi,
Niech go ratuje, jeżeli ma w nim upodobanie!“
...Otoczyli mnie jakby sitado wołów 
Niby byki z Bazamii stoją dookoła,
Rozwarli nade mną swe paszcze,
Niby łew ryczący...
...Opadli mnie jak psów zajadłych sfora, 
jak zgraja złoczyńców mnie osaczyli.

Wśród proroków Izajasz mówi o Mesjaszu najpiękniej i naj
jaśniej. Nagromadzenie przepowiedni mesjańskich u tego pro
roka zyskało mu chlubny tytuł „ewangelisty Starego Testa
mentu

Podobnie współczesny Izajaszowi Micheaisz prorokuje o Me
sjaszu. Chodzi tu głównie o tekst zawarty w rodz. 5,1— 5.

Myśl, że przyszły Mesjasz będzie nosił nieprawości, przez 
współczesnych nie była zrozumiana. Dopiero w  świetle nauki 
Paiwłowej stała się jasna, kiedy Apostoł podkreślił w  liście do 
Koryntian, że w męce jest zbawienie. Że myśl ta nie była przez 
Izraelitów zrozumiana wskazuje na to Ewangelia i uczniowie 
Chrystusa, którzy dziwili się, że On ma cierpieć. Podłoże tego 
rodzaju rozumowań jest psychologiczne: dawniej ludzie wie
rzyli tylko w odpowiedzialność zbiorową, a odpowiedzialność 
indywidualna, zwłaszcza zastępcza była niezrozumiała. Idea 
ta jednak rozwija się z biegiem czasu. Izajasz w 53 rozdziale 
wyraźnie podkreśla satisfactio vicaria.

Prorok Micheaisz zapowiada narodzenie Mesjasza w  Betlejem. 
W słowach zaś, które potem dodaje, nie ma już mowy o naro
dzeniu doczesnym, lecz o narodzeniu, albo raczej o rodzeniu 
się wiecznym: Mesjasza na łonie Ojca. Prorok zapowiada na
rodzenie Mesjesza w  Betlejem jako rzecz przyszłą; a zatem nie 
może go oznaczyć jako faktu, który się stał już od dawna.
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Mowa tu o innym narodzeniu, które poznać można przez świa
tło chrześcijańskiego objawienia, a które zakryte było przed 
oczyma Izraelitów. Chodzi tu o 'narodzenie wieczne. Forma, 
której używa Micheasz, jest podobna do tej, której użył Izajasz, 
jak również charakterystyczne cechy dziecięcia, jakie się na
rodzi, czyli Mesjasza, u obydwóch proroków są jedne i te same. 
Tak np. dziecię to jest naziwane przez Izajasza „Przedziwny", 
,,Bóg“ , „Mocny“ , „Książę Pokoju"; „rozmnożone będzie pań
stwo jego, a pokoju nie będzie końca" (Iz. 9, 6— 7). A  u Miche- 
asza: „rządzić będzie mocą Bożą, rozwielmoży się aż do granic 
ziemi. A  ten będzie pokojem". To samo aniołowie powtórzyli 
w  Betlejem przy narodzeniu Zbawiciela: chwała Bogu na w y
sokości a pokój...

Prorocy karcili nie tylko lud, ale i warstwy wyższe. Zdarzało 
się, że i kapłani nie stali na wysokości zadania. Musiało tak być 
zwłaszcza wtedy gdy działają prorocy Ezechiel i Zachariasz. 
Pierwszy z nich mówił wiele o wiekuistym przymierzu z Ja- 
hwą (34— 48), a drugi o godności nowej, wzniesionej za Zoro- 
babela świątyni i arcykapłanie Jozuem, jako typie Mesjasza 
(6, 9— 15). Jednak jest coś co tych w  dwu różnych epokach ży
jących proroków połączyło —  tym ogniwem łączącym stała 
się wspólna ich nauka o Mesjaszu jako pasterzu (Zach. 11, 

1— 17; Ez. 34, 1— 31).

Kara Boża dotyczy możnych i pysznych przedstawicieli na
rodu. Prorok Zachariasz otrzymuje od Boga rozkaz, aby speł
nił rolę pasterza. Chodzi tu o wykonanie czynności symbo
licznej .

„Owce na rzeź" —  to stan, w  jakim znajdzie się trzoda — 
jest zdana na samowolę i wyzysk ze strony pasterzy. Prorok 
zapowiada, że ci handlarze i pasterze, to ludzie stojący u szczy
tu władzy. Najwyższy pasterz, w którego imieniu prorok w y
stępuje zraził się do owiec, ponieważ owce odwróciły się od 
niego, dlatego i trzodę spotyka kara. Karą tą będzie opusz
czenie ich przez proroka. Prorok składa swój urząd paisterski 
i trzoda staje się łupem, narodem bez wodza. Złamanie laski
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„łaskawości" i „zjednoczenia" to czynności symboliczne. 
Oznacza to wyrok Jahwy, potwierdzający podział narodu. Pro
rok otrzymuje polecenie, aby przystąpił do sprawowania 
uciążliwego swego urzędu. Są tu przedstawione okrutne rządy 
złego pasterza. Prorok wymienia cierpienia poszczególnych 
owiec. Pasterz będzie kaleczył kopyta owiec, prowadząc je po 
kamienistych drogach.

Wielka moc i dynamizm kryły się w słowach Zachariasza:

...Pasterze skarżą się głośno, bo znikły ich piękne pastwiska.
Ryk lwów się rozlega, bo chwała Jordanu zniszczona.
Tak rzekł Jahwe, mój Bóg:
Paś owce przeznaczone na rzeź,
które kupcy zabijają nie czując się winnymi...
Więc rzekłem:
Dłużej was paść nie będę:
Co ma umrzeć — niech umiera,
Co ma zginąć — niech ginie, 
a pozostałe niech się nawzajem pożrą.

Lecz i Ezechielowa opowieść o Pasterzu jest równie piękna.

...Czyż pasterze nie (są) do paszenia trzody?
Spożywacie mleko, wełną się przy odziewacie; 
co tłustsze sztuki zabijacie, (lecz) trzody nie pasiecie.
Słabych nie posilacie, a chorych nie leczycie...
Przeciwnie: zbyt surowo i twardo nimi rządzicie.
Dlatego, o pasterze! Słuchajcie słowa Jahwy.
Jestem przeciwko pasterzom i wybawię owce moje z rąk ich, 
a sprawię, że przestaną paść owce.
Ja sam będę paść moje owce i ja sporządzę legowiska...
Zgubionych będę szukać, spłoszoną przyprowadzę, zranioną opatrzę

i słabą posilę...

Ks. dr Antoni Naumczyk
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W S P Ó Ł C Z E S N E  
M O T Y W Y  

S A M O  B ÓJ  S T W

Samobójstwa stały się dziś istotnym zagadnieniem społecz
nym. Statystyki świadczą, że w  świecie umiera rocznie śmier
cią samobójców 17 osób na 100 tys. W  Stanach Zjednoczonych 
notuje się ok. 50 tys. samobójstw rocznie, czyli przeciętnie je
den zamach samobójczy przypada na 4 tys. mieszkańców. Sta
tystyka Światowej Organice j i Zdrowia wśród najczęściej spo
tykanych przyczyn zamachów samobójczych wymienia: du
chowy i psychiczny rozstrój, bezrobocie, niepewną sytuację 
polityczną i gospodarczą. W  Polsce w  1936 r. odnotowano 
4 458 samobójstw w  całym kraju. W  porównaniu z tamtym 
okresem, obecnie statystyka samobójstw znacznie zmalała, 
gdyż daje się zaobserwować większą stabilizację życia oraz 
ustało wiele przyczyn wywołujących samobójstwa mp. bez
robocie, kryzysy ekonomiczne i<tp. W  r. 1959 były 1 823 samo
bójstwa w  całym 'kraju, w  r. 1960 —  2 151, w  r. 1961 —  1 932, 
w  tym 45 samobójstw nieletnich. Jeden zamach samobójczy 
przypada przeciętnie na 15 tys. mieszkańców.

Większość samobójców —  to osoby w  wieku 30— 50 lait. Prze
ważają zdecydowanie żonaci mężczyźni i zamężne kobiety, 
a więc nie osoby samotne. Wśród przyczyn figurują: alko
holizm, choroby i trwałe kalectwo, nieporozumienia rodzinne, 
zawód miłosny, zdrada małżeńska.
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Komentując statystykę samobójstw można zauważyć, że 
w  bogatych krajach zachodnioeuropejskich i w  USA przeważają 
przyczyny ekonomiczne, egoistyczne lub altruistyczme („us-unę 
się z drogi, żeby nie przeszkadzać innym11), podczas gdy w  Pol
sce w  przypadkach samobójczych mamy do czynienia głównie 
z pobudkami pisychopatologicznymi lub środowiskowo-grupo- 
wymi.

ALKOHOLIZM

Wśród różnorodnych, współczesnych motywów samobójstwa, 
na pierwszym miejscu należy postawić alkoholizm. Tzw. paro- 
noia alkoholowa i powstałe w  rezultacie patologiczne omamy 
i urojenia prowadzą —  w  większości wypadków •— nieuchron
nie do samobójstwa.

„Prawie w  3/4 wszystkich przypadków męskich i 19 kobie
cych —  pisze lekarz praktyk —  stwierdzono, że całkowitą lub 
częściową winę za zamach samobójczy ponosił alkohol“  
(H. Przybylakowa, 200 przypadków zamachów samobójczych 
w  świetle spostrzeżeń szpitala, t. 9 r. 1958). Alkoholik, wskutek 
osłabionej woli i bodźców kontrolnych, czuje się niezdolny do 
twórczego wysiłku; łatwo też ulega epidemii przygnębienia 
i absurdu życia.

„Droga Mamusiu, Ojcze, Siostro i Bracie —  pisze w  liście 
pożegnalnym samobójca —■ alkoholik, nie gniewajcie się na 
minie. Tak musiałem postąpić. Pamiętam jako młody chłopiec 
w  1945 r. po wyzwoleniu pilnowałem z bronią w  ręku mostu 
w  Makowie, gdzie trzykrotnie Niemcy napierali na most, me 
uląkłem się, broniłem do ostatniej chwili tj. do zwycięstwa. 
A  teraz odczuwam mocne bicie serca i lekki zawrót głowy. 
Myśli strzępią się i gubią w  chaosie. Przed chwilą przejechał 
pociąg, lecz nie pod ten się położę. Nie mam już wyjścia z tej 
opresji pijackiej. Wiem, że przeżyjecie to boleśnie, lecz trudno, 
muszę zginąć. Wasz syn Józek11. (Wł. Koterbski, Czy ignorancja 
życia?, „Odgłosy11 26/1960).
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Alkoiholik-samobójca przekonany jest o swojej bezradności 
w  walce z  nałogiem i żeby nie sprawiać dalszego kłopotu ro
dzinie postanawia „skończyć z sobą“ .

„Najdroższa Moja Maleńka —  zwraca się w  liście do żony 
samobójca Bolesław L. —  Piszę i płaczę nad samym sobą za swoją 
własną głupotę. Muszę skończyć ze sobą, żebyś nie miała więcej 
przykrości z takim człowiekiem jak ja. Krążę koło domu jak 
złodziej, żeby chociaż usłyszeć Wasz kochany głos.' Ja już je
stem martwy dla Ciebie. Jedynie proszę Cię bardzo o przeba
czenie za przykrości, które Ci wyrządziłem. Kocham Ciebie 
a robię różne świństwa. Dlaczego taki jestem —■ sam siebie nie 
mogę zrozumieć. Jedyną i ostatnią mam prośbę, niech dzieci 
przyjdą do mnie, chcę ich ostatni raz ujrzeć. Ciebie nie chcę 
widzieć, bo' serce pękłoby z rozpaczy. Bądź szczęśliwa, a ja już 
kończę życie, a mógłbym żyć. Całuję ostatni raz. Bolek“ . Na 
oddzielnej kartce dopisek: „Czy naprawdę tak musi być? Jest 
to jednak jedyne rozwiązanie".

W  czasie dochodzenia prowadzonego przez Prokuraturę Po
wiatową w  Iławie żona denata zeznała: „Poznałam męża na ro
botach w  Niemczech, wróciliśmy razem do kraju. Męża wzięli 
do wojska, ale on zdezerterował za co dostał półtora roku wię
zienia. Po wyjściu z więzienia pracował w  różnych przedsię
biorstwach. Nigdzie jednak nie zagrzał dłużej miejsca, po
nieważ dokonywał drobnych nadużyć i pił. Za nadużycia sześć 
razy był karany. Gdy nie dawałam mu pieniędzy na wódkę —  
pożyczał u sąsiadów, albo groził nożem, że zabije siebie. Nieraz 
wychodził z domu na kilka tygodni. Pozostawił na moim utrzy
maniu pięcioro dzieci“ . (Akta Prokuratury Powiatowej w  I- 
ławie).

W rodzinie alkoholika zakłóceniu ulegają stosunki emocjo
nalne: on sam czuje się nerwowo przemęczony, osowiały i ni
komu niepotrzebny

Samobójca Józef Z. przed dokonaniem desperackiego kroku 
skarżył się —  cyt. zeznania świadków: „że boli go serce, że 
na pewno dzisiaj umrze". Pożyczał drobne kwoty i często od
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wiedzał restauracje. Załatwiał tam nawet sprawy służbowe. 
Miał córkę i żonę, z którą d e  żył i drugą córkę pozamałżeńską. 
Charakterystyczne zeznania złożyła żona denata: „Swego męża 
ceniłam jako b. dobrego człowieka. Nie było nigdy takiego w y
padku, abym interweniowała o przekazanie mi pieniędzy11.

ZABURZENIA PSYCHICZNE

Innym, nie mniej ważnym, motywem samobójstw są za
burzenia psychiczne lub psychofizyczne.

„Zadawnione i nie dość intensywnie leczone —  lub co gorsza 
wcale nie leczone —  zaburzenia psychofizyczne mogą spowo
dować rozwój urojenia małości lub nicości i organicznej melan
cholii. Towarzyszący tym przeżyciom lęk popycha chorych do 
zamiarów luib zamachów samobójczych11. (T. Bilikiewicz, Psy
chiatria kliniczna PZW L, 1957). Tezę tę potwierdzają przykłady 
zaczerpnięte z życia.

„Antoni L. był dobrym pracownikiem —  mówi jego prze
łożony —  obowiązki wykonywał należycie. Ostatnio chodził 
stale zamyślony, unikał wszelkich rozmów. Moim zdaniem ob. L- 
miał jakieś zaburzenia psychiczne11. A  co mówi żona denata? 
„Mąż z zamiarem samobójczym nosił się od dłuższego czasu. 
Stale chodził zamyślony i czekał okazji aby znaleźć gdzieś jakąś 
linkę lub sznur. Był przez mas pilnowany i obserwowany. Może 
cierpiał na choroby psychiczne —  tego dokładnie nie wiem. 
Jako mąż i ojciec był na ogół szanowany i łubiany". Syn de
nata Ignacy L. dodał: „W  r. 1960 zginął w  miejscu pracy kabel. 
Ojciec przeżywał to nerwowo ii właśnie od tego czasu nawie
dzały go myśli samobójcze". (Akta Prokuratury w  Toruniu).

W  miejscu pracy Tadeusz L. był koleżeński i zgodny. Mate
rialnie powodziło mu się dobrze, uchodził za dobrego męża 
i kochającego ojca. Od pewnego czasu —  jak powiada żona —  
straszył, że się powiesi lub rzuci się pod pociąg. Mówił, że coś 
mu szepce: „Powieś się“ . Mimo to nikt z rodziny nie domyślił 
się skierować go na obserwacje psychiatryczne do szpitala. 
(Akta Prokuratury w  Iławie)-
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Hubert K., jako uczeń czwartej klasy szkoły podstawowej, 
zaniedbywał się w  nauce, wagarował. Za to ojciec znęcał się 
nad nim fizycznie i moralnie. Bił go i wyganiał z domu. Jed
nego razu kazał chłopcu kopać grób i groził, że go zastrzeli. 
Chłopiec odebrał sobie życie. Chociaż w  . okolicy głośno było
0 znęcaniu się ojca nad synem —  nikt nie interweniował. Mo
ralnym sprawcą samobójstwa chłopca stał się ojciec. Co gorsza 
występek ten uszedł bezkarnie.

Zdarzają się przypadki, że międzysąsiedżki spór o użytko
wanie mieszkania, podwórka, zabudowań gospodarskich czy 
nawet drzew owocowych urozmaicany skargami do kolegium
1 pozwami sądowymi wyczerpuje nerwowo i psychicznie do 
tego stopnia, że wyzwala myśli samobójcze.

Wanda D. z zawodu nauczycielka mieszkała w jednym domu 
z ojcem i macochą. Oboje oni dokładali wszelkich starań aby 
wykwaterować lub wprost wygnać z domu w  świat niewygodną 
im osoibę. Marzyli o przestrzennym, wielopokojowym miesz
kaniu wyłącznie dla siebie. Coraz to wybuchały kłótnie i awan
tury z byle błahych powodów. Wanda D. wrażliwa i uczuciowa 
zachorowała na nerwicę reaktywną. Opowiadają znajomi: — 
Przestała dbać o siebie, zwątpiła w  życie, znienawidziła tych, 
którzy cieszyli się gdy mogli jej zatruć każdą chwilę. Pod wpły
wem tych wszystkich czynników rosła w  sercu niechęć do ży
cia, osłabła wola, gasły promyki nadziei. Zamach samobójczy 
stał się w  jej oczach jedynym honorowym wyjściem z konflik
towej sytuacji. (Akta Prokuratury we Włocławku).

KONFLIKT ZE ŚRODOWISKIEM

Z chciwości, lub z egoistycznych pobudek poniżenia kogoś, 
zatrucia mu życia wyrastają intrygi, plotka i pomówienia, które 
zwłaszcza w  kołtuńskich środowiskach małomiasteczkowych 
i wiejskich, święcą swoje triumfy i dezorganizują życie ro
dzinne.

Pewnego poranka na 'trasie kolejowej z  Włocławka do Kutna 
znaleziono na torze zmasakrowane przez pociąg zwłoki Heleny
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M. Dochodzenie wistępne ustaliło, że dziewczyna popełniła 
samobójstwo. Dlaczego? Otóż rodzona siostra 20-letniej He
leny M. wymawiała stałe jej mieszkanie i jedzenie, obrzucała 
ją najgorszymi wyzwiskami, ponieważ Helena była w  ciąży. 
Narzeczony obiecywał Helenie małżeństwo, przysłał 1 200 zł. 
na otarcie łez i w  końcu się /ulotnił. Dziewczyna nie miała od
powiednich warunków rodzinnych i materialnych aby dokoń
czyć nauki w  szkole zawodowej. Z natury subtelna i wrażliwa 
przeżywała boleśnie każdy wybryk, każdą grubiańską w y
mówkę siostry. Przed śmiercią samobójczą napisała list do naj
bliższych: „Kochani! Może bardzo zdziwi Was ten list, bardzo 
żałuję, że nie zrobiłam tego wcześniej, gdyż ze mną mieliście 
tyle kłopotu, ale teraz już raz na zawsze będzie koniec. Żegnam 
Was i całuję, chociaż przez papier. Głupia, lekkomyślna, nie
godziwa Mela“ . (Akta Prokuratury Włocławskiej).

O patologicznym niemal oddziaływaniu złośliwej intrygi na 
mentalność ludzi z mniejszych środowisk mówi następujący 
przypadek.

Jan i Jadwiga P. mieszkali na wsi i byli młodym przez dłuż
szy czas zgodnym małżeństwem. On pracował na poczcie jako 
listonosz, ona sprzedawała w  kiosku. Dochowali się 2-letniego 
synka. Jadwiga wprawdzie nieraz wytykała mężowi, że zbyt 
często ogląda się za innymi kobietami, mąż jednak przepraszał, 
brał się w  garść i życie toczyło się normalnym trybem. Aż oto 
któregoś dnia małżeństwo odebrało sobie życie. I znowu drę
czące pytanie: dlaczego? Do „Fali 56“ nadszedł w  tej sprawie 
anonim, którego treść pokrywała się z prawdą: „Przyczyną 
tego nieszczęścia była zakonnica Bożena S., która stale plotko
wała, że go widziała z inną kobietą w  lesie, że ma kochanki. 
Jej ostry język i złośliwe oczy co wszystko widzą —  pisze 
autor anonimu —  i tyle wyrządzają przykrości w rodzinie po
winny być zawstydzone... Ona widzi i gada niestworzone rze
czy, łazi po domach i plotkuje; tu ojciec z córką żyje, ta ma 
kochanków, tamten jest złego prowadzenia'1. (Akta Prokura
tury Pow. we Włocławku).
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Intryga i plotka rozbiły młodą rodzinę, teściowie przy każ
dej okazji też dogadywali młodym, a na wsi czy w  małym mia
steczku dużo nie trzeba, atoy komuś z kretesem obrzydzić i za
truć życie. Typowa pod tym względem historia zdarzyła się 
w Zduńskiej Woli.

Koleżanki szkolne zazdrosne o urodę. Grażyny Z. puściły 
famę jakoby była ona w  ciąży i romansowała z pewnym żo
natym mężczyzną. Na nieszczęście tym intryganckim plotkom 
uwierzyła matka Grażyny. Posądzając własną córkę o niemo
ralne prowadzenie się, przy każdej okazji robiła jej awantury 
i wymówki, zamykała na klucz w  pokoju itp. Znalazła się także 
podejrzliwa małżonka pomawiająca niesłusznie Grażynę o kon
takty z jej mężem. Doszło do tego, że 15-letnią dziewczynę na 
ulicy wytykano palcami. Ponieważ wszelkie przeżycia w  tym 
wieku silniej oddziałują na b. wrażliwą osobowość dziewczyny 
czy chłopca, łatwiej też doprowadzają do decyzji pozbawienia 
się życia. Tak się też stało w  przypadku Grażyny Z. Otoczona 
chorobliwą podejrzliwością rodziny, zaszczuta przez własne 
środowisko, niezrozumiana i osamotniona zdecydowała się 
odebrać sobie życie.

MIŁOŚĆ ZAWIEDZIONA

Nieporozumienia miłosne i rodzinne urastają do rangi wiel
kich dramatów tam, gdzie drąży serce podejrzliwość zabarwiona 
niekiedy także intrygą, gdzie budzą się wątpliwości i rozczaro
wania chorobliwie wyolbrzymione i eliminujące zdrowy roz
sądek. Oto fragmenty kilku takich dramatów.

Z (pamiętnika 17-letniej Barbary L., zawiedzionej w  miłości: 
„21 kwietnia 1960 r. godz. 13.15. Dzisiaj już chyba umrę. Nie 
udało mi się to cztery razy. Nie myślcie, że jestem tchórzem, 
boję się życia i chcę przed nim uciec —  nie, ja nim pogardzam, 
bo jest bezsensowne i głupie. Nikt mnie nie mógł zrozumieć 
i przez całe życie byłam sama. Odkręciłam już gaz. Czuję jego 
zapach. Głowa staje się coraz cięższa i głowa mnie boli. Pocho
wajcie mnie w  białej bluzce i w  granatowej spódniczce na cmen
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tarzu ewangelickim. Czuję, że robię się coraz słabsza, opuszczają 
minie siły. Och, żeby już prędzej przyszedł koniec. Zaczynam 
rysować, aby tylko nie myśleć o śmierci".

Romana Ł., 18-letnia, opuszczona w  ciąży przez narzeczonego, 
przed dokonaniem samobójstwa napisała list do rodziców: „Jak 
bardzo Was kochałam. Może nie umiałam okazać tej .miłości, ale 
dlartego więcej cierpiałam. Byłam słaba. Nikt nie mógł pod
trzymać mnie na duchu. Winna byłam, że go kochałam, że mu 
wierzyłam. Nie potrafiłam sobie wytłumaczyć jak można patrzeć 
ludziom w  oczy po tym, co mnie spoitkało. Wierzę, że byście 
mnie przebaczyli, ale ja nie mogłam przebaczyć samej sobie. 
To tak strasznie chodzić z tą myślą, że trzeba odejść od Was na 
zawsze. Byłam sama w  tym wielkim świecie. Życie do mnie 
się śmiało, a ja w odpowiedzi zalewałam się łzami. Całuję ko
lejno każdego siwymi zimnymi już wargami. Nie wolno nikomu 
płakać. Ja płakałam za wszystkich11. Po samobójstwie córki 
ojciec rozchorował się psychicznie i także odebrał sobie życie. 
(St. Biczysko, Konflikt ze środowiskiem jako przyczyna za
machów samobójczych, W-wa, 1962). Charakterystyczne, że 
w  większości przypadków rodzice nic nie wiedzieli o narasta
jącym kryzysie psychicznym u swoich dzieci.

NĘDZA M ATERIALNA

Niedbalstwo, lenistwo lub niezaradność jednego z małżonków 
powodują niedostatek w  rodzinie, wnoszą ze sobą waśnie, nie
porozumienia. tak, że obok scen o zdradę małżeńską zajmują 
one swoje miejsce w  etiologii zamachów samobójczych.

Mateusz J. gospodarzył na 10 ha. Prawda, ziemia była żyzna, 
kujawska, ale gospodarz nie mógł jakoś związać końca z. koń
cem. Zalegał z podatkami i w  domu się nie przelewało. Żona 
Mateusza była leniwa, sprzedawała inwentarz a pieniądze zu
żywała na swoje potrzeby. Szły o to nieustanne kłótnie i spory. 
W  końcu Mateusz J. załamał się psychicznie: popełnił samo
bójstwo.
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Przypadek samobójstwa Franciszka S. ma podobną genealogię 
psychologiczną i środowiskową. Gospodarstwo było zadłużone 
i zaniedbane, ponieważ „córki wyszły za mąż i ziemi nie miał 
kto obrabiać“ (wyjaśnienia żony Janiny S.). Relacja świadków 
dodała kilka nowych szczegółów: na gospodarstwie pracował 
tylko Franciszek S., ani dorosłe dzieci, ani żona wcale nie spie
szyły mu z pomocą. Zdarzało się, że chodził po sąsiadach i pro
sił o jedzenie, bo mu żona w  domu nie przyszykowała. W  ostat
nim roku dotknęła go klęska: koń mu zdechł i ziemniaki wy- 
marzły w  polu. Poza wizerunkiem psychologicznym w  obu 
przypadkach można dostrzec -rozluźnienie się stosunków 
międzysąsiedzkich i grupowych na wsi (chodzi przede wszyst
kim o bezinteresowną pomoc sąsiedzką). (Akta Prokuratury 
Pow. we Włocławku).

MOTYW Y SRODOWISKOWO-GRUPOWE

Następna kategoria pobudek środowiskowo-grupowych wg. 
Durkheima i Halbwachsa obejmuje także pewine reakcje indy- 
wdualne związane z sytuacją rodzinną i społeczną jednostki. 
W  tym pojęciu mogą się mieścić: uczucie samotności, niespeł
nione- nadzieje i marzenia, cynizm moralny i etyczny, Obawa 
przed odpowiedzialnością karną iitp. Występują one w  naszych 
czasach tym wyraźniej, ponieważ proces polaryzacji społecznej 
i integracji grup znajduje się pod silnym wpływem odśrod
kowych tendencji indywidualistycznych. Na tle tych procesów 
i przemian budzi się pesymistyczna wizja świata a negatywne 
postawy przeradzają się w  skłonności destruktywne. Człowiek 
czuje się wtedy wyobcowany z własnego otoczenia i środowiska 
i zepchnięty przez istniejące warunki na margines ludzi luź
nych. Brakuje mu siły witalnej i dynamiki wewnętrznej, aby 
przełamać okres zwątpienia w  samego siebie, uporać się z  in
fantylną wprost bezradnością i niewiarą. W  miarę rozwoju 
cech patologicznych w  osobowości oraz osłabienia się więzi 
rodzinnej i społecznej, potęguje się uczucie malowartości 
i zniechęcenia do1 życia. A  lęk, niewiara, uczucie małowartości
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i przygnębienia są cechami immanenłnymi psychoz depresyj
nych jako choroby jednostkowej i społecznej i stanowią tło dla 
wielu zamachów samobójczych. Tezę tę wysunięto na V Kon
gresie Międzynarodowej Akademii Medycyny Sądowej i Spo
łecznej, jaki się odbył w maju 1962 r. w Wiedniu.

Edward Z. silniej odczuwał potrzebę opieki i wyrozumienia 
od obawy przed cierpieniem' Zapomniany i osamotniony przez 
rodzinę i najbliższe otoczenie targnął się na życie pozostawiając 
po sobie listy: „Postanowiłem skończyć z tą obłudą życiową. 
Do dnia dzisiejszego zapomniano o mnie. Pomału energia gaśnie 
we mnie jak kwiat zerwany, gdy go wstawią do-szklanki z wo
dą wygląda świeży, a później więdnie, to samo jest ze mną, 
tylko kwiat trzyma się dłużej, a energia we mnie znika co parę 
minut".

Samobójca odczuwa przesyt życia i jednocześnie nie może 
znaleźć dla siebie miejsca w  istniejącym układzie społecznym.

Edward Z. zmieniał często pracę, wciąż był z niej niezadowo
lony, chociaż nie miał wyuczonego zawodu. Uciekał nawet 
jako marynarz za granicę. Tam pływał na różnych statkach, 
włóczył się po portowych knajpach, słowem używał świata, 
ale gnębiła go coraz mocniej nostalgia oraz „filozofia ślepego 
zaiułka*1. Dobrowolnie wrócił do kraju. Otrzymał pracę fizycz
nego robotnika, a „zasługiwałem chyba na lepsze stanowisko*' 
■—■ pisize pretensjonalnie. Bracia i siostry traktowali go jako 
„dziwaka i obieżyświata**, w międzyczasie umarła matka. „Ni
kogo już nie mam —  dodaje —  więc po co istnieć? Jedynie 
jeszcze po każdej „Ave Maria** czuję się jakby świeżo naro
dzony, ale ten stan trwa krótko. (Z akt Prokuratury w Gdyni).

Uczucie przesytu i niezadowolenia ze świata i z samego 
siebie wynika także z cynizmu moralnego, z ignorancji tych 
zasad religijnych i etycznych, które kształtują stosunki obycza
jowe i emocjonalne w rodzinie.

SAMOBÓJSTWO JAKO ZŁO SPOŁECZNE

Samobójstwo' jako świadome i dobrowolne pozbawienie się 
życia w większości krajów jest niekaralne. Wyjątek stanowi
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ustawodawstwo angielskie i niektórych stanów Ameryki Pół
nocnej. Np. w latach 1954—58 za usiłowanie dokonania samo
bójstwa odpowiadały przed sądami angielskimi 5 794 osoby,, 
z tego 308 skazanych zostało przez sądy na kary więzienia, 
przytłaczająca większość zaś — oddana pod dozór kuratora, 
społecznego- Z punktu widzenia prawnego, człowiek może roz
porządzać swoją osobą i swoim życiem w ramach wolności oso
bistej ; wolność ta może jednak anarchizować stosunki rodzinne 
i społeczne. Dlatego dobrze pojęty interes środowiskowy i spo
łeczny wymaga pewnego ukierunkowania czynności człowieka
i unormowania jego. stanów psychofizycznych i wolicjomalnych. 
Zasadniczym warunkiem spełnienia tych wymogów jest za
równo stopniowe zmniejszenie dysharmonii między cywilizacją 
techniczną a formami życia społecznego oraz kształtowanie ta
kich ideałów i wzorów osobowych, które by najbardziej od
powiadały nowemu układowi sił w społeczeństwie jak i przeciw
działanie tendencjom indywidualistycznym, frustracyjnym
i anarchizującym wszelkimi dostępnymi środkami.

Dom rodzinny, szkoła, istniejące organizacje społeczne, często 
jesizcze tych warunków nie spełniają, dlatego podejmowane są 
aktywne próby wzmożenia działalności opiekuńczej i psycho
terapeutycznej tam, gdzie jej brak dezorganizuje życie w ro
dzinie lub w grupie społecznej. W Polsce mamy kuratorów
i opiekunów społecznych, w Anglii oprócz kuratorów tzw. so- 
cial workers — asystentki społeczne. W USA 7 NRF działają 
społeczne pogotowia opiekuńcze, które niosą pociechę duchową 
oraz bezinteresowną pomoc materialną i lekarską dla despe
ratów i osób przeżywających psychiczną rozterkę. Dla samot
nych w czasie świąt organizowane są wspólne stoły. Zbliżoną 
działalność prowadziły w latach 1913—25 na terenie Niemiec 
Antiselbstburo oraz Urząd Zapobiegający Samobójstwom. Nie 
znajdują więc pełnego uzasadnienia zarzuty postawione przez 
Benneta i Wahla psychologom i psychiatrom, którzy —  ich 
zdaniem —  nie czynią dostatecznych wysiłków aby leczyć psy
chikę niedoszłego samobójcy. (Clues te suicide, praca zbiorowa,.



34 FRANCISZEK OSZMIAŃSKI

Nowy Jork, 1958). Przeciwnie, w ostatnich czasach robi się 
w  tym kierunku znaczne postępy: poza stosowaniem leków 
przeciwdepresyjnych i elektrowstrząsów rozwija się także 
psychoterapię indywidualną i grupową. Np. w Anglii próbuje 
się stasować psychoterapię grupową w obrębie rodziny, wy
chodząc z założenia, że wystąpienie objawów patologicznych 
i nerwicowych u któregoś z członków rodziny, świadczy o tym, 
że cała rodzina jest chora, a stosunki emocjonalne są poważnie 
zakłócone. Psychoterapia urodzona na pograniczu medycyny, 
socjologii i psychologii jest więc jedną z metod ujawnienia 
i korygowania konfliktów, postaw, dążeń i opinii. Oczywiście 
w walce z samobójstwami istnieje potrzeba umiejętnego sko
ordynowania wszystkich środków profilaktycznych; od Obiek
tywnego i wnikliwego ustalenia stopnia winy prawnej osób 
moralnie odpowiedzialnych za zamach samobójczy —  wina ta 
występuje nie we wszystkich przypadkach, co można ustalić 
w czasie dochodzenia —  do podniesienia rangi społecznego wy
chowania upowszechnienia psychologii wychowawczej i roz
wojowej, rozszerzenia zakresu działalności opiekuńczej 
i psychoterapeutycznej. Są to długotrwałe lecz zarazem chyba 
najskuteczniejsze środki zabezpieczające społeczeństwo i ro
dzinę przed groźnymi następstwami zamachów samobójczych.

Franciszek Oszmiański
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K S I Ą D Z  BISKUP 
FRANCISZEK HODUR
(W dziesiątą rocznicę śmierci)

U  ficjalna nazwa Kościoła Narodowego w Ameryce powstała 
w 1909 r. na Drugim Synodzie Powszechnym, który uchwalił, 
że nowa społeczność kościelna zwać się będzie „Polskim Naro
dowym Kościołem Katolickim" (PNKK). Istotne tu było słowo 
„Narodowy", ponieważ polski Kościół katolicki w Ameryce bez 
tego dodatku to po prostu Kościół Rzymskokatolicki dla Ame
rykanów pochodzenia polskiego. Inaczej ta sprawa będzie wy
glądała w Polsce, gdzie najbardziej istotnym słowem będzie 
wyraz „Polski" w przeciwieństwie do „Rzymski“ i wówczas 
okaże się zbędne określenie „Narodowy11. Stąd odpowiednikiem 
amerykańskiej nazwy „Polski Narodowy Kościół Katolicki11 
stanie się krótka nazwa: „Kościół Polskokatolicki“ .

Ze sprawą nazwy wiązać się też będą akcenty ideologiczne. 
Gdy w Ameryce o większości wyznaniowej protestanckiej po
trzebne się okażą pewne zmiany doktryny katolickiej dla od
różnienia się od Kościoła Rzymskokatolickiego, to w Polsce 
będzie raczej wskazany konserwatyzm, któremu hołduje znacz
na większość ludności wyznającej katolicyzm.

Należy podkreślić, iż zadania organizacyjne przesłoniły 
ks. biskupowi Franciszkowi Hodurowi omówione różnice i jak 
przy amerykańskiej nazwie, tak i przy amerykańskiej ideologii 
PNKK obstawał również na ziemi ojczystej. Możliwe, że nawet
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daleko posunięta elastyczność i tak nie wybłagałaby u sana
cyjnych rządów legalizacji, lecz może zaoszczędziłaby wielu 
cierpień, szykan i trudności, jakie w okresie międzywojennym 
spotykały kapłanów i wyznawców Kościoła Polskokatolickiego.

POCZĄTKI PNKK W POLSCE

W zasadzie Polski Narodowy Kościół Katolicki był zorgani
zowany dla katolików i Polaków mieszkających w Stanach 
Zjednoczonych (USA), więc i program jego nie przewidywał 
przerzucenia ideologii na ziemie ojczyste w Europie. Ale stara 
Ojczyzna była dla Polonii zawsze czarodziejskim magnesem, 
ciągnęła ku sobie tęskniące serca zwłaszcza tych, którzy prze
żyli w niej beztroskie lata dzieciństwa i młodości. Jeżeli wy
znawcy PNKK w Ameryce czuli się szczęśliwi z powodu stwo
rzenia „Wolnego Kościoła", marzyli też o podzieleniu się swym 
szczęściem z braćmi nad Wisłą i Wartą. Dodajmy, że wiele 
tysięcy emigrantów wróciło do rodzinnych stron, by żyć tu 
może mniej dostatnio, lecz wśród swoich. Wśród powracają
cych niemały był odsetek wyznawców PNKK lub jego sympa
tyków proszących ks. biskupa Franciszka Hodura o przysłanie 
do Polski „narodowego11 księdza.

Dla zorientowania się w możliwościach zorganizowania, 
w Polsce Kościoła Narodowego ks. biskup Hodur przyjeżdżał 
tu jeszcze przed pierwszą wojną światową — mianowicie w 1910 
i 1914 r. Przekonał się, że możliwości nie ma, gdyż zaborcy 
niekatoliccy, rosyjski, car i pruski Kaizer, nie pozwalali modlić 
się po polsku, a cesarz austriacki pozostawił na terenie Galicji 
zbyt wielką swobodę Kościołowi Rzymskokatolickiemu, by ten 
ostatni pozwolił z niej cokolwiek uszczknąć dla nowego, nie- 
zalegalizowanego Kościoła.

Tuż po wojnie ks. bp.Hodur wysłał do Polski w 1919 r. 
ks. Bronisława Krupskiego, jednakże nie w celu zakładania „na- 
rodowych“ parafii, lecz wyłącznie w celach charytatywnych, 
by Polacy przekonali się, że w Kościele Narodowym mają wiel
kiego przyjaciela, nie deklamującego o miłości bliźniego, lecz
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-okazującego tę miłość w czynie. Sami niezamożni wyznawcy 
PNKK w Ameryce w. latach 1919—1923 pomogli biedującym 
braciom Polakom w Ojczyźnie poprzez różne „komitety ratun
kowe" na sumę 37 tysięcy dolarów. Farafii „narodowych" wów
czas nie zakładano, by złośliwi nie mówili, że Kościół Narodowy 
kupuje sobie wyznawców za „ciuchy11.

Niemniej z założenia PNKK w Polsce nie zrezygnowano. 
Latem 1920 r. przyjechał z Ameryki ks. bp. Hodur w towa
rzystwie proboszcza z Dickson City, ks. Leona Grochowskiego, 
wydał w Krakowie publikację pt. „Nasza wiara" i przyjął do 
PNKK  byłego duchownego jezuickiego, ks. dr Antoniego Ptasz
ka, któremu polecił załatwienie wszystkich formalności zwią
zanych z legalizacją PNKK w Polsce. Wiadomo, że w USA 
ks. bp. Hodur zalegalizował Kościół w ciągu jednego dnia, więc 
mógł się spodziewać, że w Polsce potrwa to chyba do stu dni, 
ale cel można osiągnąć, bo Polska Odrodzona po długiej nie
woli jest czułą matką wszystkich Polaków i jeżeli nie z en
tuzjazmem to przynajmniej życzliwie powita u siebie Kościół 
prawdziwie polski, zasłużony wśród Polonii amerykańskiej. 
Należało tylko poczekać na uchwalenie pierwszej konstytucji 
Polski Odrodzonej.

Jakoż uchwalono ją 17 marca 1921 r., lecz ku ogólnemu roz
czarowaniu, była to konstytucja dziwna, zawierająca tyle 
sprzeczności, że trudno się było zorientować co do politycznego 
i społecznego oblicza nowego państwa. W sprawach wyzna
niowych Konstytucja Marcowa poręczyła wszystkim obywa
telom wolność sumienia i wyznania, lecz pozostawiła wszystkie 
przepisy zaborców w tym względzie. Zapewniła, że nowe wyz
nanie musi być zalegalizowane, o ile jego nauka nie sprzeciwia 
się „porządkowi lub obyczajności publicznej", lecz wymagała, by 
legalizację uchwalił Sejm, który w przygniatającej większości 
składał się z elementów konserwatywnych, a także i z księży 
rzymskokatolickich. W takiej sytuacji legalizację sejmową mo
gło wyjątkowo otrzymać jakieś wyznanie „neutralne", nie za
grażające spokojnemu panowaniu Kościoła Rzymskokatolickie
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go. Nie mógł na to liczyć Kościół Narodowy głoszący walkę 
z podporządkowaniem interesów Polski Watykanowi.

Jedynie raz, mianowicie w  czerwcu 1921 r., nastały takie 
stosunki między rządem polskim a Watykanem, że jeśli nie 
całkowity, to na pewno częściowy rozdział Kościoła od pań
stwa, był możliwy. Rząd oburzony na jaskrawe popieranie 
Niemców przez nuncjusza papieskiego, Achillesa Rattiego, pod
czas plebiscytu na Śląsku, Warmii i Mazurach, odwołał swego 
ambasadora przy Watykanie i wyrzucił z Polski przyszłego pa
pieża. Wtedy to wspomniany ks. dr A. Ptaszek wystąpił do Mi
nisterstwa Wyznań R.iO.P. z podaniem o legalizację PNKK. Le
żało ono tam nie załatwione aż do momentu, gdy Watykan za
łagodził konflikt, a wówczas minister włożył podanie ad acta. 
Gdy poprawne stosunki rządów Chjeno-Piasta z Watykanem 
zamieniły się w czulą przyjaźń —  wyrażoną w sławnym Kon
kordacie z 10 lutego 1925 — o legalizacji PNKK nie mogło być 
mowy. Otrzymano ją dopiero po drugiej wojnie światowej, gdy 
Kościół Rzymskokatolicki spadł z wyżyn Kościoła państwowe
go i stał się jednym z Kościołów w Polsce na równych prawach.

Ks. biskup Hodur dość rychło zorientował się, że na legali
zację nie ma co czekać i w sierpniu 1922 r.postanowił wysłać 
do Polski zdolnego organizatora w osobie ks. Franciszka Boń
czaka, który dwa lata później przyjął w Scranton sakrę bisku
pią- Siedzibą pierwszego kierownika PNKK w Polsce został 
Kraków, a nie Warszawa. Był to wyraźny błąd ks. biskupa Ho- 
dura, który z jednej strony miał sentyment do Krakowa, jako' 
miasta lat młodzieńczych, a z drugiej — miał tam rodzonego 
brata Jakuba, któremu bez obawy mógł powierzyć wiele ta
jemnic i wiele spraw kościelnych, ukrywanych często nie
słusznie, przed ks. biskupem Bończakiem czy innymi księżmi. 
Jakub Hodur figurował właśnie w hipotece krakowskiej jako 
główny nabywca pierwszego domu misyjnego PNKK w Polsce. 
Obok niego transakcji tej dokonali ludzie bliżej z PNKK nie 
związani, mianowicie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego,, 
dr Adam Krzyżanowski i były prefekt rzymskokatolicki, ks. Jan
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Tomaszkiewicz. Obiektem transakcji był dwupiętrowy budy
nek mieszkalny na Dębnikach przy ul. Madalińskiego 7 (póź
niej zmieniony na nr 10). Na pierwszym piętrze urządzono ka
plicę, na drugim (po dwóch latach) Seminarium Duchowne 
z internatem.

Kierownik misji, ks. Franciszek Bończak, posiadał obywa
telstwo amerykańskie, chociaż urodził się w Polsce, skąd wy
emigrował jako dwudziestoletni młodzieniec. Do Krakowa przy
był z początkiem września 1922 r. Pierwsze nabożeństwo w do
mu misyjnym odprawił w święto Trzech Króli 1923 r. Miało 
ono charakter prywatny. Gdy ks. Bończak chciał odprawić Pa
sterkę 24 grudnia 1922 r. wobec kilkutysięcznego Zgromadzenia 
w sali Domu Ludowego na Podgórzu, interweniowała policja 
mimo uprzedniego udzielenia zgody na to nabożeństwo. Pod datą 
21 stycznia 1923 ukazał się w Krakowie pierwszy numer cza
sopisma „narodowego" nazwanego „Polską Odrodzoną'1. Z miej
sca tak poziom jak i ton publicystyczny periodyku zyskał sobie 
uznanie.

NOWE ZADANIA ORGANIZACYJNE

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej Kościół Narodowy 
w Ameryce przeżył wspaniały rozkwit. W latach 1921—1930 
Kościół zdobył pięćdziesiąt nowych parafii, co stanowiło pod
wójny wzroist stanu poprzedniego. W związku z tym 
ks. bp. Hodur zwołał na lipiec 1924 r. Piąty Nadzwyczajny Sy
nod do Scranton, rozważający trzy zasadnicze sprawy: podział 
terytorialny, seminaria duchowne w Scranton i w Krakowie 
oraz nowy urząd kościelny „kapłanów Słowa Bożego11.

Terytoriom działalności PNKK podzielono na trzy diecezje 
ze stolicami w Scranton, w Chicoppe i w Krakowie. Oprócz 
tego powstała diecezja litewska dla Litwinów w USA, podle
gająca jurysdykcji PNKK. W związku z tym podziałem wybra
no na Synodzie czterech biskupów ordynariuszy podległych 
ks. Biskupowi Hodurowi jako Pierwszemu Biskupowi.

Dwa lata później, w lipcu 1926 r. powstała w USA trzecia 
diecezja ze stolicą w Chicago, a na Synodzie Prowincjonalnym
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w Scranton w kwietniu 1928 uchwalono erygowanie czwartej 
w  USA diecezji nazwanej Północną ze stolicą w Buffalo. Zatem 
w  1930 r. Kościół w Ameryce posiadał cztery diecezje, sto dwa
dzieścia siedem parafii i około stu tysięcy wyznawców.

Przejawem jakościowego rozkwitu PNKK były liczne orga
nizacje przykościelne zakładane przez ks. bpa Hodura od same
go początku. Do bardziej znanych organizacji należało Towa
rzystwo im. Marii Konopnickiej, którego celem była „praca na 
polu narodowym“ przez urządzanie wieczorków literackich, 
przedstawień teatralnych, budzenie zamiłowania do obyczajów 
polskich, miłości i poszanowania dla ojczystego języka. Naj
bardziej z parafią związane było Towarzystwo Polskich Nie
wiast Adoracji Najśw. Sakramentu. Organizacją czysto religijną 
było Towarzystwo Bożej Miłości. Największe wszakże znacze-r 
nie w życiu społecznym PNKK zdobyła sobie organizacja ubez
pieczeniowa „Polsko-Narodowa Spójnia11. Ubezpiecza ona swych 
członków na wypadek choroby, kalectwa i śmierci, ponieważ 
w  USA nie ma państwowej instytucji w rodzaju polskiego ZUS. 
Oprócz ubezpieczeń „Spójnia" zakłada polskie czytelnie, daje 
stypendia polskim studentom, urządza obchody rocznic naro
dowych (polskich), niesie pomoc materialną rodakom w Polsce
— ostatnio w postaci tzw. „Pomostu".

Ważnym wydarzeniem w życiu społecznym PNKK było za
łożenie przez ks. bpa Hodura w 1928 r. Domu Starców i Kalek 
w  miejscowości Waymart, gdzie zakupiono też obszerną farmę. 
Po pewnym czasie obiekt ten, oprócz schroniska dla emerytów, 
stał się wygodnym miejscem wypoczynku dla dzieci, młodzieży 
i duchowieństwa. Zmysł gospodarności inicjatora tego przedsię
wzięcia ks. bpa Hodura, doprowadził do tego, że obiekt w Way
mart począł dawać poważne dochody.

Ważnym momentem organizacyjnym PNKK był Pierwszy 
Polski Synod Powszechny w 1928 odprawiony w Warszawie 
pod przewodnictwem ks. biskupa Hodura. Kościół Polskokato- 
licki reprezentowało 24 księży i 76 delegatów świeckich z 30 
parafii. Najważniejszym momentem był obszerny referat Pierw
szego Biskupa na temat historii i zasad ideologicznych PNKK.
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Mówca podkreślił wówczas potrzebę walki z „dogmatyzmem‘\ 
wysunął śmiałe postulaty społeczne — zwłaszcza co do społecz
nej roli kobiet — oraz uświadomił_zebranym potrzebę Kościoła 
Narodowego w Polsce. Wykazał, że PNKK nie jest po prostu 
jeszcze jednym Kościołem katolickim, lecz jest innym Kościo
łem o celach i zasadach bez porównania szlachetniejszych i sku
teczniejszych niż cele i zasady, „starego Kościoła" państwowe
go. Owe cele i zasady ks. bp. Hodur zamknął w dwóch doku
mentach: w „Wyznaniu Wiary PNKK“ oraz w „Jedenastu 
Wielkich Zasadach", tchnących najszczytniejszym idealizmem 
i optymistycznym humanizmem — mimo pewnej kolizji z teolo
gią tradycyjną.

Mimo wielkiej trzeźwości rozumowania i poczucia realizmu 
ks. bp Franciszek Hodur nie miał szczęścia do zręcznego pro
wadzenia Kościoła Narodowego w Polsce. Na omawianym Sy-- 
nodzie Warszawskim dopuścił do wyboru ks. biskupa Leona 
Grochowskiego na ordynariusza PNKK w Polsce, chociaż można 
było przewidzieć, że wybór ten jest fikcją. Krok ten doprowa
dził do poważnego w Kościele kryzysu pogłębionego drugim 
błędem, mianowicie narzuceniem Kościołowi w Polsce na 
ordynariusza osoby byłego rzymskokatolickiego księdza, Wła
dysława Marcina Farona, który w latach 1930—1931 doprowa
dził do rozbicia wątłego jeszcze organizmu, a przez to 
zahamował rozwój Kościoła Polskokatolickiego prawie na 
dwadzieścia lat. Szkody tej nie potrafił wyrównać zapał misyjny 
ks. Józefa Padewskiego, konsekrowanego w 1936 r. na biskupa 
dla PNKK w Polsce.

OSTATNIE LATA

W 1937 r. ks. biskup Fr. Hodur stracił wzrok. Wprawdzie 
miał już wówczas 71 lat, lecz witalne jego siły niewiele były 
nadwerężone. Okazał to zresztą 12 lat później odprawiony 
w Scranton Ósmy Synod Powszechny, któremu niewidomy 
patriarcha przewodniczył. Cały tok obrad synodalnych wykazał, 
że 83 lata liczący Biskup jest nadal przy pełni władz umysło
wych i nie tylko nie myśli kapitulować, lecz odwrotnie, atakuje
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i posuwa swe dzieło naprzód. Synod trwał trzy dni (27—29 paź
dziernika 1949), codziennie oprócz nabożeństw były dwie 
sesje, a ks. bp. Hodur nie opuścił ani jednego posiedzenia. 
Chociaż całkowicie niewidomy, był świadkiem wszystkiego, co 
się dzieje, żadna odpowiedź nie uszła jego uwagi. W drugim 
dniu obrad sam zreferował sytuację Kościoła w Polsce. Stwier
dził, że podczas okupacji Kościół był w rozpadzie, ale po 
wojnie nie wszystko trzeba było budować od nowa, gdyż rdzeń 
PN K K  przeitrwał i zaraz po wojnie stanął do pracy.

Wobec takiej aktywności ks. bpa Hodura śmieszne wydają 
się nadzieje pobożnych „Rycerzy Kolumba", którzy zabiegali
0 jego „nawrócenie" do Kościoła Rzymskiego. Już w grudniu 
1948 r. wkradł się na plebanię w Scranton nieproszony gość 
"w osobie rzymskiego księdza. Gdyby go nawet za drzwi wy
proszono, miał zeznawać, że pospieszył do łoża chorego Biskupa 
na jego wezwanie. Wystarczyłoby to do rozgłoszenia o „nawró
ceniu Hodura“ . Również rzymscy katodicy w USA spodziewali 
się naiwnie, że na Synodzie w 1949 r. „Biskup Hodur oświadczy 
publicznie, że wraca do rzymskokatolickiego Kościoła, że prosi
1 zaklina swych wyznawców, aby uczynili to sarao“ . (Rola Boża 
z  22.X.1949).

Ósmy Synod Powszechny był szczytowym osiągnięciem ks. 
biskupa Hodura, jednakże nie oznaczał zakończenia jego 
aktywności, bo jeszcze przez trzy lata Pierwszy Biskup kiero
wał bezpośrednio Kościołem, pisał artykuły, głosił kazania oraz 
interesował się wszystkim do ostatniej chwili swego życia.

Zasłabł poważnie w połowie lutego 1953 r. W niedzielę
15 lutego o godzinie 8-mej przyjął Komunię św., a rankiem
16 lutego przyj ąwszy wiatyk i Sakrament Namaszczenia Cho
rych zmarł w obecności ks. biskupa J. Misiaszka, ks. A. Rysza, 
dwóch lekarzy i dwóch pielęgniarek. Na nowym cmentarzu 
PN K K  w  Scranton wybudowano mu „Pomnik Wdzięczności".

Jest rzeczą zrozumiałą, że powyższe uwagi zawierają zaled
wie fragmenty obszernej działalności i wielkich zasług ks. bis
kupa Hodura.

Ks. dr Szczepan Włodarski
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„ M S Z A  ŚWIĘTA" 
W C Z A S A C H  
A P O S T O L S K I C H

D ziejowa nazwa „Msza św.“ na oznaczenie nabożeństwa 
■euieharysitycznego pochodzi od łacińskiego wyrazu „rmssa.“ . 
Nazwa ta aczkolwiek jest najmłodszą została przyjęta w całym 
Kościele katolickim i powszechnie jest używana. Tradycja 
pierwszych wieków podaje inne nazwy: „łamanie chleba“ (Dz. 
Ap. 2,46), „Wieczerza Pańska“ (I Kor. 11 20), „Eucharystia** 
(Didache 9, 5), „Ofiara11 (św. Cyprian, św. Augustyn).

Fundamentalnym źródłem ukształtowania się Mszy św. było 
Pismo św. Nowego Testamentu, a zwłaszcza scena Ostatniej 
Wieczerzy.

Pierwsza Msza św. rozpoczęła się w  nocy, w  której Chrystus 
został „wydany11 (I Kor. 11, 23). Chrystus Pan wiedząc o mają
cych nastąpić cierpieniach fizycznych, poprzedzonych wpierw 
agonią duchową na Górze Oliwnej, na „pamiątkę" (I Kor. 11, 
25) swojego pobytu na ziemi i dla duchowego pożytku ludzi 
ustanowił Najświętszy. Sakrament. Odtąd Eucharystia stała się 
największą świętością Kościoła. (J A. Jungmann: „Missarum 
Solemnia“ , Paryż 1951, I, sitr. 1).

W Piśmie św. jest poczwórny opis ustanowienia Eucharystii 
pnzez Chrystusa Pana (Mt. 26, 26; Mr. 14, 22; Łk. 22,19; I Kor. 
11,23). Jednakże autorów opiisu Ostatniej Wieczerzy i słów 
ustanowienia Eucharystii możemy podzielić na dwie grupy:
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św. Mateusz i Marek z jednej strony, a Łukasz i Paweł z dru
giej.

Obie grupy różnią się między sobą w słowach ustanowienia. 
Oto opisy autorów natchnionych:

Sw. Mateusz (26,26 n): „A  gdy oni wieczerzali, wziął Jezus 
chleb, błogosławił i łamał, i dał uczniom swoim mówiąc: 
Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. A  wziąwszy kielich, dzięki 
czynił i dał im mówiąc: Pijcie z tego wszycy. To jest bowiem 
Krew moja Nowego Testamentu, która za wielu wylana będzie 
na odpuszczenie grzechów1'...

Św- Marek (14,22 n) „A  gdy oni wieczerzali, wziął Jezus 
chleb i błogosławiąc łamał, i dał im, i rzekł: Bierzcie to jest 
Ciało moje. A  wziąwszy kielich i dzięki czyniąc dał im: i pili 
zeń wszyscy. I rzekł im: To jest Krew moja Nowego Testa
mentu, która za wielu będzie wylana11...

Sw. Łukasz (22,19 n): „A  wziąwszy chleb, dzięki czynił i ła
mał, i dał iim mówiąc: To jest ciało moje, które za was jest wy
dane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie i kielich po wie
czerzy, mówiąc: To jest kielich, Nowy Testament we Krwi 
mojej, która za was przelana będzie"...

Sw. Paweł (I Kor. 11,23): „Pan Jezus tej nocy, której został 
wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy łamał i rzekł: Bierzcie 
i jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane: to 
czyńcie na moją pamiątkę. Także i kielich po wieczerzy: Ten 
kielich jest Nowym Testamentem we krwi mojej. To czyńcie, 
ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją11...

Tę meznaczną zmianę w wyrażeniach zawartą w Ewan
geliach rozumieć należy jako wynik istniejącej już liturgii 
i jej wpływów Słowa ustanowienia zawarte u św. Mateusza 
i Łukasza są dowodem, że forma ta była powtarzana przy od
prawianiu nabożeństw eucharystycznych o wiele wcześniej, 
nim zostały spisane ewangelie (około 50 czy 60 reku po Chr.).

W ciągu wieków nie brakowało prób odtwarzania Ostatniej 
Wieczerzy na podstawie znanych tekstów biblijnych. Próby te 
jednak niewiele wniosły materiału na temat formy i obrzędów
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dzisiejszej Mszy św. Albowiem Ostatnia Wieczerza, na której 
Chrystus Pan ustanowił Najświętszy Sakrament, nie była ja
kimś nabożeństwem liturgicznym, ale tradycyjnym .posiłkiem 
paschalnym Izraelitów.

Stwierdzono tylko, że z Nowego Testamentu wyłaniają się 
następujące istotne obrzędy dzisiejszej Mszy św.:

a) chleb i wino przynoszą do ołtarza,
b) ofiarujący czyni dzięki,
c) trzymając chleb w rękach błogosławi go i wymawia nad 

nim słowa ustanowienia,
d) podobnie czyni z winem,
e) konsekrowany chleb łamie i łącznie z konsekrowanym 

winem podaje go wiernym w Komunii św.
Na podstawie różnych luźnych tekstów liturgicznych, któ

rych w Nowym Testamencie jest dość dużo, nie zdołano 
jednak dotąd ustalić czy też odtworzyć pełnego opisu, w jaki 
sposób apostołowie spełniali liturgię eucharystyczną.

Z luźnych wzmianek liturgicznych, rozsypanych po księgach 
Nowego Testamentu, dowiadujemy się, że nowo nawróceni 
pierwsi chrześcijanie (Żydzi) początkowo: brali , (Dz. Ap. 3,1) 
czynny udział w nabożeństwach w świątyni' razem ze swymi 
nienawróconymi ziomkami. Za przykładem Jezusa Chrystusa 
przychodzili także na nabożeństwa do synagog (Dz. Ap. 2, 46). 
Chrześcijanie oprócz tego przychodzili na swoje własne zgro
madzenia, gdzie wielbili Boga trójosobowago według nauki 
Jezusa Chrystusa. Zebrania te nazywają się synagogalnymi.. 
Od żydowskich niechrześcijańskich zebrań synagogalnych róż
niły się one tym, że przypadały w niedzielę (Dz- Ap. 20, 7). Na 
synagogalnych zebraniach chrześcijańskich porządek nabo
żeństw był taki sam, j-alk i u Żydów nie-chrześcijan, ale z wy
tycznymi myślami chrześcijańskimi.

Nabożeństwo takie składało się:
a. z czytania ksiąg św.;
b. z przemowy czyli objaśnienia przeczytanych tekstów,
c. z śpiewania psalmów i hymnów,
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d. z modlitw za wszystkich wiernych, za stany i warstwy 
ludności.

Dodać jeszcze należy, że na zebraniach tych zbierano również 
składki jako jałmużnę dla ubogich.

To wszystko więc czytanie, kazanie, śpiewy, składki skła
dało się na zwykłe nabożeństwo poranne chrześcijan, które 
różniło się od nabożeństwa eucharystycznego (Dz. Ap. 2,42) 
odprawianego zazwyczaj wieczorem.

Do tego obrazu chrześcijańskiego nabożeństwa w okresie 
Nowego Testamentu dodać można jeszcze dla uzupełnienia 
dalsze szczegóły.

Wierni modlili się stojąco z wyciągniętymi w górę rękami 
(I Tym. 2, 8). Była to postawa przestrzegana przez Żydów (Łk. 
18,11). Mężczyźni mieli głowy odkryte, a niewiasty zasłoną 
przykryte.

Niewiastom me wolno było przemawiać w  kościele.
Znane było również wyznanie wiary (I Tym. 6,12) i pocałunek 

pokoju.
Zgromadzeni wierni jako znaku swej łączności z ofiarującym 

używali nadal hebrajskiej formułki ,,Amen“ (jako przysłówek 
oznacza: rzeczywiście, zaprawdę).

Były również w  użyciu w gminach chrzęścijańskich inne 
formułki, jak np. „na wieki wieków. Amen“ , „Bóg błogosła
wiony na wieki“ , „Jezus chwała na wieki. Amen“ , „Łaska Pana 
naszego Jezusa Chrystusa... niech będzie zawsze z wami wszyst
kimi. Amen", „przez Jezusa Chrystusa Pana naszego" (Rzym.
5, 21; Efez- 5, 20; Hebr. 13, 21; Gal. 1, 5; I Piotr 4,11).

Sakramentu ołtarza czyli Eucharystii nie sprawowano na 
każdym zgromadzeniu. Ilekroć jednak ją sprawowano, łączyła 
się zawsze z nabożeństwem synagogi schrystianizowanej. Była 
jej dopełnieniem.

Według św. Pawła nabożeństwo eucharystyczne łączyło się 
z agapą (I Kor. 11,17— 34). Przypuszczać jednak należy, że 
sprawowano j ą na zakończenie tego uroczystego obrzędu.
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Eucharystia jako osobne na/bożeństwo chrześcijan w pierw
szym wieku była dobrze znana i doskonale rozróżniana od na
bożeństw nieeućharystycznych i uczt miłości. Eucharystia ‘była. 
dla chrześcijan znakiem jedności, wiary w Chrystusa i łącz
ności z Kościołem. Sprawowano ją też wyłącznie w niedzielę. 
(Dz. Ap. 20, 7).

Trudno jest dziś 'powiedzieć jak wyglądały szczegółowe cere
monie takiego nabożeństwa eucharystycznego w czasach apo
stolskich. Na podstawie jednak odnośnych tekstów liturgicz
nych możemy śmiało stwierdzić, że sposób odprawiania uro
czystego nabożeństwa eucharystycznego w  głównych zarysach 
w istotnych czynnościach podobny był do czynności Chrystusa 
Pana podczas Ostatniej Wieczerzy. Rozkaz Zbawiciela brzmiał: 
„to czyńcie na moją pamiątkę11.

Zatem obrzęd eucharystyczny miał być odzwierciedleniem 
najistotniejszej części wieczerzy paschalnej z Wieczernika, 
tj. momentu ustanowienia.

Powtórzenie całej historii ustanowienia według św. Pawła 
(I Kor. 14,16— 17) dowodzi, że ofiarujący powtarzał te same 
czynności i wymawiał te same słowa, co Chrystus Pan podczas 
Ostatniej Wieczerzy. Lud zaś na błogosławieństwo, dziękczyn
nie odpowiadał „Amen11.

Po słowach ustanowienia czyli po konsekracji następowały 
modlitwy (Dz. Ap. 2, 42). Pamiętając, że Eucharystia jest „pa
miątką" Zbawiciela wskazującą na zbawczą śmierć Chrystusa 
Pana, należy przypuszczać, że treść tych modlitw odnosiła się 
do tych myśli i stosowny do tego miały charakter.

Reasumując treść i myśli liturgiczne w czasach apostolskich 
i w oparciu o teksty Nowego Testamentu, można ustalić na
stępujący porządek nabożeństw chrześcijańskich w pierwszym 
wieku. Porządek ów możemy podzielić na dwie części: I — na
bożeństwo według przepisów synagogalnych i II —  właściwy 
obrzęd eucharystyczny.
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SCHEMAT

A. ZGROMADZENIE (,,sinaxis“ ) —  nabożeństwo synagogi 
chrześcijańskiej:
1. Czytanie Pisma św.
2. Wyjaśnianie przeczytanego tekstu.
3. Śpiewanie psalmów i hymnów.
4. Odmawianie modlitw.
5. Zbieranie jałmużny.
6. Wyznanie wiary..
7. Pocałunek pokoju-

B. OBRZĘD EUCHARYSTYCZNY:
1. Modlitwa dziękczynna
2. Błogosławienie chleba i wina przez słowa ustanowienia 

(konsekracja).
3. Modlitwy' nawiązujące do słów konsekracji czyli wspo

minające śmierć Chrystusową.
4. Komunia św. czyli spożywanie przez wiernych konsekro

wanego chleba i wina.
Obraz eucharystii, jaki można sobie odtworzyć na podstawie 

dokumentów z czasów apostolskich, jasno wskazuje, że pierwsi 
chrześcijanie kładli nacisk na charakter uczty. Nie zapominano 
jednak, że jest to i Ofiara Chrystusa i Ofiara Kościoła.

Ks. mgr Edmund Krzywański
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Chrześcijaństwo 
współczesne (I)

A D W E N T Y Ś C I  
DNIA SIÓDMEGO

K im są Adwentyści Dnia Siódmego i co kryje się za tak ta
jemniczo brzmiącą dla niewtajemniczonych nazwą ich Ko
ścioła? Czy obok nich istnieją jeszcze jacyś inni adwentyści? 
Co w tym wypadku znaczy Dzień Siódmy, jeżeli „adwentyzm ‘ 
ma związek znaczeniowy z Adwentem? Na czym polega spe
cyfika tego wyznania? Czy można ruch ten określić jako sektę, 
denominację czy jeszcze inaczej? Skoro są oni wyznaniem pro
testanckim, to dlaczego nie należą do ekumenii?

Oto kilka najprostszych pytań, nasuwających się każdemu, 
kto zechce bliżej zaznajomić się z tym ze wszech miar niezwy
kłym ruchem wyznaniowym, który trudno nazwać sektą 
chrześcijańską, skoro specyfika sekty polega na uznawa
niu jakiejś swoistej, rytualno-obrzędowej oprawy pierwiastka 
chrześcijańskiego, jakiegoś dodatku do podstawowych prawd 
chrześcijańskich i to dodatku traktowanego nieraz z większą 
od owych prawd powagą. Adwentyści Dnia Siódmego nie mają 
nic do dodania do owych prawd elementarnych. Jeżeli w naz
wie swego' ruchu kładą szczególny nacisk na dwie prawdy: Za
konu (uznawanego w sensie moralnym, nie ceremonialnym) 
i Ewangelii, a mianowicie: na oczekiwane Przyjście Chrystusa 
(Adwent) i na konieczność święcenia Soboty — Siódmego Dnia 
Tygodnia, to czynią talk, pojmując całość dziejów ludzkości hi-
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storycznie i uważając, że w obecnych czasach te dwie sprawy 
mają szczególne znaczenie. Talk też widzą i swoje miejsce, miej
sce swojego ruchu w historii świata, której wykładnią jest 
Biblia, a Biblia — to w ich ujęciu — żelazny, logiczny, pragma
tyczny związek Starego Testamentu z Nowym.

Zanim odpowiemy na wszystkie postawione tu pytania, spró
bujmy jednak powiedzieć coś o samym ruchu.

BIBLIJNE POGLĄDY, NOWOCZESNE ŚRODKI D ZIAŁAN IA

Biblijne poglądy (w ścisłym tego słowa znaczeniu) nie prze
szkadzają bynajmniej Adwentystom Dnia Siódmego głosić ich 
przy użyciu jak najbardziej nowoczesnych metod i środków 
działania. Głoszą oni swe poselstwo w 189 krajach na kuli 
ziemskiej w 928 językach i dialektach świata. 42 wydawnictwa 
adwentystyczne wydają książki i czasopisma w 228 językach 
i rozpowszechniają je w skali rocznej za sumę ponad 25 milio
nów dolarów. Ogromną wagę przywiązują też oni do radia 
i telewizji. Dosyć powiedzieć, że program radiowy Adwentys
tów D.S. nadaje obecnie 1575 stacji radiowych a telewizyj
ny — 208 stacji telewizyjnycn w 24 językach świata. Programy 
te obejmują biblijne kursy korespondencyjne, których jest 115, 
uczestników zaś ponad 5 milionow. Tylko w ciągu ostatnich 
4 lat pozyskano w ten sposób i ochrzczono 118 464 osoby. Jesz
cze bardziej imponujące wydaje się jednak podwojenie w ciągu 
ostatnich 4 lat sitanu liczebnego członików z jednego miliona do 
ok. 2 milionów!

Jednolita struktura administracyjna (z Konferencją Gene
ralną na czele, której siedzibą jest Waszyngton), 13 Wydziałów 
obejmujących 74 Kościoły krajowe, 368 zjednoczeń, 13 369 zbo
rów skupiających ponad 2 000 000 członków, 49 501 duchow
nych i innych pracowników — oto dalsze dane liczbowe. Świet
na organizacja i polityka finansowa oparta na dziesięcinie oraz 
na dobrowolnych daninach pozwala Adwentystom Dnia Siód
mego prowadzić działalność społeczną i misjonarską zakrojoną 
na bardzo szeroką skalę. Skoro w ciągu ostatnich 4 lat, dzięki
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■ofiarności członków, z samej tylko dziesięciny wpłynęło 
223 845 402,51 dolarów (o 54 077 273,29 dolarów więcej niż 
w  latach poprzednich), to świadczy to chyba wymownie o ofiar
ności członków i pozwala szczycić się naprawdę piękną dzia
łalnością leczniczo-społeczną, zwłaszcza w krajach Afryki i Azji.

ZDROWIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE

Aż 144 wspaniale wyposażonych szpitali i sanatoriów oraz 
125 klinik i przychodni lekarskich — to rzeczywiście ‘nie
mało. Osiągnięcia na polu walki z rakiem, lecznictwo profi
laktyczne — łączenie spraw zdrowia fizycznego i zdrowia du
chowego — to działalność przynosząca bardzo interesujące wy
niki. W świecie lekarskim coraz więcej mówi się o wartości 
tych doświadczeń. Trzeba bowiem wiedzeć, że Adwentyści Dnia 
Siódmego nie tylko nie piją alkoholu pod żadną postacią, nie 
palą tytoniu i nie używają żadnych narkotykow, ale uważają 
ten zakaz za integralną część wyznawanych prawd wiary. Ma
my więc nareszcie ową „specyfikę" wyznaniową... tylko że 
w  rzeczywistości nie jest to coś specyficznie różnego od naka
zów Biblii. Owe „zarządzenia higieniczne" — jaik to niektórzy 
złośliwie nazywają -- nie są żadnym dziwolągiem, ale wynikają 
po prostu z ducha i litery prawd Staro- i Nowo-Testamento- 
wych. Dla Adwentystów są one ponadto nakazem chwili. W roz
powszechnieniu się nałogów (szczególnie pijaństwa) widzą oni 
objaw fizycznej i duchowej degeneracji ludzkości. Dlatego też 
tyle poświęcają Lej sprawie energii. Dlatego muszą się z nimi 
poważnie liczyć największe centrale ruchów antyalkoholowych. 
Dlatego w  niektórych ośrodkach zmajoryzowali oni kierownictwo 
tymi organizacjami (np. w Australii), wysuwając hasło szuka
nia sposobów lepszego, szlachetniejszego sposobu życia. (Better 
Living Promotion) dla zapobieżenia złu. I dlatego na kilkudzie
sięciu działaczy antyalkoholowych — uczestników Międzynaro
dowego Seminarium, które latem ubiegłego roku obradowało 
w Warszawie, aż piętnaście osób stanowili Adwentyści Dnia 
Siódmego.
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Trudno tu omówić wszystkie aspekty społecznej działalności 
adwentystów, a więc działalności na polu oświaty (do. której 
przywiązują wyjątkowe znaczenie) i in. Spróbujmy złożyć wi
zytę Adwentystom Dnia Siódmego w Polsce.

ULICA FOKSAL W WARSZAWIE

Centralne władze Kościoła ADS w Polsce mieszczą się przy 
ul. Foksal 8 w Warszawie. Kościół podzielony jest administra
cyjnie na 3 zjednoczenia z siedzibą w Krakowie, Łodzi i Poz
naniu. Skupia w swych szeregach ponad 6 000 wyznawców. 
Posiada b. aktywne wydawnictwo „Znaki Czasu'", Seminarium 
Duchowne w Podkowie Leśnej k/Warszawy. Dom Starców 
k/Bielska Białej. Należy bezsprzecznie do najsilniejszych wyz
nań protestanckich w Polsce, skoro wydaje aż 3 czasopisma 
(nie licząc książek), posiada az 70 czynnych kaznodziejów 
i przejmuje niektóre kościoły po innych wyznaniach, cierpią
cych na brak kadr duchownych. W dość bałamutnym artykule 
p. Emila Wernera, zamieszczonym na łamach „Tygodnika Pow- 
szechnego“ roi się od nieścisłości i napastliwych uwag, których 
tu prostować nie ma czasu (z wieloma trudno byłoby nawet 
polemizować, ponieważ autor nie ma pojęcia o Adwentystach 
Dnia Siódmego), ale szkoda, że poważne pismo katolickie 
wprowadza w  błąd licznych czytelników (patrz nr 31 z 5.VIII.
1962 r). Przede wszystkim mieszanie Adwentystów Dnia Siód
mego ze świadkami Jehowy (ci ostatni mieli ponoć nie wy
myślić „nic nowego") brzmi dość komicznie. W dwu słowach 
odpowiem panu Wernerowi: Adwentyści Dnia Siódmego wierzą 
w Przyjście Chrystusa (Adwent), które ma dopiero nastąpić. 
Wedle świadków Jehowy Chrystus już przyszedł na świat, ale 
jest niewidzialny, ponieważ ciało byłoby dla niego poniżeniem. 
Adwentyści Dnia Siódmego uznają za dzień odpoczynku usta
nowiony przez Boga przy stworzeniu świata — Sobotę, nato
miast świadkowie Jehowy Sobotę odrzucają. Wystarczy? Jest 
chyba jakaś zasadnicza różnica między jednymi a drugimi. Aby 
przeciwstawić dezinformujące dane „Tygodnika Powszechne
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go'' o Adwentystach Dnia Siódmego działających w Polsce, 
przeprowadziłem na ten temat dłuższą rozmowę z sekretarzem 
Zarządu Centralnego Unii ADS w  Polsce —  mgr kaznodzieją 
Stanisławem Dąbrowskim. A  oto co warto wiedzieć o życiu tej 
społeczności wyznaniowej w Polsce, mającej za sobą ok. 60 lat 
pracy i stanowiącej część składową Dywizji Północnoeuro- 
pejskiej.

DLACZEGO NIE NALEŻĄ DO EKUMENII?

—  Do ekumenii nie należymy, ale z ruchem ekumenicznym 
w  wielu sprawach współpracujemy — wyjaśnia mój rozmówca. 
— Jak panu wiadomo, powstrzymuje nas od przyłączenia się 
organizacyjnego do ruchu ekumenicznego przeświadczenie, że 
prędzej czy później Kościoły chrześcijańskie podporządkują się 
Rzymowi i obawa przed takim obrotem sprawy. Chętnie wi
dzielibyśmy jedność organizacyjną chrześcijan, ale nie za cenę 
odstąpienia od podstawowych prawd chrześcijańskich. Kult 
papieża-człowieka nie da się pogodzić z uznaniem Chrystusa 
za rzeczywistą Głowę Kościoła, a smutne doświadczenia ogółu 
protestantów, jeżeli chodzi o brak tolerancji ze strony rzym
skiego Kościoła, są dla nas wciąż poważnym ostrzeżeniem. 
Chodzi nam o Adwent i o Sobotę. W żadnym bowiem wypadku 
nie możemy przystać na wprowadzoną przez Rzym zamianę 
Soboty na niedzielę, jak również wyrzec się głęboko chrześci
jańskiej i przewijającej się czerwoną nicią przez oba Testa
menty prawdy o Adwencie dla rzymskokatolickiego dogmatu
o nieśmiertelności duszy (zamiast prawdy o zmartwychwstaniu 
na Sądzie Ostatecznym, ściślej zaś o dwu zmartwychwstaniach). 
Chcemy natomiast z ekumenią współpracować.

— Czy mógłby pan krótko określić stosunek Adwentystów 
Dnia Siódmego do takich budzących dziś powszechne zaintere
sowanie problemów społecznych jak świadome macierzyństwo, 
nierozerwalność małżeństwa, eutanazja?

— Cóż, kirótiko to można powiedzieć tylko tak: obowiązują 
nas Przykazania. Chrystus ich nie obalał, lecz potwierdzał tylko
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i wyjaśniał. 'Dekalog jest Prawem obowiązującym w całym, 
wszeohświecie. Poruszone przez pana konkretne sprawy nie sta
nowią dla nas jakiegoś problemu. Pozostawiamy je do indy
widualnego załatwienia. Wyznawcy nasi sami rozstrzygają te 
sprawy zgodnie ze światłem, jakie posiadają ze Słowa Bożego 
i Dekalogu.

—  Skrypitarystyczna interpretacja Biblii, na gruncie której 
stoją Adwentyści — pytam z kolei ja — interpretacja tak róż
niąca się np. od symbolicznej interpretacji świadków Jehowy, 
nasuwa niekiedy pewnym ludziom wątpliwości co do tego czy: 
a) ruch przez Pana reprezentowany uznaje konsekwentnie do
słowność wszystkich biblijnych wydarzeń i b) czy nie eksponu
je pewnych partii Starego i Nowego Testamentu (np. proroctw 
Daniela i Apokalipsy) kosztem innych? Słyszy się czasem za
rzut o dowolności takiej interpretacji...

— Niezmiernie trudno na tak postawione pytanie odpowie
dzieć w  dwu słowach. Czy jesteśmy konsekwentni? Tak, je
steśmy konsekwentni. Wierzymy w akt stworzenia świata 
w ciągu zwykłych sześciu dni z ustanowieniem siódmego zwy
kłego dnia dniem odpoczynku. To nie znaczy, że nie rozumie
my powszechnie uznanych określeń zastępczych. Np. ,,niewias
ta'1 z pierwszej części Genezis to dla nas „kościół" a nie po 
prostu niewiasta. Kościół Rzymskokatolicki usiłował widzieć 
w tym symbolu Marię, Matkę Chrystusa. Jest to zupełnie bez
podstawne naciąganie faktów, na które zgodzić się nie może
my (zresztą na ten temat inaczej się mówi w rzymskim Ko
ściele „maluczkim'1, a inaczej rozprawia czy pisze wśród teolo
gów). A  zatem symbole tylko wtedy, gdy są to na pewno sym
bole. Co do eksponowania pewnych partii Pisma Świętego: 
Skoro Biblia jest wykładnikiem dziejów, to w każdej epoce 
jakaś jej część miała 'szczególne, wyjątkowo dla danej genera
cji aktualne znaczenie. Uważamy, że żyjemy w ostatniej, koń
cowej fazie dziejów świata i zgodnie z całą pragmatyką Biblii 
kładziemy szczególny nacisk na te części Biblii, które nas szcze
gólnie dotyczą. Staramy się po prostu czytać Biblię jak naj
uważniej i rozumieć ją historycznie. Dla nas wszystko jest
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w niej ważne i obowiązujące. To nie my bynajmniej dowodzi
liśmy, że pewne rzeczy trzeba odrzucić, inne uzupełnić tradycją 
czy przeinaczyć a jeszcze inne głęboko ukryć czy zakwestiono
wać. Zrobił to Kościół Rzymski. To tak w dwu słowach o do
wolnościach interpretacyjnych. Istotnie, do księgi Daniela 
i Apokalipsy przywiązujemy wyjątkowe znaczenie. Spodzie^- 
wamy się końca świata i nie jesteśmy w tym wcale odosobnieni. 
Uczeni twierdzą to samo, mimo iż nie wszyscy z nich są adwen
tystami. Dziwne, że milczy o tym papież. Słusznie zarzuca się 
nam antypapizm. Jesteśmy antypapistami z wyłuszczonych już 
powodów.

— Rozumiem, że artykuł p. Emila Wernera na łamach Ty
godnika Powszechnego, o którym pozwoliłem sobie już w in
nym miejscu wyrazić własne zdanie, podwoił nieufność Panów 
do rzetelności informacji rzymskokatolickiej, ale czyżby inne 
jakieś fakty usprawiedliwiały tak ostrą ocenę katolicyzmu ze 
strony Panów?

— O bolesnych faktach wiedzą dostatecznie dużo sami pro
testanci, w tej liczbie i narodowi katolicy, do których odnosimy 
się z szacunkiem, uznając ich wyjątkowo trudną sytuację od 
tej strony. Szanujemy również wielu światłych działaczy 
rzymskokatolickich, dostrzegamy zmianę stanowiska Rzymu 
wobec dawnych „heretyków" a dziś „braci odłączonych", nie 
utożsamiamy osoby Jana X X III z całym Watykanem. Ale 
w ostatecznym rachunku, wedle naszego pojmowania i Biblii, 
i życia, obawiamy się tej ujemnej roli, jaką Watykan odegra 
jeszcze w dziejach chrześcijaństwa. Dlatego tak ostrzegamy 
przed „winem Rzymskiego Babilonu11.

DZIEŃ PO DNIU

Po rozmowie z mgr St. Dąbrowskim postanowiłem jeszcze 
lepiej przypatrzyć się codziennemu życiu tego radykalnego 
skrzydła protestantyzmu, nazywanego przez niektórych pro
testantów „jedynie protestanckim skrzydłem protestantyzmu, 
doby obecnej“ . Byłem w kaplicy, obserwowałem życie codzien
ne i świąteczne wiernych, interesowałem się działalnością mi
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syjną i społeczną kaznodziejów, uważnie czytałem bogatą li
teraturę adwentyslyczną.

Czytelnicy pozwolą, że rezerwując osobiste poglądy wyłącz
nie dla siebie (nie tak jak to czyni wspomniany już p. Werner) 
postaram się jak najbardziej obiektywnie i siłą rzeczy — przy
chylnie dla tego konsekwentnego bądź co bądź ruchu wyzna
niowego opisać swe wrażenia, spostrzeżenia w mysi zasady: 
LEPSZE WZAJEMNE POZNANIE -  TO LEPSZE ZROZU
MIENIE I ZBLIŻENIE. Skoro wszyscy jesteśmy „z jednej ro
dziny'1, to starajmy się o sobie mówić jak najlepiej, pokazując 
bilety wizytowe. Uważam, że pisząc o kimś, zwłaszcza pisząc 
po raz pierwszy, należy go pokazać z jak najlepszej strony.

Jeżeli o Adwentystów Dnia Siódmego chodzi, to wie się o nich 
stosunkowo niewiele, a jeżeli już się coś pisze, to najczęściej 
napastliwie, uszczypliwie lub w sposób ignorancko-arogancki. 
Dlaczego? Przecież to nie sprzyja wzajemnemu zrozumieniu, 
zbliżeniu. I tak np. nazywa się „obyczajem wschodnim“ oby
czaj mycia przez nich nóg przed Wieczerzą Pańską, zapomina
jąc, że ten obrządek, traktowany jako „akt pokory" usankcjo
nowany został przez Chrystusa. Wschodni, a więc zapewne po
gański? Chyba o to chodzi p. Wernerowi w „Tygodniku Pow
szechnym"? A  zatem Chrystusowe — to jeszcze nie znaczy 
„chrześcijańskie1'? Czy tak? A  w ogóle — jak już zastrzegłem 
się na wstępnie — Adwentyści Dnia Siódmego nie mają wła
ściwie żadnego szczególnego obrządku rytualnego i nie na tym 
polega specyfika ich odrębności. Obrządek wzajemnego mycia 
nóg przed Wieczerzą Pańską należy do bardzo, bardzo nielicz
nych obrządków, które w żadnym jednak wypadku nie okre
ślają tej specyfiki.

Jeżeli zaś chodzi o innych adwentystów, to — jak łatwo się 
domyślić —  pierwiastek Adwentu żywy jest w całym chrze
ścijaństwie. Dla adwentysty stanowi on jednak GŁÓWNĄ I JE
DYNĄ NADZIEJĘ ZBAWIENIA, MYŚL PRZEWODNIĄ DZIE
JÓW LUDZKOŚCI. Adwentystów Dnia Siódmego wśród wy
znań określających się jako „adwentystyczne" jest najwięcej
i tylko oni konsekwentnie święcą Sobotę. Ruch ten rozwinął
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się przed ok. 100 laty w Ameryce (przełomowa chwila — rok 
1844), a twórcami jego byli William Miller oraz małżonkowie 
White. Ellen G- White jest autorką szeregu podstawowych dzieł
i komentarzy.

Cóż jeszcze powiedzieć na zakończenie? Wysoki poziom mo- 
ralno-etyczny wyznawców, zwartość organizacji wewnętrznej, 
uczynność, OfEaimość, odwaga i energia, umiejętność wiązania 
religii z pracą i życiem społecznym (choćby na polu walki 
z alkoholizmem). Nie ulega wątpliwości, że wbrew pozorom,, 
jest to ruch dwudziestowieczny.

Władysław Tarowski
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PRASA ZAGRANICZNA O II SOBORZE W ATYKAŃSKIM  

I m  C roix (Paryż)

W  dyskusji nad schematem o Kościele ujawniły się dwie tendencje: 
jedna rozważa Kościół w  jego potędze i chwale; druga w  jego słabości 
i upokorzeniu. Schemat o Kościele przedłożony do dyskusji Ojcom So
boru reprezentował raczej pierwszy punkt widzenia. Nie wszystkim 
uczestnikom Soboru podobał się ten profil schematu. Jeden z biskupów 
francuskich wyraiził się, że Kościół przedstawiono jako zdobywcę, usiłu
jącego włączyć świat cały do swego ■triumfu. Ozyż jest rzeczą możliwą, 
aby pokochano taki Kościół w  krajach misyjnych, skoro podkreśla on 
swą siłę i jedynie prawo do głoszenia Ewangelii? Elemenlt cierpienia 
i pokory jest czymś równie istotnym jak element ichwały. Kardynał Ler- 
caro, arcybiskup Bolonii podkreślił, że pomoc i działalność Kościoła win
ny być nacechowane ubóstwem. -Ubóstwo jest cechą Wcielenia. Głosili 
ho tym prorocy, praktykowała je  N. M. Panna, konkretny wyraz znalazło 
ubóstwo w  Betlejem. Wobec tego schemat o Kościele winien wyłożyć 
naukę Kościoła o ubóstwie, podkreślić godność ubogich, w  których Bóg 
ukrył swą chwałę. Należałoby więc ograniczyć używanie dóbr material
nych w  Kościele tak, aby Kościół mógł zawsze powiedzieć jak apositoł 
Piotr i Jan: „Srebra i złota nie mamy, ale to co mamy, dajemy ci“ . Ci 
biskupi, którzy są rzeczywiście ubodzy, nie powinni ukrywać ubóstwa. 
Powinno zaistnieć prawdziwe ubóstwo kapłanów, ubóstwo zakonów 
i kongregacji religijnych, które zobowiązują się doń ślubem. Jeśli Ko
ściół pozostanie wierny ubóstwu iznajdzie się w  nim światło- i odkryje 
najlepszą metodę głoszenia Ewangelii, foo i Bóg będąc bogatym -stał się 
biednym dla nas. (La Croix 3/12/62).

EPD (Zurych)

Prasa protestancka Szwajcarii komentowała dyskusje teologiczne So
boru. Przypuszcza się, że w  najbliższej przyszłości teologowie prote
stanccy będą musieli wyjaśnić swe stanowisko odnośnie mariologii 
(zgodnie naturalnie — z doktryną Reformatorów) tak, by teologowie ka
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toliccy mogli ustosunkować się do ioh twierdzeń. Podobnie należy się 
spodziewać przestudiowania i jaśniejszego sprecyzowania przez teologów 
problemów dotyczących natury i granic władzy Kościoła tak, by poznać 
wreszcie dokładnie punkty styczne i rozbieżne z doktryną katolicką.

Najważniejszą rzeczą — podaiwał Neue Ziirciher Zeitumg — w  pierw
szej sesji Soboru byto rozniecenie prizez papieża iskry ekumenicznej, 
która zaczyna płonąć coraz jaśniej. Pragnienie reformy wyrażone na So
borze było również szczere. Zwrócono też szczególną uwagę na sprawy 
duszpasterskie i problemy Ekumenii. Jeśli ta dążność do reform zacznie 
słabnąć, zostanie zagrożone istnienie Kościoła.

Le Monde (Paryż)

II Sobór Watykański zakończył okres Konfcr-Reformacji i swą zatwar
działość doktrynalną. Katolicyzm rzymski przystąpił do dialogu z inny
mi wyznaniami i ze światem całyim. Jest to rzecz o ogromnym znacze
niu a tym 'ciekawsza, że zmiana dokonała (się w  przeciągu kilku tygodni, 
nie bez bólu wprawdzie, ale i bez drażliwych wystąpień i zawsze z god
nością.

New  Jork Times (U SA )

„Miliony katolików odkryło, że Kościół ioh jest społecznością pełną 
żywotności, pragnącą odnowy i reform. Nierzymskokatolicy przekonali 
się,, że obraz Kościoła jako budowli z monolitu, opartego na sile autory
tetu nie jest w  pełni zgodny z rzeczywistością".

Manchester Guardian

Pismo podkreśla wielki optymizm Ojców Soboru z  powodu pierwszej 
Sesji Soboru. Duszpasterze weszli — podczas trwania obrad — w  kon
takt z uczonymi. Biskupi zachodni zapoznali się z problemami, z  którymi 
borykać się muszą biskupi Azji, Afryki i krajów socjalistyozlnych. Mieli 
możność spojrzeć otwartymi oczyma na sytuację, w  jakiej znajduje Się 
Kościół w  świecie całym. Biskupi wrócą do swydh diecezji jako ludzie 
przemienieni. Nie jest to na rękę kurii rzymskiej; ujawniło' się bowiem 
na Soborze, że straciła ona kontakt z ideologią reprezentowaną przez 
większość biskupów i przez samego papieża.

Reforme (Paryż)

W piśmie tym wypowiedział się pafetor 01ivier Olement (grekokatolik) 
na temat (stosunków Kościoła prawosławnego1 do Soboru. Jedną z  'Waż
nych przyczyn zwołania Soboru ibyto pragnienie Jana X X III zbliżenia 
do Kościoła Prawosławnego. Tymczasem przybyto na Sobór tylko' dwóch
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obserwatorów prawosławnych, którzy reprezentowali jeden spośród dwu
nastu bratnich Kościołów całego Prawosławia. To był paradoks pierwszy. 
Drugi paradoks: patriarcha Konstantynopola, który ostatnimi laty nie
ustannie wyrażał sympatię wziględem Jana X X III i Kościoła Katolic
kiego, nie wysłał obserwatorów na Sobór. '(Rektor Prawosławnego Insty
tutu Teologicznego w  Paryżiu Mgr. Cassien, pozostający w  łączności z pa
triarchą ekumenicznym, został zaproszony na Sobór indywidualnie). Ta 
sytuacja śrwiadiczy o braku dojrzałości historycznej współczesnego pra
wosławia. Arcybiskup Brukseli Bazyli, przedstawiciel patriarchatu mo
skiewskiego1 oświadlozył: „Było to nieporozumienie godne pożałowania... 
A  będzie to grzechem przeciwko Dudhowi Świętemu, jeśli większość Ko
ściołów Prawosławnych, a zwłaszcza pierwszy spośród nich, nie wyślą 
obserwatorów do Rzymu na drugą sesję Soboru. Jednym pozytywnym 
faktem było* wysłanie dwódh obserwatorów z Moskwy. Wydaje się, że 
Kościół Rosyjski, może z powodu próib, które przeszedł, pokonał zadaw
niony kompleks niższości prawosławia. Obecność obserwatorów na So
borze wzmocniła jego wewnętrzną pozycję w  ZSRR. Kościół Rzymsko
katolicki natomiast przez zaproszenie obserwatorów prawosławnych ro
syjskich — jakoiby rezygnował (tym samym ze swej nostalgii za potęgą, 
katolicyzmu, aby szukać siły w  pokorze i świadectwie Ewangelii.

S.OE. P. I. 46/1962

UCHYLENIE SIĘ OD MODLITWY POWODEM W YGNANIA

Rząd Haiiti skazał na wyginanie z  kraju 6 księży francuskich za to, że 
uchylali się od modlitwy za prezydenta Duvalier. Prezydenta uważa się 
za ekskomunikowanego' za jego stosunek do- prałatów, wyższych hierar
chów i księży, których również wypędził z  kraju w  r. 1960 i 1961.

PR ZY JĘ C IE  NOW EJ W IA R Y  R Ó W N O ZN A C ZN E  Z  U T R A T Ą  
P R Z Y N A L E Ż N O Ś C I NARO D O W EJ

Sąd Najwyższy w  Jerozolimie odmówił księdzu Danielowi de Lordere,. 
z pochodzenia Żydowi, właściwości Żyda z  tego powodu, że ksiądz Daniel 
był we Francji księdizem rzymskokatolickim. Sąd orzekł, że „Żyd nawró
cony nie może hyc uważany za Żyda“ . Wielkość i aureola naszych mę
czenników wszystkich wieków zaginie — uzasadniano — imię Żyda straci 
swe historyczne znaczenie i 'duchową wartość, jeśli przyznamy nawróco
nemu przytaależirtość do> narodu izraelskiego. Prócz itegO' Sąd Najwyższy 
zaznaczył: „,Nic nie stawia nas dżiś w  opozycji z Kościołem katolickim 
i my go1 nie identyfikujemy z  Kościołem Wieków Średnich. Nienaruszal
ność księdza Daniela nie ma z tym nic wspólnego".
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11 listopada 1962 ir. wikariusz generalny — iks. inf. dr A. Naumczyk 
w  towarzystwie ks. dir Edwarda Bałaikiera i ks. red. mg-r Tadeusza Gor- 
gola, kanclerza Kurii Arcybiskupiej dokonał poświęcenia nowego kościoła 
w  Dąbiu nad Nerem. Administratorem parafii w  Dąbiu został te. Zdzi
sław Kuflewsiki.
' Budowa kościoła katedralnego w  Warszawie stała się aktualna 
i w  chwili obecnej zespół iprojektanitórw pod kierunkiem mgr inż. arch. 
Leszka Klajnerita i mgr dnż. arch. Alfreda Przybylskiego .przedłożyli pro
jekt Katedry. Zespół projektantów Katedry stanowią:

Mgr inż. arch. Leszek Kłajnert, mgr inż. arch. Alfred Przybylski oraz 
zespól w  składzie: art. plastyk Kazimierz Gąsiorowski, mgr inż. arch. 
Jan Skawiński, inż. Stefan Lapczyński, konstrukcja: mgr inż. Wiesław 
Zach, inż. Mieczysław Krysit, mgr inż. Kazlimierz Borsu'k, itetihm. Stefan 
Cegielski, inst. elektryczna: mgr inż. Zbigniew Szymborski, techn. Ry- 
sza-rd Krzemiński, inż. Jerzy Mioduszewski, inst. sanitarna: inż. Bolesław 
Lachowicz, inż. Stefan Kowalski, techn. Jan Wnęk, koszltorys budowla
ny: inż. Sergiusz Pryszanow.

W dn. 18 listopada 1962 r. Ks. Biskup Prymas Dr M. Rode w  towa
rzystwie ks. inf. Tadeusza Majewskiego — wikariusza generalnego Die
cezji Krakowskiej dokonał poświęcenia nowego kościoła na Śląsku — 
w  Bielsku-Białej.

16 'grudnia Ks. Biskup Prymas w  towarzystwie ks. inf. A. Naumiczyfea, 
•ks. E. Bałaikiera i ks. dziekana F. Koca dokonał poświęcenia nowo otwar
tej kaplicy w  Toruniu. Administratorem nowej parafii zositał ks. prob. 
Stanisław Koc.

W dn. 18 stycznia 1963 r. odbyła się poszerzona Rada Kościoła, która 
omówiła szereg aktualnych problemów.

W dn. 18—25 stycznia 1963 r. w Kościołach należących do Polskiej 
Rady Ekumenicznej odbywał się Tydzień Modlitwy. W  prokattedrze Ko
ścioła Polskokatolickiego zostało odprawione nabożeństwo w dn. 25 stycz
nia. Słowo' Wstępne wygłosił Ks. Bp Prymas Dr Maksymilian Rode, 
nieszpory odprawił Ks. Edward Bałakier, kazanie o (tematyce elkume- 
mctanej wygłosił KB. Jan Niewieczerzał — Prezes Polskiej Rady E ku m e

nicznej.
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Jerzy Dowiat, „M E TR Y K A  C H RZTU  M IE SZK A  I  I  JEJ G E- 
N E ZA “ . Warszawa 1962, PW N , s. 221. Cena zł. 25.—

Od dawna nie m ieliśm y n ic  
równie atrakcyjnego. Praca na 
temat spraw zagmatwanych, 
ciemnych, które wprawdzie budzą 
zaimst er e&owanie społeczeństwa, 
ale na skutek dużej specjalizacji 
badaczy, nawarstwień tradycji 
naukowej mogły docierać do n ie 
fachowców albo w suchej re lacji 
podręczników, albo w obudowie 
f.iikcji literackiej. Trudno się 
zresztą dziwić — Polska X  wieku 
to nie Italia doby Renesansu.

Tymczasem książkę J. Dowiata 
możemy polecić np. czytelnikom, 
których pasjonuje historia: odczy
tania p :sma ikreteńskiego. Chodzi 
tu o ten sam (uwzględniając 
wszystkie proporcje) typ przygo
dy, w  k tóre j nie tyle twynik (po
ciąga czytelnika, ile ukazanie dro
gi, jaką autor go uzyskał. Oczy
wiście, takie zadanie ma każda 
praca naukowa, ale nie każda 
prezentuje takie zalety istylu i 
dostępności.

W alory te w książce J. Dowia
ta służą wyłożeniu kilku tez n ie
rów nej wagi, ale równie dysku
syjnych. Jedna z nich to  teza o  
postępowej ro li chrześcijańskiego 
poglądu na świat w zestawieniu

z pogańskim. „Dopóki myśl ludz
ka nie dotarła do te j granicy, za 
którą musiał się zacząć kon flik t 
z autorytetem Kościoła, dopóty 
chrześcijaństwo przez walkę z 
przesądami pogaństwa uwalniało 
z ich  w ięzi rozum  ludzki i to ro - 

.wało drogę postępowi kultury 
Interesująca to  teza i  z pewno
ścią da się szerzej uzasadnić, jak  
to  zresztą zapowiada autor, pod 
warunkiem jednak pewnego je j 
zawężenia i zróżnicowania same
go pojęcia „pogaństwo Inne te
zy mają charakter bardziej szcze
gółowy i  im  właśnie 'książka jest 
poświęcona. Sprowadzając rzecz 
do spraw najważniejszych, marny 
do czynienia z próbą ustalenia 
okoliczności politycznych chrztu  
Mieszka na tle nowej, ale równie  
dyskusyjnej, jak większość do
tychczasowych rekonstrukcji wy
darzeń. Szczególnie cenne i prze
konywające są rozważania na te- 

.ma)t czasu (w obrębie 966 r .)" -i 
miejsca chrztu Mieszka. A u tor do1- 
chodź do wniosku, że odbył się- 
an w wielką sobotę 14 kwietnia 
w katedjrze ratyzbortskiej (parafii 
Dobrawki), gdyż Czechy należały 
do te j bawarskiej diecezji. Chrztu
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miał udzielić biskup ratyzboński 
Michał, na którego -cześć książę 
przybrał zdrobniałe im ię Miszki, 
ponieważ neoficie rut znak poko
ry chrześcijańskiej nie wypadało 
inaczej. Taka była praktyka ko
ścielna. O jcem  chrzestnym był 
Bolesław ązeshi, od którego• też 
przybrał im ię  późniejszy Chrobry. 
Chrzest odbył się w Bawarii, gdyż 
na razie nie udały się starania o  
biskupa misyjnego, który by mógł 
tego dokonać w Gnieźnie; książę 
uchylał jednak w ten sposób za
kusy cesarstwa i spokojnie mógł 
oczekiwać przybycia 'biskupa Jor- 
da-tifl, (nastąpiło to w r. 968). A u tor  
znajduje też nowe rozwiązanie 
zagadkowego im ienia Dagome, 
które nasz książę nosi w doku
mencie z 991 r. Wbrew dyskuto
wanym pogłądom, że jest ono nie
słowiańskiego pochodzenia, autor 
wywodzi je  od Dagoma czy Dzigo- 
ma. Dwuimienność władcy Polan  
zostaje tu odwrócona: Mieszko 
okazuje się być im ieniem  chrze
ścijańskim, „Dzigoma“ — starym, 
pogańskim, pod którym książę 
miał występować do 966 roku. 
Wśród różnych zastrzeżeń, które 
tu się nasuwają, niepoślednią ro 
lę odgrywa fakt, że Ibrahim  ibn  
Jakub, który podaje inform acje  
właśnie o  Polsce 966 czy nawet
965 roku nazywa je j władcę 
Mieszkiem, użycie pogańskiego 
im ienia zaś w piśmie skierowa
nym do papieża jest wątpliwe. 
Oczywista dyskusyjność tych h i
potez nie powinna nas jednak za
skakiwać na tle uprzedniej litera
tury  przedmiotu.

Niepoślednią rolę w całej kon
strukcji pracy odgrywa sprawa 
in terpretacji przekazu Thietmara  
o  płaceniu przez Polskę trybutu  
usąwe ad Vurta fluvium  (tzn. z 
terytorium  aż do rzeki Warty). 
Przyjmowano dotąd, że Mieszko- 
świadczył go na rzecz cesarstwa 
przed 972 rokiem, pod którym  
mieści się w kronice wzmianka o  
wyprawie Hodona na Polskę. A u 
tor wnosi, że po pierwsze, nie ma 
konieczności przyjmować, że try 
but był płacony już przed 972 ro 
kiem ,a po drugie, że terytorium, 
którego dotyczy — to  Śląsk zdoby
ty na Czechach dopiero około 990 
roku. Odrzuca zatem uznawany w 
literaturze pogląd, że M ieszko 
wszedł w zależność trybutarną w
966 roku. W  tym  miejscu uzupeł
niają się wnioski o zręcznym roz
wiązaniu przez Mieszka sprawy 
chrztu z pominięciem cesarstwa.

Niestety, cały wywód oparty 
jest na bardzo dowolnej i  z puink- 
tu widzenia gramatyki łacińskiej 
wątpliwej interpretacji zdania bi
skupa merseburskiego.

Niewątpliwym natomiast błę
dem tłumaczenia jest potraktowa
nie zwrotu dokumentu, z r. 1271 
o żonie, która wykupiła męża z  
niewoli pogańskiej, jako świad
czącego o tym, że nawet szlachta 
w X I I I  w. nierzadko była jeszcze 
w Polsce pogańska. A u tor zwrot 
ten zrozumiał zapewne tak, jako
by owa żona nawróciła męża na 
wiarę chrześcijańską.

Atrakcyjnie przedstawia się 
sprawa daty urodzenia Bolesława 
Chrobrego. Przekazy źródłowe
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mówiące o ro li Dobrawki w na
kłonieniu Mieszka do ‘przyjęcia 
chrześcijaństwa uważa J. Doiwiat 
za twyraz kon\wencji literack iej i 
ideologicznej średniowiecza. Jego  

zdaniem syn Mieszka urodził się 
w odpowiednim czasie po przyby
ciu D.otbrawki do Polski, tak że 
już jaiko półtoraroczny malec 
mógł być ochrzczony razem z o j
cem.

Polecamy tę pięknie wydaną 
książkę czytelnikom nie tyle w 
końcu jako systematyczny wykład 
wydarzeń la t 963—968, ale jako

świetne wprowadzenie w ich pro
blematykę. Dyskusyjność książki 
jest gwaranąją przyswojenia so
bie defoawydh fakitótw i poglądów, 
a można przypuścić, że dzięki do- 
stępczości i zaletom konstrukcji 
pozwoli ona w ielu czytelnikom na 
wyrobienie własnego zdamia. N ie  
obawiamy się przy tym, że zdra
dzeniem niektórych tez autora 
zniecihęcimy czytelmka do leksba- 
ry, gdyż jak już wspomniano, 
główną je j wartość upatrujemy w 
prześledzeniu drogi, jaką autor do 
tych tez doszedł. (K .)
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