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i

C echą charakterystyczną współczesnego chrześcijaństwa jest 
dążenie do jedności. Tendencja ta przejawia się niewątpliwie 
we wszystkich Kościołach, choć niekiedy różnie bywa pojmo
wana. Nie będzie w tym żadnej przesady, jeśli powiemy, że 
idea ekumeniczna, idea zbliżenia się do siebie Kościołów weszła 
na stałe do programu chrześcijańskiego zwiastowania i działa
nia. Objęła ona dzisiaj swym zasięgiem wszystkie społeczności 
wyznaniowe, zyskując coraz więcej zwolenników i propagato
rów, odkrywających na nowo znaczenie nakazu Chrystusa „aby 
wszyscy byli jedno11 (Ew. Jana 17, 21).

Realne kształty owej praktycznej ekumenicznej solidarności, 
których liczne ślady znajdujemy również w dziejach chrześci
jańskich Kościołów w Polsce, zaczęła przyjmować owa idea
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przede wszystkim na gruncie Kościołów protestanckich, które 
przed bez mała pół wiekiem rozpoczęły poważne dyskusje na 
ten temat. Rok zaś 1948 był jak gdyby ukoronowaniem wstęp
nych wysiłków, a to dzięki formalnemu powołaniu do życia 
Światowej Rady Kościołów w Amsterdamie.

Kościoły uznały, że ruch ekumeniczny winien stać się szkołą 
wzajemnego służenia sobie posiadanymi darami, a przy tym, 
zachowując swą osobowość, nie wywyższając się nad inne Ko
ścioły, uczyć się wspólnie służyć współczesnemu człowiekowi 
w jego poszukiwaniach nowego życia w pokoju i bezpieczeń
stwie. To zaś wszystko za przykładem Pana Kościoła, który nie 
przyszedł, aby jemu służono, ale aby służył i duszę swą poło
żył na okup za wielu (Ew. Marka 10, 45).

Pod ideą Światowej Rady Kościołów podpisują się szczerze 
również Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej. 
Czynią to z przekonania, iż realizując ją pogłębiają swą wiarę, 
szacunek do przejętej z przeszłości spuścizny duchowej, szacu
nek do inaczej wierzących, i że wspólnie lepiej mogą realizo
wać nakaz służby Chrystusowej wobec swych bliźnich. Czynią 
to tym chętniej, że świadome są dobrych owoców wyrastają
cych z ducha miłości. Tolerancja i wzajemne poszanowanie 
przekonań religijnych umożliwiło Kościołom zrzeszonym 
w  Światowej Radzie Ekumenicznej wytworzenie ekumenicznej 
rodziny, w  której odczuć można realnie, iż duch Chrystusowej 
miłości jest najskuteczniejszą bronią zwalczającą nieufność 
obcość i brak zrozumienia. W tymże duchu polskie Kościoły 
Ekumeniczne pojmują swą rolę wobec własnego narodu, w oby
watelskim, pozytywnym ustosunkowaniu się do istniejącego 
ustroju i przemian społecznych, mających na celu postęp kul
turalny i społeczny oraz dobro obywateli. Fakt ten wypływa po
nadto ze zrozumienia, iż w warunkach postępu społecznego 
istnieć może rzeczywista wolność, poszanowanie człowieka 
i braterstwo, których brak jest tam, gdzie pewne warstwy uzur
pują sobie prawo rządzenia innymi.

Stanowisko to wypływa również z faktu, niestety, nie wszyst
kim znanego, iż faktyczna równość obywateli różnych wyznań



J E D N O Ś Ć  C H R Z E Ś C I J A Ń S T W A  A  P O L S K A  E K U M E N I A 3

wobec prawa została konstytucyjnie zagwarantowana i w prak
tyce realizowana w naszym kraju dopiero przez Władze Polski 
Ludowej. Kościoły P.R.E. zrzeszają się więc dla pogłębienia 
ducha wzajemnej miłości chrześcijańskiej, przez co zbliżają się 
do siebie, starają się wypełniać nakaz służby wobec świata 
i wreszcie dążą do pogłębienia wiary w zbawczą moc tego, któ
ry jest jedyną Głową Kościoła, to jest Jezusa.

II

Również i w Kościele rzymskokatolickim daje się w ostat
nim czasie odczuwać zmianę ustosunkowania do zagadnienia 
wzajemnego zbliżenia się chrześcijan do siebie. Wieloletnia, 
negatywna postawa Watykanu wobec Światowej Rady Kościo
łów, wyrażająca się m. in. w systematycznym nieprzyjmowaniu 
oficjalnych zaproszeń do udziału w konferencjach ekumenicz
nych, była wyrazem przekonania Kościoła rzymskokatolickiego
o jego wyłącznym prawie do miana jedynego, prawdziwego Ko
ścioła, reprezentującego jedność i czystość prawd wiary. Wy
łączność ta, wyrażająca się ponadto w  całym szeregu przepisów 
wymierzonych przeciwko „innowiercom", przypisywanie sobie 
prawa występowania w imieniu całego chrześcijaństwa, uciska
nie i dyskryminacja tzw. Kościołów mniejszościowych w kra
jach o przeważającym wpływie Kościoła rzymskiego oraz nie
chętne stanowisko Watykanu wobec emancypacyjnych i postę
powych dążeń społecznych, realizowanych przez liczne 
Kościoły chrześcijańskie, nie mogło być pomocne w nawiązaniu 
rzeczywistego dialogu w podzielonym faktycznie na dwie róż
niące się w wielu sprawach społeczności chrześcijańskie.

Przeświadczenie ,iż stanowisko to nie może być na dłuższy 
czas utrzymane, nie wyrastało jedynie z przekonania wiernych 
Kościołów nierzymskokatolickich, lecz jak się okazało, nurto
wało ono również umysły dużej części duchowieństwa i wy
znawców rzymskokatolickich. Tym się też tłumaczy fakt wy
buchu entuzjazmu w Kościele rzymskokatolickim z chwilą 
ogłoszenia przez papieża Jana XXIII encykliki o zwołaniu II
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Soboru Watykańskiego, w szczególności zaś dlatego, że Sobór 
ten miał się zająć sprawą odnowy Kościoła i jedności chrze
ścijan. W konsekwencji wyznawcy nierzymscy oznaczeni zo
stali mianem „braci odłączonych'1, a w Soborze wzięli udział 
jako oficjalni delegaci-obserwatorzy zaproszeni przedstawiciele 
Kościołów zrzeszonych w Światowej Radzie Kościołów.

Niewątpliwie, nowe spojrzenie na zagadnienie stosunków 
międzykościelnych, otwarta postawa papieża Jana XXIII wobec 
chrześcijan nierzymskich i jego humanitarne podejście do nie
których problemów nurtujących współczesną ludzkość musiały 
wywołać w  świecie życzliwy oddźwięk. Pewnym novum w sa
mym ujęciu problemu Kościoła było również stwierdzenie, iż 
Kościół powołany jest, wzorem Chrystusa, do służby, a nie do 
panowania.

Obserwując z całą życzliwością przebieg pierwszej sesji So
boru należy stwierdzić, że: 1) tendencje ekumeniczne, których 
uosobieniem był Papież Jan XXIII, wywołały w świecie chrze
ścijańskim nadzieję na nowy układ stosunków międzykościel
nych i spowodowały pozytywną zmianę klimatu międzywyzna
niowego; 2) przebieg sesji wykazał istnienie w łonie hierarchii 
rzymskiej dwóch postaw: otwartej, skłonnej do wyjścia naprze
ciw demokratyzacji i odnowie Kościoła, oraz postawy zamknię
tej, nacechowanej dążnością do utrzymania izolacji, wyłączno
ści, i niechętnej do jakichkolwiek zmian o charakterze postę
powym; 3) poza złagodzeniem klimatu międzykościelnego nie 
należy się spodziewać żadnych zmian, gdy chodzi o istotne 
zbliżenie między Kościołem Rzymskokatolickim, a innymi Ko
ściołami. Z oświadczeń odpowiedzialnych przedstawicieli Wa
tykanu wynika, że Sobór nie zamierza zająć się rewizją głoszo
nej przez Kościół nauki, która to sprawa była istotną 
przyczyną podziału Kościoła w XI i XVI wieku. Drugi Sobór 
Watykański traktuje również jedność chrześcijańską jako pro
sty powrót „braci odłączonych" do Kościoła Rzymskokatolic
kiego, co jest nie do przyjęcia przez Kościoły zrzeszone 
w Światowej Radzie Kościołów.
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III

Zwołanie II Soboru Watykańskieg-o, hasło „wewnętrznej 
odnowy“ i jedności wywołały zainteresowanie w naszym kraju, 
i to w trzech różnych płaszczyznach: 1) w samym Kościele 
Rzymskokatolickim, 2) w polskich Kościołach ekumenicznych, 
3) w sferze zagadnień Państwo-Kościół.

Kościół Rzymskokatolicki w Polsce zajmował szczególną po
zycję w życiu kraju. Był on w dużej mierze współodpowiedzial
ny za kształtowanie się stosunków istniejących w  naszym kraju 
na przestrzeni wieków i aż do drugiej wojny światowej był 
Kościołem posiadającym prawa i przywileje, nie przysługujące 
żadnemu innemu Kościołowi. Ze stanowiska swej wyłączności 
wpływał na kształtowanie się opinii publicznej, na stosunek 
władz, i ogółu do Kościołów chrześcijańskich, na sprawy spo
łeczne, a nawet na kierunek polityki państwowej. Jest rzeczą 
prawdopodobną, że ogół społeczeństwa w okresie międzywojen
nym nie orientował się dobrze w rzeczywistej sytuacji ko
ścielnej w naszym kraju, kiedy to niemal na porządku dzien
nym miały miejsce fakty prześladowań religijnych, niszczenie 
świątyń i więzienie duchownych pewnych Kościołów chrześci
jańskich. Rzecz jasna, sytuacja powyższa nie przysparzała na
szemu krajowi sympatii i szacunku jako państwu nowoczesne
mu, lecz stawiała je pod względem wyznaniowym w  rzędzie 
państw o niższej kulturze.

Okres powojenny wpłynął w dużym stopniu na zmianę, sy
tuacji Kościoła w naszym kraju i na jego rolę w państwie. Nie 
negując jego prawa do roli czynnika religijnego, państwo za
strzegło sobie prawo do kształtowania stosunków społeczno-po
litycznych w oparciu o ustrój socjalistyczny, oddzielając zara
zem Kościół od Państwa. Polskie Kościoły Ekumeniczne uznając 
ten fakt za zrozumiały, mający szereg odpowiedników w wielu 
państwach świata, tak na Wschodzie, jak i na Zachodzie, 
dostosowały swą działalność do wymogów prawa i przepisów 
państwowych w myśl zasady ,,Co cesarskie cesarzowi, co boskie 
Bogu“ (Ew. Mat. 22, 21), tym bardziej, że z jednej strony stan
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ten nie powodował zahamowania możliwości pełnienia ich po
słannictwa religijnego, z drugiej strony zaś .uniemożliwiał w y
korzystywanie przywilejów jednego Kościoła na niekorzyść 
innych. Kościół Rzymskokatolicki stanął na innym stanowisku. 
Kościoły ekumeniczne zajmują pozytywny stosunek do polskiej 
rzeczywistości, do Ludowego Państwa Polskiego, do przemian 
i inaczej oceniają możliwości współpracy z Państwem, aniżeli 
Kościół Rzymskokatolicki.

Soborowa atmosfera, nowe podejście do zagadnienia: „Ko
ściół we współczesnym świecie" i jego stosunku do Kościołów 
nierzymskokatolickich sugerowały możliwości pomyślniejszego 
niż dotąd ułożenia stosunków kościelnych w Polsce. Nie jest 
dla nikogo tajemnicą, że duża część społeczeństwa polskiego, 
oceniając jak najżyczliwiej tendencje soborowe, hasło odnowy 
i postawę papieża wobec spraw polskich, oczekiwała z nadzieją 
polepszenia się atmosfery w stosunkach między Państwem 
a Kościołem.

Również Kościoły nierzymskokatolickie na świecie z całą ży
czliwością obserwowały przygotowania i przebieg pierwszej 
sesji Soboru. W wielu Kościołach ekumenicznych odbywały się 
modlitwy o jego pomyślność, o zapanowanie nowego klimatu 
między Kościołami, o odnowę i umocnienie braterstwa ludzi 
wierzących na świecie, a także, w myśl hasła Soboru, o pogłę
bienie wspólnej służby chrześcijańskiej wobec człowieka. Ko
ścioły ekumeniczne w  Polsce oczekiwały przejawów nowego 
ducha Kościoła Rzymskokatolickiego w jego ustosunkowaniu 
się do innych chrześcijan, w wyzibyciu się poczucia wyłączności 
i przejawianej przez wieki bezwzględności w traktowaniu Ko
ściołów ekumenicznych w Polsce oraz uznania, że jedyną drogę 
do jedności wskazać może tylko duch chrześcijańskiej miłości 
i poszanowanie wiary współchrześcijan.

Szereg faktów świadczy o tym, iż idee papieża Jana XXIII, 
stwarzające możliwość otwartej postawy wobec problemów 
naszego życia znalazły podatny grunt w umysłach wielu świat
łych katolików, pragnących żyć w zgodzie z sumieniem wie
rzącego wyznawcy Kościoła i ze swym obywatelskim obowiąz
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kiem. Również szereg księży Kościoła rzymskiego zajął się, 
pod wpływem światłego stanowiska papieża, przeanalizowa
niem swego stosunku do odziedziczonych pojęć i perspektyw 
realizacji wiecznie aktualnego w chrześcijaństwie słowa Chry
stusowego: „Po tym  poznają, żeście uczniami moimi, jeśli się 
wzajemnie miłować będziecie". (Ew. Jana 13, 35).

Te fakty, świadczące o możliwości pogodzenia i praktykowa
nia w Kościele nakazów wiary i przywiązania oraz miłości nie 
tylko w stosunku do własnej rodziny wyznaniowej, lecz w sto
sunku do innych Kościołów oraz o możliwości wyjścia naprze
ciw potrzebom współczesnego życia, zasługują na szacunek 
i uznanie. Mogą one być jaskółkami zwiastującymi na naszym 
terenie budzenie się żywego i czułego na głos Chrystusa ducha 
chrześcij ańskiego.

To, co budzić musi w soborowym klimacie niepokój, poza 
zagadnieniami natury społecznej, to sprawa stanowiska hierar
chii katolickiej i wielu księży w terenie wobec Kościołów 
ekumenicznych w naszym kraju. Niepokój jakże zrozumiały, 
bo uzasadniony szeregiem nieprzyjaznych aktów Kościoła 
rzymskiego w  stosunku do tzw. „‘braci odłączonych". Źe istnie
ją u nas w Polsce różnice w ujmowaniu zagadnienia jedności 
chrześcijan oraz stosunku do nich świadczyć może chociażby 
postawa hierarchów Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, 
którzy nie zdobyli się nawet na określenie „bracia odłączeni", 
lecz nazwali ich po prostu „postronnymi". Do dnia dzisiejszego 
społeczeństwo nasze nie usłyszało również żadnej enuncjacji hie
rarchii w sprawie zagadnień ekumenicznych. Mimo woli nasu
wa się przypuszczenie, że Kościół Rzymskokatolicki w Polsce, 
w osobie swych najwyższych przedstawicieli nie uważa ani za 
stosowne, ani za potrzebne ustosunkowanie się do sprawy jedno
ści chrześcijan po prostu dlatego, że jest to nie na rękę jego 
ustalonej od dawna linii postępowania. Śmiemy przypuszczać, 
że dzieje się tak ze względu na zakorzenione, chociaż bezpod
stawne mniemanie, iż Kościół Rzymskokatolicki ma monopol 
na chrześcijaństwo w Polsce. Zaobserwowany w ostatnim cza
sie fakt organizowania w świątyniach rzymskich nabożeństw
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ekumenicznych, chęć nawiązania kontaktów z duchownymi in
nych wyznań, a nawet obustronny udział pewnych duchow
nych i wiernych w nabożeństwach o jedność chrześcijan 
świadczą o dobrej ekumenicznej woli jednostek.
, Traktując te sprawy jako pewnego rodzaju wyłom w dotych

czasowej postawie Kościoła Rzymskokatolickiego, pytamy czy 
i w jakiej mierze inicjatywa pewnych duchownych stanowi ich 
osobistą sprawę oraz w jakim stopniu, wobec milczenia władz 
kościelnych, pokrywa się to ze stanowiskiem Kościoła.

Jest rzeczą oczywistą, że Kościoły zrzeszone w Polskiej Ra
dzie Ekumenicznej i to nie niektóre z nich, lecz wszystkie razem 
mogą się ustosunkować jedynie do oficjalnego stanowiska Ko
ścioła rzymskiego jako takiego. Kościoły zrzeszone w P.R.E. 
mają powody do bardzo wstrzemięźliwego i powściągliwego 
ustosunkowywania się do przejawów ekumenizmu rzymskoka
tolickiego. To nie tylko dawniej zdarzały się wypadki szykano
wania i prześladowania „heretyków1', wybijania szyb i demo
lowania świątyń, dewastacji cmentarzy, zabierania podstępem 
i przemocą kościołów, oraz nawracania na „prawdziwą wiarę“. 
Dzieje się to, niestety, i dzisiaj, czego dowodem są liczne skargi 
z terenu i interewencje Kościołów. Fakty te świadczą zgoła
o antyekumenicznych praktykach Kościoła Rzymskokatolic
kiego. Trwające od długiego czasu procesy o zwrot zagarnię
tych przez Kościół Rzymskokatolicki obiektów kościelnych, 
należących do innych wyznań chrześcijańskich w Polsce, jak 
również wykorzystywanie właśnie idei ekumenicznej do anty- 
ekumenicznego prozelityzmu, nie dają się pogodzić z wypowie
dzią kardynała Bea, który mówi: „Chciano w imię miłości 
prawdy siłą narzucić pewne przekonania innym ludziom, za
pominając o rzeczy równie ważnej — o wolności człowieka. 
Wolność ta — to prawo człowieka do swobodnego decydowa
nia o swym losie wedle własnego sumienia“.

Właśnie w imię wolności sumienia i prawa człowieka do de
cydowania o swym losie — w sensie wyznaniowym, należałoby 
oczekiwać, że w okresie rozwoju idei ekumenicznej na całym 
świecie, również i u nas w Polsce doczekamy się pod tym
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względem postępu i odnowy Kościoła Rzymskokatolickiego, że 
przestaną nas wszystkich straszyć widma nietolerancji, stoso
wania przemocy w celu pozyskania wyznawców i wzmacniania 
w ten sposób stanu swego posiadania. Lojalność wobec Kościo
łów ekumenicznych jest zasadniczym warunkiem . kontaktów 
ekumenicznych.

Wierzymy, że Kościół chrześcijański powstał, rozwija się 
i utwierdza nie na ludzkich podstawach i przez ludzi stworzo
nej organizacji. Głową Kościoła jest Jezus Chrystus — a fun
damentem jego nieprzemijające prawdy zawarte w Słowie Bo
żym. Członkami Kościoła są wszyscy wierzący w Jezusa Chry
stusa, złączeni wiarą, miłością i nadzieją. Powołani jesteśmy 
zaś na całym świecie do głoszenia Jego Królestwa pokoju 
w mocy. miłości, nakazującej nam służbę bliźnim według da
nego nam przezeń przykładu.

Pragniemy to czynić i my w naszym kraju, wierząc w nadej
ście dnia, gdy wszyscy zgromadzą się i będzie jeden Pasterz 
i jedna owczarnia. Jesteśmy jednak przekonani, że droga do 
jedności nie prowadzi, jak to sobie wyobrażają bracia rzym
skokatoliccy, ani przez Rzym, ani przez nową Unię Brzeską, 
ani przez przyjęcie nauki Kościoła rzymskiego, ani przez uzna
nie papieża, choćby najszlachetniejszego, za głowę Kościoła. 
Droga do jedności prowadzi tylko przez Tego, który powie
dział: „Jam jest droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do 
Ojca, tylko przeze mnie“ (Ew. Jana 14,6).

PREZYDIUM POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ
Warszawa, 1963 r.
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l i t o  z nas nie powracał w życiu do przeczytanej już raz powie
ści, która wywarła na nas niezatarte wrażenie. Kto nie chciał 
na nowo przeżyć wzruszenia i spotkać się z prawdami, które 
głęboko w duszę zapadły. I kto odczytując po raz wtóry .tę sa
mą książkę, nie widział tych samych postaci w jakimś nowym 
świetle, nie odkrywał nowych myśli i prawd przedtem nie do
strzeżonych.

Zjawisko to jest zrozumiałe.
Płynące życie bowiem i doświadczenie, które przynosi, za

ostrza nasze widzenie świata i ludzi, pogłębia rozumienie i od
czucie wszystkiego, co nas otacza. Nieubłagane i błogosławione 
prawo rozwoju człowieka.

Z odczytywaniem Ewangelii ma się podobnie. Pismo Św. — to 
Słowo Boże ubrane jednak w ludzkie szaty. Treść jego jest nie
zmienna, ponadczasowa, aktualna dla wszystkich pokoleń i cza
sów. Jest ono jedyną wiedzą o Bogu i Jego stosunku do czło
wieka, jest przymierzem człowieka z Bogiem i z bliźnim.

Czymże bowiem byłby Bóg bez objawienia się w Chrystusie? 
Ideą niedościgłą dla ludzkiego umysłu, irracjonalną abstrakcją, 
której człowiek ani pojąć, ani kochać nie byłby w stanie.
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Bóg ucieleśniony w Chrystusie, promieniujący miłością i do
brocią, Bóg poniżony w cierpieniu i uwielbiony w zmartwych
wstaniu zbliżył człowieka do siebie i siebie do człowieka.

Aby jednak tę skromną księgę Starego i Nowego Testamentu 
uczynić promieniującą, muszą ci, którzy głoszą i którzy słucha
ją, ożywić ją żarem swej wiary, aby odwiecznym prawdom 
przywrócić tętno i życie.

Ci, którzy według teologicznych szablonów odczytują dzisiaj 
Słowo Boże, i ci, którzy z obowiązku go słuchają, nie rozgrzeją 
owych serc i ogniem świętym nie zapalą do życia pięknego 
i twórczego. Kościół będzie dla nich nadal szanowną instytucją, 
a Pismo święte świętą księgą, która ich serc przeżartych rdzą 
racjonalizmu i sceptycyzmu poruszyć nie zdoła.

Aby Ewangelię odczytać na nowo, potrzeba nie tylko wiary 
i dobrej woli, lecz i dziecięcej ufności.

Biorąc ją do ręki, trzeba odrzucić wszelkie teorie, które nas 
do takiego lub innego jej rozumienia predestynują, a z dzie
cięcą ufnością poddać się bezpośredniemu działaniu Słowa Bo
żego. Trzeba prawdy w nim zawarte uczynić własnymi, a sło
wa Chrystusa usłyszeć jak tamci przed 19 wiekami. Musimy 
bowiem sobie szczerze powiedzieć, że biorąc Pismo św. do ręki 
nie jesteśmy już białymi kartami. Wychowanie nasze, kate
chizm, nasi katecheci pouczyli już nas, jak mamy rozumieć nie
które wersety i rozdziały.

Historia chrześcijaństwa ■— to historia różnorodnych inter
pretacji Pisma Św., to historia ewangelicznych sformułowań od 
czasów apostolskich aż po dzień dzisiejszy. Wiemy przecież, że 
ta różnorodność interpretacji była nie tylko źródłem polemik 
i dysput, lecz nienawiści i wojen. A przecież przyznać należy, 
że niektóre Kościoły i zrzeszenia religijne — uwzględniając po
trzeby społeczne swojej epoki — tworzyły własne koncepcje 
i prawdy teologiczne, a później szukały wT Piśmie Św. odpo
wiednich wersetów, aby je Słowem Bożym uzasadnić. Ludzkim 
potrzebom, ambicjom dawano „boskie im primatur“. I nie tylko 
Kościoły czyniły to w przeszłości. Poszczególni ludzie, którzy 
biorą Pismo św. do' ręki są już — jak wspomnieliśmy — obcią
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żeni pewnym atawizmem teologicznym i sposobem rozumienia 
i dlatego odczytują je według określonych założeń.

Pismo św. staje się jakby instrumentem, na którym można 
wygrywać różnorodne melodie w różnych tonacjach. A przecież 
musimy przyznać, że każdy kto odrzuciwszy 'mądrość ludzką 
i teologiczne systemy, po raz pierwszy przeczyta Nowy Testa
ment, nie może nie dojść do wniosku, że Bóg jest naszym Ojcem, 
który się w  pełni objawił w Chrystusie, że Chrystus jest Zba
wicielem świata i Głową swego Kościoła, że umarł za grzechy 
nasze i zmartwychwstał, że zesłał Ducha św. i jest z nami do 
skończenia świata, że kto wierzy w Niego, ten nie umrze na 
wieki. A jeżeli każdy z nas takie prawdy odczyta, to czego po
trzeba nam więcej?

Czy mamy tworzyć nowe sformułowania i nowe dogmaty, 
które rozdarły Kościół Chrystusowy? Czy ludziom współcze
snym w erze atomowej mamy podawać do wierzenia gotowe 
prawdy teologiczne, chociażby nawet sformułowane przez naj
genialniejszych teologów średniowiecza?

Na nowo odczytana Ewangelia nie burzy dotychczasowych 
Kościołów, ani ich nie rozdziela.

Zadaniem bowiem Chrystusowego Kościoła jest ludzi jedno
czyć i łączyć. Pomoże ona natomiast zrozumieć istotę chrystia- 
nizmu, odróżnić ziarno' Prawdy Bożej, które łączy, od ludzkich 
łupin, które dzielą. Pomoże zrozumieć, że „litera zabija, a duch 
ożywia".

Tym, którzy ją odczytują, pomoże znaleźć właściwą propor
cję między Boską Prawdą a ludzką formą; pomoże przybliżyć 
Chrystusa do serca współczesnego człowieka, odczuć Jego mi
łość i troskę o nasze życie i nasze zbawienie1.

Czyż można jednak Ewangelię odczytać bez Jego pomocy 
i bez Jego współdziałania? Byłaby to tylko mechaniczna czyn
ność, ciche lub głośne odtworzenie treści, jak odtwarza się me
lodię z taśmy magnetofonowej lub płyty. Tak się odczytuje 
tylko słowa i myśli przez nie wyrażone, które powstają w um y
śle człowieka. I to jest ta ludzka, lecz zasadnicza różnica.
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Do odczytania i słuchania Słowa Bożego potrzebna jest inna 
dyspozycja wewnętrzna. Tu słuchacz i głosiciel winien uprzy
tomnić sobie, że Bóg do niego przemawia przez Słowo swoje. 
A choć słowa są niedoskonałym instrumentem przekazywania 
Boskiej Prawdy, to przecież wierzący człowiek wie, pamięta 
i wierzy, że Bóg przemawia do Niego mocą swego autorytetu, 
że w świetle Jego słowa Bóg jest jego Ojcem, że każdy człowiek, 
jest człowiekowi bratem.

Od wieków aż dotąd chodził i chodzi człowiek po ziemi spra
gniony i pełen niedosytu, wzlata, to znów upada, pełza, nurza 
się w błocie i w grzechu, a gdy się otrząśnie w godzinach reflek
sji i zwątpień, odruchowo oczy podnosi ku niebu i niezależnie 
od wyznawanej wiary czy niewiary szuka lepszego świata, 
piękna, ideału, pragnie się obmyć z brudu i grzechu. Zdaje so
bie sprawę, że na ziemi nie ma stałego zameldowania, że ma 
w sobie iskrę nieśmiertelną, która do- Źródła powrócić musi.

Słowo Boże niezależnie od zmieniających się form życia jest 
jedyną mocą i siłą, która zdolna jest oświecić drogę życia, a ży
ciu i śmierci dać właściwy sens.

„Boć żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszel
ki miecz z obu stron ostry i przenikające aż do rozdzielenia du
szy". (Do Żydów 4, 12)

Nie jest tajemnicą, że Kościoły chrześcijańskie znalazły się 
dzisiaj przed trybunałem cywilizowanej ludżkości nie dlatego, 
że ukrywały Ewangelię, lecz dlatego, że ze zbyt małą wiarą ją 
głosiły, że nie świadczyły w codziennym życiu tego, co wyzna
wały w niedzielę.

Świadectwa o Chrystusie, które dawali urzędowi kapłani 
ubrani w  sutanny, togi i dostojne szaty, były zbyt słabe i ane
miczne, a Chrystus przez nich głoszony był wprawdzie histo
ryczną postacią, lecz nie posiadał krwi, tętna i życia.

II
Kościoły chrześcijańskie-nie m ają dziś wielkiego wpływu na 

kształtowanie się oblicza świata ani wielkich procesów społecz
nych, które tworzą dzisiejszą rzeczywistość.
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Każdy jednak wierzący człowiek, który spotkał się z Ewan
gelią, nie może nie zadać sobie pytania, czym jest w jego życiu 
ta książka. Czy to, co w niej wyczytał, zbliża go do Boga i czło
wieka, czy też oddala? Czy chrystianizm łączy go z ludźmi, czy 
też rozdziela? Czy bliźnimi są wszyscy ludzie, których spotyka 
w życiu, czy tylko „domownicy wiary?“

Czy religia chrześcijańska daje siłę do życia i działania czy 
; też jest tylko świątecznym dodatkiem lub mglistym wzlotem 
w świat ponadzmysłowy.
. Jest sprawą bezsporną, że gdy się dziś Ewangelię odczyta na 
nowo wśród zgiełku świata i warkotu różnorodnych motorów, 
to bledną wszelkie dogmatyczne formułki i definicje, a bogate 
rytuały kościelne nabierają cech muzealnych.

Człowiekowi współczesnemu nie odpowiadają martwe teolo
giczne formułki, które słyszy od dzieciństwa w kościele.

Przemiany, które nastąpiły we wszystkich niemal dziedzi
nach życia, nie pozostały bez wpływu na psychikę człowieka 
i jego widzenie świata.

Dotychczasowe pojęcie człowieka o Bogu i Jego stosunku do 
człowieka nie wydają się dostatecznie przekonywające.

Wiedza o Bogu i świadectwa wierzących o Chrystusie i Jego 
działaniu w ludzkiej duszy muszą być nowe, światłe i odkryw
cze. Muszą świadczyć, że nie tylko indywidualny człowiek, lecz 
i Kościół jako żywy organizm społeczny podlega duchowemu 
rozwojowi i stałemu postępowi.

Czyż z tego wynika, że prawdy w Ewangelii zawarte są 
względne, które można i potrzeba naginać do potrzeb swojej 
epoki? Bynajmniej. Wszystko, co Boskie, jest trwałe, niezmien
ne i ponadczasowe. To ludzie są zmienni, gdyż stały rozwój 
z woli Stwórcy jest cechą umysłu ludzkiego.

Dorobek minionych pokoleń wzbogaca ich doświadczenie 
i wiedzę i zaostrza ich widzenie świata i zjawisk. Dobrze pojęta 
wiedza nie oddala człowieka od Boga, lecz przeciwnie, prowa
dzi do Niego jako do Źródła Wszechinteligencji.

Ewangelia jest nie tylko wiedzą o Bogu, lecz jest objawio
nym i określonym stosunkiem Boga do człowieka w jego życiu
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doczesnym i wiecznym. Stosunek człowieka do' Boga, jakkol
wiek w Nowym Testamencie jest także określony, jest jednak 
uzależniony od stopnia jego duchowego i moralnego rozwoju.

Stosunek dziecka do ojca uległ w naszej epoce dewaluacji 
i nie zawsze może być wzorem naszego stosunku do Boga na
szego i Stwórcy.

Człowiek nie jest duchem i dlatego każde uczucie objawia we 
właściwy sobie sposób. Objawia nadzieję, i rozpacz, miłość 
i wiarę, smutek i radość.

Jeżeli więc na serio uwierzył w Chrystusa i w moc Jego zba
wienia, nie może nie dać temu wyrazu i świadectwa. Świadec
twa o Chrystusie nie mogą pozostać w sferze ideału. Świadczyć 
to nie tylko głosić czy słuchać, świadczyć o prawdzie — to ży
ciem ją potwierdzić.

Życie codzienne musi być jakimś odbiciem i konsekwentną 
postawą, wynikającą z wiary w Chrystusa — Zbawiciela świata.

Treścią Ewangelii nie można żyć tylko w niedzielę, w określo
nych godzinach. To nie jest przecież tylko świąteczny dodatek 
do życia. Ewangelia obejmuje całe życie wierzącego człowieka 
we wszystkich jego przejawach. Towarzyszy mu od kolebki do 
grobu. Współdziałanie z nią w ziemskiej wędrówce za grób się
ga zapewniając wierzącym „koronę żywota".

Świadczenie o Chrystusie nie zawsze ułatwia współżycie 
z ludźmi, ale na pewno żyć i walczyć na ziemi pomaga.

Wielu ludziom wierzącym wydaje się, że gdy w niedzielę speł
nią pewne akty religijne przepisane kanonem, to Bóg jest 
z nich zadowolony, a ich życie religijne nie budzi żadnych za
strzeżeń.

Wiemy jednak z Ewangelii,.że Jezus takich pobożnych i prak
tykujących nazywał „grobami pobielanymi'*. Czy- można traf
niej określić stan duszy podobnych ludzi?

Dlatego religijność chrześcijanina sercem i umysłem zaanga
żowanego w nauce Chrystusa ma inne znamiona i inne cele. 
Jego stosunek do Chrystusa, jakkolwiek najbardziej wewnętrz
ny i najbardziej intymny, jego współudział w najświętszych
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tajemnicach społeczności kościelnej musi być potwierdzony co
dzienną postawą wobec żywego człowieka.

Nie trzeba być aż tak pobitym jak ów pod Jerychem, aby ręce 
wyciągać i o ratunek i pomoc prosić.

A przyznać należy, że i w naszych czasach potłuczonych przez 
życie jest więcej może niż za czasów Jezusa. Kapłani i lewici 
Nowego Zakonu na nabożeństwa urzędowe spieszą i nie do
strzegają tych, którzy często w  milczeniu ich o pomoc proszą. 
Deklamacje z ambony o miłości Boga w niedzielę i święta już 
dziś nie wystarczają. Nie wystarczają również laurki z psalma
mi Dawida, śpiewane nawet na melodię gregoriańską.

Nie ma miłości Boga bez miłości człowieka, miłości udowod
nionej konkretnym czynem.

Współczesny człowiek wierzący, który słyszy w niedzielę, że 
jest bratem, stoi opuszczony, zawiedziony, a jego rozczarowanie 
i zawód jest oskarżeniem urzędowego chrześcijaństwa.

Dlatego Ewangelię odczytać na nowo — to nie tylko powtór
nie duchowo się narodzić, to odczuć w sobie synostwo Boże 
i ludzkie braterstwo.

III

Jednym z ważnych problemów, który łączy się z Ewangelią 
i chrystianizmem, jest zagadnienie cierpienia. Nęka ono od 
wieków ludzkość, pomniejsza radość życia i chrześcijański opty
mizm. A ludzie na ziemi pragną radości i szczęścia, a gdy spo
tykają się z cierpieniem, starają się je usunąć i wytłumaczyć 
jego celowość i sens. Nauka nie jest zdolna rozwiązać tegO' pro
blemu. Cierpienie znoszą ludzie różnie i różnie1 je1 tłumaczą, ale 
cierpią wszyscy niezależnie od szerokości geograficznej. Nie 
sposób je z życia wyeliminować. Jest ono nieodłącznie z życiem 
związane. Ale na pewno można je zmniejszyć i ograniczyć.

Osiągnięcia nauki ostatnich dziesięcioleci znacznie zmniejszy
ły ludzkie cierpienia fizyczne. Wobec cierpienia jednak ludzkiej 
duszy medycyna i chemia są bezradne.

Pismo św. mówi, że „duszy zabić nie można", ale można na 
pewno ją zranić i okaleczyć.
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Iluż ludzi skrzywdzonych i zranionych duchowo jest wśród 
nas, których mijamy codziennie. Stępienie moralne na ból i na 
krzywdę ludzką, na nędzę duchową i materialną cechuje naszą 
epokę.

Ktokolwiek w ostatnich dziesięcioleciach cierpiał za winy po
pełnione czy nie popełnione, mógł się łatwo przekonać, jak 
trudno jest o zwykłą ludzką życzliwość, zwykłe ludzkie uczucie, 
jak bracia i siostry z kościoła, z parafii czy zboru omijają nas 
z daleka, gdy pragniemy od nich dobrego słowa lub jakiejś po
mocy.

Jesteśmy świadkami znieczulenia moralnego i wybujałego 
egoizmu niemal na każdym kroku.

Zwykłą ludzką czynność, okazaną nam życzliwość, która jest 
czymś naturalnym, traktujem y dziś jako niecodzienne zjawisko 
i coś wyjątkowego.

A przecież ten dualizm życia kościelnego i życia codziennego 
jest sam w sobie niemoralny.

Nie jesteśmy ideałami — to prawda i wiemy, że między idea
łem a rzeczywistością zawsze była wielka rozpiętość. Wiemy, że 
egoizm jest naszą cechą wrodzoną. Ale ten, kto Ewangelię trak
tuje na serio i wierzy, że jest to Słowo Boże, kto raz uświado
mi sobie, że wszyscy ludzie są dziećmi jednego Ojca, a sobie 
braćmi, ten nie może być obojętny na ból brata w Chrystusie, 
ten nie może ze skamieniałym sercem przejść obok cierpien'a 
innego człowieka.

Ze smutkiem przyznać należy, że współżycie chrześcijan, 
którzy modlą się przy jednym ołtarzu i braćmi się w niedzielę 
nazywają, jest często źródłem zgorszenia dla tych, którzy są 
poza zasięgiem religii chrześcijańskiej.

Chrystianizmu nie możemy traktować jako etycznego prakty- 
cyzmu i miarą moralności wyznawców mierzyć jego> prawdzi
wość i wartość. Trudno jednak sobie wyobrazić, aby z naszej• _ ”  ̂
wiary i z naszej religii, z naszego odczytania Słowa Bożego nie 
wypływała określona postawa wobec ludzi' — bliźnich naszych, 
wobec tych, których braćmi nazywamy. ,,Z wiary waszej czyn 
wasz będzie" — mówi poeta i to jest prawda.
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Dlatego Ewangelia odczytana na nowo mogłaby znacznie 
zmniejszyć zasięg cierpienia i życie ludzi uczynić szczęśliwym 
i lepszym.

Nic tak bowiem bólu duszy ludzkiej nie leczy, jak dobroć 
i miłość ludzka, jak okazana życzliwość i serce.

Chrystus właśnie miłość uczynił fundamentem swej nauki 
i największym dogmatem swego Kościoła. Dlatego nie ma pełni 
życia bez miłości i bez żywego kontaktu z Chrystusem i Jego 
Słowem i nie ma pełnego człowieczeństwa bez współdziałania 
z Bogiem.

Słowo Boże jest nie tylko źródłem miłości, lecz także źródłem 
wiary.

Apostołowie i uczniowie Pańscy inną zupełnie drogą docho
dzili do wiary w Chrystusa i w Jego Boskie posłannictwo. Oni 
oglądali Go codziennie. Byli świadkami Jego niezwykłych czy
nów i słuchaczami Jego nauki, którą głosili. Byli świadkami 
Jego Palmowej Niedzieli i Wielkiego Piątku, Jego triumfu i po
niżenia. Niepotrzebne im były rozumowe spekulacje ani filozo
ficzne rozważania. Nic dziwnego, że zdolni byli do głoszenia 
Dobrej Nowiny wśród niewolników i patrycjuszy, na przedmie
ściach Rzymu czy Antiochii i w Akademii platońskiej w Judei 
i na Krecie. Oni nie tylko o Chrystusie świadczyli, oni za gło
szoną prawdę ponosili wszelkie konsekwencje nie wyłączając 
śmierci.

Oni świat zakażali miłością i wiarą.
Ale ta droga do wiary w bóstwo Chrystusa jest niepowta

rzalna.
Kościół stał się kontynuatorem Jego misji na ziemi. Nauczał 

i dotąd naucza, że nie ma innej drogi do wiary w Chrystusa jak 
tylko przez Kościół. Czy jednak Kościół i jego hierarchia ułatwia 
i pomaga współczesnemu człowiekowi do spotkania się z Chry
stusem i do utwierdzenia jego wiary w Jego bóstwo — oto py
tanie, na które trzeba odpowiedzieć.

Wiemy na pewno, że wielu ludzi hierarchia kościelna od 
Chrystusa oddaliła. Jej postawa moralno-społeczna nie zbliża
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współczesnych ludzi, którzy szukają i wątpią, do Chrystusa 
i nie umacnia ich wiary.

Dlatego w naszej epoce problem chrześcijańskiej doktryny 
i naukowych sformułowań teologicznych odchodzi na plan dal
szy.

Wszystkie traktaty, które wypełniają biblioteki, nie są zdol
ne poruszyć jednego serca ludzkiego i do wiary pobudzić. Czy 
zdolne są przekonać umysł człowieka epoki atomowej, też trud
no jest stwierdzić.

Nie ma teologicznej interpretacji Ewangelii oderwanej od 
konkretnego człowieka. Gdzie za prawdą nie stoi żywy człowiek 
i z wiarą o niej nie świadczy, tam każda prawda jest martwa 
i nieprzekonywająca.

Jeżeli więc żywa wiara w Chrystusa jest siłą chrześcijańskie
go Kościoła i źródłem jego dynamiki, a spotkanie się człowieka 
z Chrystusem jest koniecznym warunkiem jego wiary, to pozo
staje tylko Słowo Boże, 'które należy na nowo odczytać.

Wierzący człowiek musi uprzytomnić sobie, że On jest z nami 
aż do skończenia świata. Znajomość doktryn teologicznych na 
pewno jest pożyteczna. Teolog prawdy ewangeliczne łatwiej 
odtwarza, formułuje, na język współczesny przekłada i do wie
rzenia podaje.

Ale wiedza teologiczna nie jest motoryczną siłą ani impulsem 
działania i nie daje dostatecznej mocy do świadczenia o Chry
stusie. Teologia w naszych czasach staje się często płatnym rze
miosłem, które ludzie zamieniają na inne.

Błogosławiony ten człowiek, który w tym wielkim chaosie 
świata, pełen rozterki i rozczarowań, wśród warkotu motorów 
i blasku neonów potrafi wziąć Ewangelię do ręki i z w iarą od
czytać: „Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bo
giem było Słowo“.

Ks. Edward Narbuttowica
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P o ez ja  jest bodaj tak dawna, jak ludzki ród. Początkowe, 
prymitywne jej formy służyły do upamiętnienia świąt, wyda
rzeń rodzinnych i plemiennych oraz wojennych sukcesów.

Normalnie każda poezja jest twórczością dydaktyczną, bo 
ma pewien wątek dydaktyczny podany w  pięknej formie. Jed
nak w  poezji biblijnej jest również pierwiastek religijny. Poe
zja biblijna jest poezją moralizatorską (Pieśń Lamecha, Pieśń 
Debory) i to w dużej mierze.

Nie ulega wątpliwości, że Hebrajczycy znali i stykali się 
z poezją świecką. U proroka Amosa w rozdziale 6, 2 czytamy: 
„Zajdźcie do Chalane, a obaczcie, a idźcie do Amat wielkiego 
i zstąpcie do Get filistyńskiego i do co lepszych królestw tych... 
którzy śpiewacie przy dźwiękach harfy: mniemali, że mieli ja
ko Dawid narzędzia śpiewania". Skoro prorok o tym  mówi 
musiał się z tym  spotkać. Także na dworze Dawida byli śpie
wacy i śpiewaczki, ale w  Biblii zachowały się tylko fragmenty 
pierwotnego poetyzmu hebrajskiego. Dochowało się to w róż
nych księgach — w różnych formach. Jedne urywki pochodzą 
z czasów bardzo starych, inne są młodsze. Spierają się np. ucze
ni co do okresu powstania pieśni Debory. Między innymi La- 
grange skłonny jest przyjąć, że językowo starszą od tej jest 
pieśń Lamecha i pieśń Mojżesza.
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Znamy także z Biblii pieśń Anny w Księdze Samuela, pieśń 
Dawida na śmierć Saula i Jonatana, i inne.

Poezja hebrajska nie rozwinęła się tak, jak poeżja grecka 
czy rzymska; przybrała pewną formę i skamieniała — nie roz
wijała się dalej. Jest, to, niestety, stadium początkowe, a po
czątkowym stadium w poezji jest liryzm i dydaktyzm. Wyższy
mi są formy epiczna i dramatyczna, ale tych prawie nie ma 
w poezji hebrajskiej. Zbliżonymi zaledwie do dramatu nazwać 
można pewne partie Księgi Joba. Spotykamy się tam mianowi
cie z układem strof na dwa chóry oraz z wygłaszaniem mów 
(monologów) na przemian. Innych śladów poezji dramatyzują
cej nie ma w księgach dydaktycznych Starego Testamentu. 
Jest natomiast bogaty wybór tekstów lirycznych, i to tekstów 
w bardzo różnorodnych odcieniach.

Nie ulega dziś wątpliwości, że cechę istotną pierwotnej poe
zji, również poezji hebrajskiej, stanowił rytm . Oczywiście, nie 
układano schematów, aby je później wypełnić tworzywem 
słownym, przeciwnie, treść stanowiła o doborze jednostek ry t
micznych. Częste stosowanie paralelizmów, wspaniała -—• nie
kiedy, dla nas zaskakująca i żenująca obrazowość i napuszo- 
ność wzniosłego stylu stwarzają w poezji hebrajskiej, głównie 
z psalmodii, nie byle jaką osobliwość stylistyczną.

Poezja hebrajska miała ścisłą łączność z życiem narodowym 
i religijnym narodu, bo wyrastała na tle stosunków politycz
nych i religijnych. Nadto odgrywała w życiu narodowym rolę 
dydaktyczną. Śledząc dzieje narodu izraelskiego spostrzegamy 
z łatwością jak poezja staje się głównym czynnikiem działają
cym na rozwój tego życia.

Poezja hebrajska, owa cząstka ducha poszczególnych plemion, 
wyrażała takie dążności całego narodu. Toteż podobnie jak 
u Greków pieśni Homera, tak również u Izraelitów utwory 
poetyckie stanowiły skarb narodowy. Pieśń Debory, czy Psal
my Dawida kształtowały przecież wspaniale ducha narodu.

Psalmy były księgą pieśni i modłów gminy żydowskiej. Dzie
li się je w zależności od treści, podobnie jak modlitwy, a zatem
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rozróżnia się psalmy pochwalne, błagalne i dziękczynne; do 
grupy drugiej można zaliczyć psalmy pokutne. Osobną kategorię 
tworzą psalmy mesjańskie, tj. takie, które mówią o Mesjaszu 
i jego królestwie (2, 16, 22, 45, 72—110).

W zależności od pochodzenia i okoliczności powstania roz
różniamy: pieśni poranne (3, 5, 63, 116, 121) i wieczorne (4, 31, 
91, 134), pieśni pątnicze (120—134), pieśni świąteczne i trium 
falne (68, 150). Czasem bierze się za podstawę podziału napisy 
albo autorów pojedynczych psalmów. W zupełności nie daje się 
jednak przeprowadzić żadna z prób klasyfikacji.

W TM mamy 150 psalmów. Stare rękopisy liczą ich zwykle 
mniej niż 150. Tradycja Talmudu zna liczbę 147 psalmów. 
Z masoreckim sposobem liczenia zgadza'się LXX i Peszitto, 
chociaż mają inny podział pieśni. W LXX i Wulgacie, w prze
ciwieństwie do tekstu masoreckiego, psalm 9 i 10 oraz 114 i 115 
są podane jako jeden psalm, natomiast psalmy hebrajskie 116 
i 147 są podzielone na dwie pieśni. Tak więc taki psalm, jak 
„Rzekł Pan do Pana mego“, wg jednego sposobu liczenia bę
dzie uchodził za psalm 109, a według drugiego za 110. Kościół 
Polskokatolicki trzyma się porządku, opartego na tekście he
brajskim, jako dawniejszego i prawidłowego.

Biblia hebrajska dzieli zbiór psalmów na pięć części, z któ
rych pierwsze cztery kończą się doskologią (Błogosławiony Pan 
Bóg Izraela, od wieków aż na wieki! Niech się stanie, niech się 
stanie).

Początkami są: psalm 1, 41, 72, 89 i 106.
Podział na pięć części, który stanowi analogię do Pięcioksię

gu Mojżesza, łączy się z powstaniem psałterza, z nim spotkali 
się już tłumacze LXX. W kolejności psalmów mamy pewien 
plan, jednak nie można mówić o jakimś systemie. Księgi 
pierwsza i druga zawierają psalmy, których autorstwo przypisu
je się Dawidowi. Psalmy 73—83 są psalmami Asafa, 120—134 
pieśniami pątniczymi albo psalmami stopni. Pierwsze były pi
sane w  celu uświetnienia nabożeństw. Gdy Salomon wybudo
wał świątynię, wtedy wynikła potrzeba ułożenia pewnych pie
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śni dla celów kultu Bożego. Tu należy szukać początku Psałte
rza. Możliwą jest rzeczą, że Dawid również układał Psalmy, 
które potem włączono do zbioru. Dawid grał na harfie Saulowi 
(I Król. 16, 23), pisał elegie na śmierć Jonatana. W niektórych 
Psalmach wyrażone są momenty z życia Dawida np. moment 
pokuty w Psalmie 51, moment smutku, gdy musi uciekać przed 
zbuntowanym swoim synem Absalonem {II Król. 15). Można 
przypuścić, że taki zbiór (dwie pierwsze 'księgi) Psalmów prze
trwał aż do czasów, kiedy ustały wszystkie wojny i monarchia 
się utwierdziła, a życie Izraelitów popłynęło torem normalnym, 
wtedy ułożono księgę 3 i 4 księga powstała w czasach Eze
chiasza, a 5 w czasach Ezdrasza.

Liczni bibliści godzą się na to, że mniej więcej 25 Psalmów 
pochodzi od Dawida. Wykluczają jednak możliwość napisania 
przez Dawida większej ilości Psalmów, dowodząc, że Dawid 
prowadził, walki, a literatura w jego czasach była jeszcze bar
dzo słabo rozwinięta.

Czy więcej, czy mniej Psalmów Dawid ułożył, to nie ma 
wpływu na kwestię charakteru natchnionego, jakim się wszyst
kie Psalmy odznaczają. Talmud, (Baba batra 15 a) i pisarze ko
ścielni wszystkie Psalmy przypisują Dawidowi. Wyjątek sta
nowi św. Hilary i św. Hieronim. Kierunek modernistyczny 
przypisuje tylko 35 Psalmów Dawidowi.

Jakkolwiek się więc przedstawia kwestia autorstwa, faktem 
jest, że dzięki łatwo przyswajalnej formie psalmy zyskały wiel
ką popularność w narodzie izraelskim, zrosły się z kultem Jah- 
wy, opiewając Go jako Boga najwyższego i jedynego, opiewa
ją Go jako Stwórcę (8, 19, 33, 74, 104, 147, 148), podziwiają 
wielkość i niezmierzoność majestatu (24, 29, 47, 93, 114, 136, 
139), adorują Go (95, 96, 97, 99, 135), wyrażają uczucia miłości, 
wobec Boga (27, 42, 62, 63, 84), ufności (11, 21, 23, 27, 33, 42, 
57, 61, 91, 121, 123, 124, 129), dziękczynienie (10, 18, 21, 34, 48, 
66, 100, 111, 113, 115, 116, 118, 145, 149, 150), wyrażają żal za 
grzechy i prośbę o darowanie ich (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143 — 
siedem psalmów pokutnych).
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Znaczenie Psalmów jest oczywiste. Stanowią one, jak ktoś 
powiedział, „serce Biblii", „Biblię w Biblii", której treść podają 
w  skrócie. Bogactwo dogmatyczne i moralne jest ogromne. 
Równie wielkie jest ich bogactwo prorockie. Zawierają bo
wiem odnośnie Mesjasza i jego Kościoła liczne i jasne przepo
wiednie, które pozwalają stwierdzić przedziwny rozwój obja
wienia w  najważniejszej, i najbardziej żywotnej z wszystkich 
kwestii religijnych. Toteż nikt się nie zdziwi, że z wszystkich 
ksiąg Starego Testamentu właśnie Psałterz jest najczęściej cy
towany w  Nowym Testamencie. Obliczono, że na 183 cytaty 
zaczerpnięte ze Starego Testamentu jest w Nowym 116 cyta
tów z Psałterza.

Musimy jednak podnieść także znaczenie liturgiczne Psałte
rza. Każdy wie, jaką ogromną wagę miały zawsze i mieć będą 
Psalmy w liturgiach żydowskiej i chrześcijańskiej. Nie dlatego 
jakoby wszystkie były ułożone dla celów liturgicznych. Ale 
nawet te, które zrazu były tylko wylewem uczucia indywi
dualnego i prywatnego, przystosowały się przedziwnie do celu 
liturgicznego.

Posiadamy mało szczegółów o sposobie użycia Psalmów w ce
remoniach religijnych Izraela przed niewolą. Niektóre jednak 
teksty biblijne każą przypuszczać, że Psałterz już wtedy stano
wił część istotną kultu publicznego (Por. I Par. 16; Iz. 37, 20; 
Jer. 23, 2). Tak było i po niewoli, jak o tym świadczy Talmud 
notując, jakie Psalmy, w które dni śpiewano.

Z kultu żydowskiego przeszły Psalmy do kultu chrześcijań
skiego i to już w początkach Kościoła (por. I Kor. 14, 15, Ef. 
5, 19; Kol. 31, 16) i nic w tym dziwnego, skoro Apostołowie 
i ci chrześcijanie, którzy pochodzili z Izraelitów nawykli byli 
do tej modlitwy. Błagania i uwielbienia zawarte w Psałterzu, 
stosowały się doskonale do nowej religii. Toteż, kiedy liturgia 
chrześcijańska tworzyła się powoli, korzystała z Psalmów do 
tego stopnia, że kościoły Syrii śpiewały cały Psałterz, we 
wszystkie wigilie świąt, kościoły greckie i łacińskie raz na ty 
dzień. Ten pobożny zwyczaj zachował się w Kościele rzymsko
katolickim w tzw. brewiarzu zreformowanym przez Piusa X.
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Nie wiem, czy wielu chrześcijan zdaje sobie dziś sprawę z tego 
jak wyglądały melodie oryginalne psalmów. Jestem przekonany, 
że odtworzenie nabożeństw pierwszych kościołów chrześcijań
skich wzbudziłoby dziś u wielu wyrazy sprzeciwu właśnie z po
wodu melodii — były to bowiem melodie na wskroś wschodnie, 
dla naszego ucha niełatwe i raczej mało pobożne. Te melodie 
z biegiem czasu zanikły. Każdy kraj, prowincja, i naród wpro
wadziły melodie własne, nie zawsze harmonizujące z treścią 
psalmów.

Kościół stosował i stosuje psalmy w liturgii. Liturgia' adwen
towa posługuje się psalmami 40, 42, 108, okres Bożego Naro
dzenia: 2, 8, 24, 72, 85, 67, 110, 112,, przedpoście: 104, 105, 106, 
107, Wielki Post: 6, 12, 22, 38, 51, 102, 140, 143, Zmartwych
wstanie: 16, 21, 24, 64, 76, 110, 132, Zesłanie Ducha Sw.: 19, 29, 
65, 68, 87, 93, 147 itd.

Wysuwano' niejednokrotnie zarzuty, jakoby psalmy' nie na
dawały się do użytku kościelnego, ponieważ zawierają tu i ów
dzie nieodpowiednie porównania, zbytnio akcentują dzieje 
Izraela, a nawet zawierają przekleństwa i złorzeczenia (np. ps. 
18, 35, 52, 59, 69, 109). Tu jednak należy zauważyć, że w Sta
rym Testamencie patrzy się na wojnę ze stanowiska religijnego. 
Nieprzyjaciele narodu są równocześnie wrogami Boga: tylko 
z tej racji i tak dalece życzy się im źle. Oprócz tego psalmy n a 
leży ocenić według niedoskonałego charakteru Starego Testa
mentu. Myśli w nich zawarte mają pewną analogię w izrael
skim sposobie prowadzenia wojny. Z tych psalmów przemawia 
ius talionis (Kapł. 24), a nie wzniosła etyka Nowego Testamen
tu. Psalmy biblijne przewyższają jednak głębią myśli i po
wagą moralną dalece utwory literatury babilońskiej. Próbowa
no dowodzić, że przynajmniej 1/3 część psalmów nie nadaje się 
z tytułu zawartych tam przekleństw oraz bardzo' luźno związa
nych ze sobą'myśli do modlitwy. Mówiono: mamy się przejąć 
uczuciami pieśniarza. Ale jak się przejąć i jak. przyswoić sobie 
uczucia, kiedy Psalm życzy złego, kiedy przeklina nieraz 
straszliwie, kiedy Dawid i inni pieśniarze złorzeczeniami 
ciskają tu  i tam przeciwko swoim wrogom. Zapewne w tych
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wszystkch wypadkach, w których one zachodzą, to jak powie
dziano „przemawia duch Eliasza" przez usta psalmistów, tj. 
duch Starego Testamentu, który nie miał jeszcze wzniosłości 
Nowego Testamentu. Nie mamy prawa wymagać od członków 
teokracji mojżeszowej, nawet od najdoskonalszych spośród nich, 
takiej miłości bliźniego, jaką nakazał Jezus Chrystus i jaką on 
nam ułatwił.

Niektóre z tych anatemów są warunkowe; ten, kto je wy
głasza, życzy kary grzesznikom tylko wtedy, gdyby się nie 
opamiętali.

Złorzeczenia wypowiedziane są w języku poetyckim, w języ
ku wschodnim, a ta cecha podnosi ich gwałtowność w naszych 
oczach, którzy jesteśmy daieko spokojniejsi, zimniejsi.

Wygłaszając złorzeczenia przeciwko swym wrogom, pieśnia
rze biblijni nie byli pod wpływem uczucia zemsty osobistej. 
Odnosi się to bardzo widocznie do Dawida, który kilkakrotnie 
oszczędzał życia Sauka (por. I. Król. 24, 26...) i który zachował 
się tak szlachetnie w chwili śmierci swego okrutnego rywala 
(II Król 1). „Jeżeli złe oddałem za złe tym, którzy mi je wy
rządzili — czytamy w Psalmie — niech padnę bez obrony przed 
moimi wrogami".

Niektóre z przekleństw zawarte w Psalmach i w innych 
rozdziałach Biblii zawierają klucz do samego zagadnienia. Tak 
np. jedno z nich tak jest sformułowane: „Boże, zniszcz ich, 
ponieważ zbuntowali się przeciwko Tobie". (Psalm 5, 11). 
A inne (Psalmy 111—129, 21—22): „Panie, czy nie mam się 
gniewem unieść przeciwko tym, którzy Cię nienawidzą i gar
dzić tymi, którzy buntują się przeciwko Tobie?" — Ciskając 
anatemy na swych wrogów poeci biblijni myśleli daleko wię
cej o Bogu niż o sobie. Ich wrogowie byli równocześnie wro
gami Boga, ubliżali otwarcie Jahwie, jego przykazaniom, jego 
instytucjom (teokracji, królestwu, porządkowi społecznemu 
itd.), a zatem było rzeczą niemożliwą nie oburzać się.

Wreszcie — nieszczęścia wzywane na Izraelitów grzesznych 
i na pogańskie narody, mają Często za cel bezpośredni ich na
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wrócenie: „Panie, napełnij ich twym pohańbieniem aż zaczną 
szukać Twego imienia", woła autor Psalm 83, 17.

Na przeszło 200 zachęt Biblii do pokoju z Bogiem, bliźnimi 
i swym sumieniem 26 znajduje się w Psalmach, przy czym ps.: 
28, 29, 34, 35, 38, 55, 72, 85, 120, 122, 125, 128 i 147 nakazują 
wyraźnie szukanie pokoju, walkę o pokój, opisują błogie skut
ki pokoju.

Psalmy zawierają wiele wskazań społecznych: nakazują pra
cę, poszanowanie przekonań, mówią o potrzebie czynnej mi
łości bliźniego, zwalczają zło piętnując zwłaszcza jego przero
sty. Trudno się zatem nie zgodzić ze zdaniem jednego z bili- 
stów i teologów, który powiada, że najgłębsza przyczyna piękna 
psalmów i wrażenia, jakie sprawiają one w umysłach, tkwi 
w ich religijno-społecznej treści. Poeci biblijni poruszają od
wieczne struny, które zawsze znajdują oddźwięk w głębiach 
umysłów i dusz rozwierających się ku Bogu... Poezja idei bo
żych jest zrozumiała i ludzka, w najlepszym tego słowa zna
czeniu. Przeto psalmy rozpłomienione przez idee religijne, od
czute po ziemsku, bytujące wśród ziemskich, prymitywnych 
warunków, silnie wzruszają, nawet wówczas, gdy forma poe
tycka tylko w nikłym stopniu współdziała z treścią.

Ks. dr Antoni Naumczyk
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Egzystencjalizm  w teologii

G R Z E C H  

JAKO EGZYSTENCJA 
NIEAUTENTYCZNA

TEOLOGIA I EGZYSTENCJALIZM

Kościół chrześcijański, głosząc światu Dobrą Nowinę, napo
tyka na drodze swej misji trzy determinanty, decydujące
0 kształcie głoszonej przezeń nauki. Są nimi: 1) absolutne 
prawdy wiary; 2) zmienna sytuacja historyczna człowieka, 
kształtująca jego umysłowość; 3) koherencja umysłowości ludz
kiej i wypływające z niej dążenie do jednolitego, wewnętrznie 
niesprzecznego poglądu na świat. Determinant drugi jako jedyna 
zmienna jest bezpośrednim powodem płynności teologii. Tę 
właśnie sytuację ma na myśli Tillich, gdy mówi o dwubieguno- 
wości i konieczności korelacji między prawdami absolutnymi
1 historią. A konieczność ta nabrała wyjątkowej aktualności 
w czasach, w których żyjemy.

Pomostem procesu korelacji prawd absolutnych i historii, 
dokonującego się na gruncie teologii, jest filozofia. Bronić bo
wiem aktualności prawd wiary czyli wykazywać ich niesprzecz- 
ność w stosunku do świata pojęć, którymi żyje dana epoka, to 
w  praktyce nic innego jak ubierać stare prawdy w nową szatę 
filozoficzną. Z tych to apologetycznych względów Ojcowie Ko
ścioła, od św. Justyna Męczennika do św. Augustyna, zużytko- 
wywali do wykładu swej wiary pojęcia filozofii greckiej, 
w szczególności platońskiej. W średniowieczu zrozumienie dla
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konieczności samoobrony przed starzeniem się pojęć i konstruk
cji teologicznych kazało św. Tomaszowi z Akwinu zwrócić się 
po pomoc do Arystotelesa dla realizacji marzenia o pliilosophia 
perennis i opartej na niej teologii wieczyście aktualnej. Zaś po
trzeba afirmacji wiary w wieku pary i elektryczności zmuszała 
modernistów chrześcijańskich do rozpaczliwych prób scjenty- 
fikacji teologii.

Truizmem jest już dzisiaj przypomnienie, że filozofia wciska 
się do teologii również „od wewnątrz", w postaci problemów 
preteologicznych, immanentnie tkwiących w każdym zdaniu 
teologicznym. Weźmy na przykład pod uwagę następujące py
tanie, tak często stawiane we współczesnej teologii: „Czym jest 
człowiek wobec Boga?“ Odpowiedź na to kapitalne pytanie 
uzależniona jest całkowicie od filozoficznych treści, jakie świa
domie czy nieświadomie musimy włożyć np. w copula „jest“ . 
Pojmując byt ludzki bądź substancjalnie, bądź egzystencjalnie, 
czy też w jakiś inny, nieznany nam jeszcze sposób, dochodzić 
będziemy do różnych odpowiedzi.

Wszystkie te motywy sprawiły, że spotkanie z egzystencja- 
lizmem, jednym z czołowych kierunków filozoficznych naszego 
stulecia, nie pozostało bez wpływu na myśl teologiczną. Przy
czyniły się do tego również pewne specyficzne cechy samego 
egzystencj alizmu.

W przeciwieństwie do innych kierunków filozoficznych nie 
jest on zamkniętym systemem, lecz jedynie sposobem podcho
dzenia do odwiecznych problemów poznawczych; jest metodą 
filozoficzną stosowalną w tradycyjnych kierunkach o różnej 
orientacji. Dlatego właśnie obok egzystencj alizmu ateistyczne
go Heideggera i Sartre‘a czy „egzystencjalizmu marksistowskie
go" Garaudy‘ego, mamy egzystencjalizm katolicki Maritaina, 
prawosławny Bierdiajewa, protestancki Kierkegaarda, Tillicha
i Bultmanna, a nawet egzystencj alizm żydowski Bubera.

Aczkolwiek egzystencjalizm jest filozofią reprezentatywną 
dla XX wieku, nie jest zjawiskiem związanym wyłącznie ze 
współczesnością. Heideggerowskie rozróżnienie między Existenz
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i Vorhandenheit, sposobem istnienia osoby ludzkiej i sposobem 
istnienia przyrody, nie było obce Sokratesowi, św. Augustynowi, 
Pascalowi, Maine‘owi de Biran. Wiek XIX w osobie Kierke- 
gaarda jest ojcem egzystencjalizmu na równi z wiekiem XX 
w osobie Heideggera. Jest to bowiem jeden z podstawowych 
typów myślenia filozoficznego, dochodzący do głosu w pewnych 
okresach dziejów myśli ludzkiej. W naszych czasach jesteśmy 
świadkami wyjątkowej intensyfikacji myślenia kategoriami 
egzystencjalnymi, gdyż nasz egzystencjalizm jest gwałtowną 
reakcją filozoficzną na całą epokę scjentyzmu humanistycznego, 
epokę skłonną w wiedzy podlegającej naukowej weryfikacji wi
dzieć jedyny rodzaj wiedzy. Dla współczesności myślącej kate
goriami egzystencjalizmu wiedza naukowa jest tylko jednym 
z wyspecjalizowanych rodzajów wiedzy, podporządkowanym 
wiedzy fundamentalnej, jaką jest wiedza o egzystencji, dostęp
na nam dzięki naszej własnej egzystencji. Upowszechnienie się 
.myślenia kategoriami egzystencjalnymi nie tylko wśród inte
lektualistów Europy i Ameryki, ale i wśród szerokich rzesz 
czytelników beletrystyki Kafki, Camusa, Sartre‘a na całym 
świecie, nie mogło nie wywrzeć wpływu na myśl chrześcijań
ską. Tym bardziej, że ateizm i pesymizm czołowych przedsta
wicieli tego kierunku okazał się dla chrześcijaństwa przeszkodą 
pozorną. Był on raczej ogólnym nastrojem epoki niż konsek
wencją myślową, wynikającą z samej metody.

Bultmann, przystępując do badania przydatności świata pojęć 
filozofii egzystencjalnej Heideggera dla analizy antropologii 
nowotestamentowej, świetnie się orientował, że ma do czynienia 
z ateistą doskonale oczytanym w dziełach św. Augustyna, św. 
Tomasza, Lutra, Kierkegaarda i innych myślicieli chrześcijań
skich. Niemniej i jego zaskoczenie było ogromne, gdy wczytu
jąc się w Sein und Zeit odkrył, że „Heideggerowska egzysten
cjalna analiza człowieka wydaje się być jedynie świeckim wy
kładem nowotestamentowego spojrzenia na człowieka" (Kery- 
gma und Mythos, I, 33). Rzecz tylko w tym, że w oczach współ
czesnego człowieka listy św. Pawła są archaicznymi wynurze
niami męża ogromnej wiary i wielkiego serca, podczas gdy Sein
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und Zeit jest dziełem, z którym musi się oń intelektualnie liczyć. 
Stąd Theologie des Neuen Testaments Rudolfa Bultmanna wy
kazująca, że w gruncie rzeczy mamy tu do czynienia z tym sa
mym punktem widzenia na egzystencję ludzką, jest nowym od
kryciem św. Pawła dla świata współczesnego. I to stanowi apo- 
logetyczny aspekt zasługi Bultmanna. Dla niego samego aspekt 
raczej drugorzędny, gdyż przystępując do analizy tekstu Pawio
wego przy pomocy poj^ć i metod egzystencjalnych, szukał on 
w nich nowych wartości egzegetycznych. Jak się będziemy mo
gli przekonać, szukał nie bezskutecznie. Postawienie znaku rów
ności między Pawiowym terminem soma i Heideggerowskim 
pojęciem In-der-Welt-sein okazało się ważnym kluczem otwie
rającym nowe perspektywy dla egzegezy Nowego Testamentu.

WSTĘPNE POJĘCIA EGZYSTENCJALNE

Heidegger, jak wiadomo, rozgranicza pojęcie bytu jako takie
go (Sein), czyli sposobu istnienia rzeczy od istności (Seiendes), 
czyli tego, co istnieje; zdania ontologiczne (ontologisch) o by
cie istności i wachlarzu stojących przed nimi możliwości od 
zdań ontycznych (ontisch) o istnościach i ich aktualnych związ
kach z innymi istnościami. Byt ludzki pojmowany ontologicznie 
nazywa Heidegger Dasein, zaznaczając tym terminem szczegól
ną pozycję człowieka wśród innych bytów. Termin scholastycz- 
ny existentia pojmuje w jego etymologicznym znaczeniu (od 
exsistere wychodzić); stąd jego Existenz odnosi się jedynie do 
sposobu istnienia człowieka, „wystającego" poza świat rzeczy 
(V orhandenheil).

Trzy są istotne cechy wyróżniające Existenz z Vorhandenheit: 
1) człowiek wykazuje szczególną relację wobec siebie samego 
jako jednoczesny subiekt i obiekt; 2) w przeciwieństwie do świa
ta rzeczy człowiek jest możliwością, a nie esencją, jest egzysten
cją zdolną do aktualizowania coraz to nowych możliwości; 
3) człowiek jest niepowtarzalnym indywiduum wykazującym 
własne, jednostkowe istnienie (Jemeinigkeit). Pomiędzy Exi- 
stenz i Yorhandenheit zachodzi nieustanna styczność, gdyż czło
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w iek jest, mimo wszystko bytem  istniejącym  w świecie (In-der- 
Welt-sein), w którym  konfrontuje swoje możliwości. („Myślę

o c z y m ś ,  więc jestem “ — mówi Heidegger).

W szystkie te elem enty uwzględnia Bultm ann, analizując po
jęcie soma w antropologii Pawiowej. Konkluzje, do których do
chodzi m ają pozory truizm u: Gdy św. Paw eł używa term inu 
„ciało grzechu" (Rzym. 6, 6) lub wzywa Rzymian, by grzech 
nie panował w  ich śm iertelnym  ciele (6, 12), nie rozumie słowa 
soma w sensie fizjologicznym, jako system mięśni, kości i n e r
wów, lecz w sensie, który dziś nazywam y egzystencjalnym : .cia
ło jest po prostu wyrazem  sposobu istnienia człowieka w świe
cie. Taka egzystencjalna interpretacja term inu soma prowadzi 
jednak do ważnych konsekwencji: przekreśla dualizm etyczny, 
■oparty na ciągłym przeciw staw ianiu interesów ciała (fizjologicz
nego) interesom  ducha. W jej świetle apelacja św. Paw ła o skła
danie ciała na ofiarę żywą i świętą (Rzym. 12, 1) przestaje być 
wezwaniem  do um artw ienia ciała, do rezygnacji z jego potrzeb, 
a staje się nakazem  zmiany naszej egzystencji, somatycznej 
w  swym sposobie istnienia. W świetle egzystencjalnej, a nie 
substancjalnej interpretacji term inu soma nauka św. Pawła
o zm artw ychw staniu ciał, spraw iająca tyle trudności teologii no
wożytnej, może być po prostu rozum iana jako wyraz przekona
nia Apostoła o zachowaniu p e ł n e j  egzystencji w  życiu 
przyszłym.

Z faktu, iż byt ludzki, Dasein, jest jednocześnie In-der-Welt- 
-sein i świat przyrody jest terenem  jego aktywności, płynie 
nieustanne zainteresowanie człowieka otaczającym go światem 
rzeczy i zjawisk. Zdaniem Heideggera stosunek człowieka do 
otaczającej go rzeczywistości ma charakter przede wszystkim  
instrum entalny. N apotykanym  rzeczom i zjawiskom człowiek 
woli stawiać pytanie: „do czego to może służyć?1' „jaki pożytek 
mogę mieć z tego?“ , niż pytanie „co to jest?“ . W nikanie w  istotę 
rzeczy jest procesem poznawczym wtórnym, poprzedzanym 
przez zainteresowanie czysto instrum entalne, pragm atyczne. 
Stąd też św iat przyrody jest percypow any przez człowieka nie
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jako Vorhandenheit, lecz jako Zuhandenheit, pole i środki dzia
łania muszące się podporządkowywać potrzebom ludzkim.

Bultm ann w  swej egzystencjalnej analizie pojęć Nowego Te
stam entu zwrócił od razu uwagę, że natchnionym  pisarzom obce 
jest greckie pojęcie racjonalnego, samoistnego kosmosu i że na 
określenie świata przyrody wolą oni używać term inu ktisis 
(stworzenie), rozumiejąc pod nim arenę działalności Boga. „Pań
ska jest ziemia i to, co ją napełnia" — pisze św. Paw eł (1. Kor. 
10, 26). Bóg biblijny nie jest bowiem Arystotelesowską Pierwszą 
Przyczyną, poznawalną, jedynie na drodze rozumowej, lecz jest 
Bogiem żywym, działającym  w świecie i w  człowieku. Stąd też 
u podstaw procesu poznania Boga, jaki możemy znaleźć w P i
śmie Św., leży praksis, a nie theoria. „Gdy sądził spraw ę ubo
giego i nędznego, tedy m iał się dobrze; azali nie j-est to p o 
z n a ć  mię? — mówi P an“ — pisze explicite prorok starotesta- 
m entowy (Jer. 22, 16).

EGZYSTENCJA NIEAUTENTYCZNA

Jako In-der-Welt-sein człowiek jest otoczony oceanem rzeczy 
mu wrogich, nieustannie zagrażających jego egzystencji. Istnie
nie człowieka jest kruche i nie jest możliwe bez ciągłych zabie
gów o utrzym anie się przy życiu. Byt ludżki jest bytem  skiero
wanym  ku śmierci (Sein-zum-Tode). Z drugiej strony człowiek 
jest świadom swych szerokich możliwości i swej wolności oraz 
płynącej sąd odpowiedzialności. To nieustanne zagrożenie ze 
strony  świata oraz własna wolność, z k tórą nie wiadomo co ro 
bić, sprawiają, iż człowiek czuje się w świecie obco, „nie w swo
im dom u“ (nicht zu Hause — mówi dosłownie Heidegger). Reak
cją psychologiczną na ten stan rzeczy jest osamotnienie i bez
radność rodząca strach (Angst), trwogę egzystencjalną pogłębia
ną wraz z intensyfikacją prób znalezienia w  świecie pełnego 
bezpieczeństwa, pełnego ukontentowania, pewnego celu.

Owo Heidegger o wskie nicht zu Hause jest pojęciem jak naj
bardziej teologicznym; wystarczy je zestawić, jak to czyni Bul
tmann, chocby z Pawłowym  zdaniem: „są o b c y m i  (ksenoi)
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i pielgrzym ami na ziemi“ (Heb. 11, 13). Również i pojęcie Angst 
nie jest obce chrześcijaństwu; cor inąuietum św. Augustyna jest 
tego dobitnym  przykładem .

Heidegger zatrzym uje tok swej myśli na stw ierdzeniu, iż 
człowiek.będąc zanurzonym  w obcym mu i wrogim oceanie ist
nienia jako izolowana enklaw a wolności, zdany jest jedynie na 
heroizm rozpaczy, upór istnienia na przekór wszelkim determ i
nacjom  narzucanym  przez świat. Bultm ann wydobywa im plika
cje teistyczne zaw arte w rozum owaniu Heideggera. Człowiek 
nie pozostaje przecież bierny wobec swej trwogi; jedną z jego 
reakcji na Angst jest wysiłek poznawczy, skierowany ku możli
wości istnienia jakiejś zasady bytowej, obejm ującej zarówno 
Existenz, jak i Vorhandenheit. W ten sposób pow staje w  umyśle 
człowieka idea Boga, będąca racjonalizacją w ew nętrznej potrze
by przezwyciężenia swej fatalnej sytuacji egzystencjalnej. 
I w  tym  rozum ieniu jest ona wrodzona, gdyż jest form ą instyn
k tu  samozachowawczego.

W prawdzie egzystencję ludzką charakteryzuje Jemeinigkeit, 
subiektyw ne i egocentryczne podejście do świata, jednak już 
prosta praca um ysłu rozumującego na zasadzie analogii każe 
nam  widzieć w innych jednostkach ludzkich byty tego samego 
stopnia co nasz własny, byty istniejące wraz z nam i (Mitdasein). 
W ten sposób istnienie człowieka w świecie (In-der-Welt-sein) 
pociąga za sobą w spółistnienie z innym i ludźmi (Mitsein). W ła
śnie z faktu, że człowiek to Mitsein, płyną poważne konsekwen
cje dla jego egzystencji jednostkowej. Aby bronić swego istnie
nia przed atakam i zewnętrznymi, płynącym i ze świata przyro
dy, zmuszony był on zawsze szukać oparcia w  społeczności, za
cieśniać więzy z innym i ludźmi. Nic więc w tym  dziwnego, że 
i zagrożenie wew nętrzne, bezradność wobec własnej wolności 
i strach przed bezsensem istnienia, każe człowiekowi zwracać 
się ku społeczności i jej gotowym wzorcom postępowania. Po
stępować tak, jak  postępują inni, oznacza dla człowieka uw ol
nienie się od konieczności nieustannego podejm owania własnych 
decyzji, uwolnienie się od indyw idualnej odpowiedzialności na 
rzecz kolektywnej nieodpowiedzialności, a tym  samym zamie
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rzone przytłum ienie trwogi egzystencjalnej. W ten sposób w ła
sną, indyw idualną aktywność życiową zastępuje człowiek spo
łeczną codziennością (Alltaglichkeit), własną osobowość, osobo
wością publiczną (Manselbst). Der Mani przekształca się w  das 
Man, tw ór w yalienow any i zdepersonifikowany, którego egzy
stencja nabiera cech nieautentyczności (Uneigentlichkeit).

Zasługą Bultm anna jest zwrócenie uwagi na  zbieżność nowo- 
testam entow ych pojęć kosmos (świat), kata sarka (według ciała) 
i hamartia (grzech) z egzystencjalistycznym  pojęciem n ieauten
tyczności życia.

Takie wrażenia Nowego Testam entu, jak „Bóg sądzi św iat" 
(Rzym. 3, 6), „grzech wszedł na św iat“ (Rzym. 5, 12). „mądrość 
świata tego" (1 Kor. 1, 20), „świat was nienaw idzi11 (J. 15, 18) 
itd. w skazują dobitnie, iż pisarze natchnieni nie używ ają tu  
term inu kosmos w jego greckim, „kosmologicznym41 znaczeniu. 
„Świat" nie oznacza tu  substancji czy przestrzeni, lecz ludzi 
jako takich, sposób istnienia człowieka, jest więc pojęciem egzy
stencjalnym . W yraźne przeciwstawienie „ducha świata" „du
chowi Boga“, jak  to ma miejsce np. w  1 Kor. 2, 12, pozwala na 
zestawienie nowotestam entowego pojęcia kosmos z Heidegge- 
rowskim  das Man.

Egzystencjalistyczne implikacje zawiera również Pawłowy 
sposób użycia słowa sarks (ciało). Gdy św. Paw eł używa zwrotu 
en sarki (np. „teraz żyję w ciele" Gal. 2, 20), stw ierdza jedynie 
In-der-Welt-sein człowieka. Kiedy jednak posługuje się zwro
tem  kata sarka (np. „być według ciała" Rzym. 8, 5; „postępować 
według ciała" 2 Kor. 1, 17; 10, 2) i to w  przeciw staw ieniu do 
kata pneuma (według ducha, np. Rzym. 8, 5), ma już na myśli 
specjalny sposób istnienia człowieka, polegający na rezygnacji 
z pew nych wartości ducha na rzecz wartości ciała, czyli taki 
sposób istnienia, który egzystencjaliści współcześni nazyw ają 
egzystencją nieautentyczną.

Najważniejsze jednak dla analizy egzystencjalnej jest nowo- 
testam entow e rozum ienie grzechu jako alienacji własnego ,,ja“ . 
leżącej przecież u podstaw Heideggerowskiego pojęcia das Man:
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„Już tedy teraz nie ja  to czynię — pisze św. Paw eł (Rzym. 7,17 
i n.) — lecz grzech, k tóry mieszka we mnie... Bo nie czynię do
brego, które chcę, ale złe, którego nie chcę, czynię. A jeśli ja  
czynię to, czego nie chcę, już nie ja  to czynię, ale grzech, k tóry 
mieszka we m nie“. — Do interpretacji grzechu jako egzysten
cji nieautentycznej upraw nia również chrześcijańskie rozum ie
nie grzechu jako śmierci duszy. Z egzystencjalistycznego punk
tu  widzenia śmierć człowieka jest zjawiskiem  przechodzenia od 
sposobu istnienia właściwego ludziom (Existenz) do sposobu 
istnienia właściwego rzeczom (Vorhandenheit). Analogiczną 
dążność od Existenz do Vorhandenhcit w ykazuje egzystencja 
nieautentyczna.

W ten sposób chrześcijańskie pojęcie grzechu i zła staje się 
zbieżne z egzystencjalistycznym  pojęciem nieautentycznego spo
sobu istnienia człowieka. Tradycyjna m yśl chrześcijańska oka
zuje się przetłum aczalna na język współczesnej ekspresji filo
zoficznej, nabierając przy tym  nowego wyrazu.

Heideggerowskie pojęcie egzystencji autentycznej i jego 
chrześcijańskie paralele będą przedm iotem  osobnego artykułu  
w  naszym  miesięczniku.

Jarosław Klement



FRANCISZEK OSZMIAŃSKI

K Ł O P O T Y  
WY CH OW A W CZ E  
Z N I E L E T N I M I

•^arów no u nas jak i za granicą panuje uzasadnione przeko
nanie, że wychowanie społeczne nieletniego przestępcy powinno 
być elastyczne, dające się zastosować do zmienionych w arun
ków społecznych, dalekie od sztyw nej ru tyny  i wszelkiego sko
stnienia. Cytuje się przy tym  bogate doświadczenia pedagogicz
ne Janusza Korczaka (samorząd, wychowawcze form y kary), 
prof. Baleya (prace obserwacyjno-selekcyjne), M akarenki (sa
m orząd i wychowanie w  kolektywie).

Szukanie nowych dróg w dziedzinie wychowania i reedukacji 
nieletnich przestępców przebiega więc w  ogniu starć polemicz
nych — przy czym ogólny prestiż uznanie zdobywa sobie zasa
da, łącząca w  całość pojęcie kary  i resocjalizacji.

Z ZAGRANICY

Społeczne znaczenie wychowania do pracy i przez pracę, 
nauka zawodu i oświata pozaszkolna pozostaje w związku z roz
wojem form  życia samorządowego w zakładach poprawczych. 
W am erykańskich republikach dziecięcych oraz we włoskiej 
Republice dei Ragazzi wychowawcy i psychologowie zwracają 
uwagę na rozwój moralnego oblicza wychow anka poprzez tw o
rzenie m niejszych grup wychowawczych, zachęcanie do pracy 
nad sobą i popraw y. Podobnie jak w  angielskich zakładach 
środkami zachęty są: zwiększający się w m iarę popraw y wycho
wanka zakres przyw ilejów  i ulg oraz możliwości szybszego odzy
skania wolności. W zakładach poprawczych w Austrii, Francji 
i Szwajcarii prak tykuje się podział wychowanków według stop
nia zdemoralizowania i popraw y oraz zainteresow ania w  nauce
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zawodu i w  pracy na grupy 15— 25-osobowe, czyli tzw. -rodziny. 
Każda rodzina ma swego patrona-wychowawcę, zajm uje od
dzielne pomieszczenie i upraw ia określoną specjalizację np.: 
hodowla, ogrodnictwo, ślusarstwo itp. Na wniosek sądu i za 
zgodą wychowawcy nieletni dobrze spraw ujący się i uczący 
mogą odzyskać wolność warunkowo na tzw. okres próby. Dą
żenie do społecznego wychowania i reedukacji nieletniego prze
stępcy wym aga więc nie tylko przysposobienia do pracy i n a 
uki, ale i odpowiednio zróżnicowanych m etod wychowawczych, 
uwzględniających stopień zdemoralizowania, indywiadualności 
i cechy charakteru  wychowanka. Potrzebny tu  jest zbiorowy 
tru d  i w ysiłek wychowawców, psychologów, lekarzy. Stąd też 
podkreśla się za granicą powszechnie ogromne znaczenie pracy 
obserw acyjno-selekcyjnej nad nieletnim  i różnicowanie kary 
wym ierzonej przez sądy. Np. sądy dla nieletnich w  Anglii 
i NRF w stosunku do drobnych przestępców stosują kary  p rze j
ściowe, polegające na tym , że- skazany raz w  tygodniu przeby
w a w  tzw. attendenc-e centres, podobnych do naszych schronisk, 
tylko o -surowszym-treżymie.

Z NASZEGO PODWÓRKA

Siedem nastoletnia G abriela E. m iała w  domu rodzinnym  do
bre w arunki m aterialne. Mimo to, za namową koleżanek kilka
krotnie uciekła z domu, jeździła z nim i na gapę pociągami, po
nieważ zaś z reguły brakowało im pieniędzy na życie restaura- 
cyjno-kaw iarniane i stroje, dokonały ogółem 87 kradzieży po
łączonych niekiedy z włamaniem. K radzione przedm ioty dziew
częta sprzedaw ały paserk-om.

Dla Gabrieli kradzież -była rom antyczną przygodą, ucieczką 
od nudy małomiasteczkowego środowiska, dla K rystyny Ch. 
kradzież była źle zrozum ianą koniecznością zaspokojenia potrzeb 
m aterialnych jej rodziny. Dziewczyna okradła sąsiadkę na 8 tys. 
zł, po to żeby ojciec kupił kr-owę i mógł zapew nić lepszą egzy
stencję wielodzietnej rodzinie. Ojciec jednak „znalezione pienią
dze" roztrw onił w  gospodzie.

Obserwacja psychologiczna mówi o niej: jest grzeczna, tak-., 
towna, cicha staranna. W zakładzie kończy szkołę podstawową 
i kurs krawiecki. Służy dobrym  przykładem  dla innych.

Dwudziestoletniego Zbigniewa T. spotkałem  w zakładzie kar
nym  dla m łodocianych w  Iławie. Zanim trafił tu  za rozboje 
i kradzież był poprzednio w kilku zakładach poprawczych.
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Chłopca od wczesnych lat wychowywała ulica, ojca w  ogóle nie 
znał, m atka handlow ała pokątnie i dorabiała nierządem .

Uciekał z domu, wagarował, kradł. Szkoła z chęcią go się po
zbyła jako „dziecko trudne do wychowania". Przyłapany na 
którejś z kolei kradzieży oddany został przez Sąd pod dozór ku
ratora. K urator umieścił go z pow rotem  w  szkole i zdawało się. 
że Zbigniew T. wróci do norm alnego życia. Gdy skończył się 
dozór wszystko wróciło po starem u: kradzieże, suto zakrapiane 
kolacje w  gronie starszych kolegów itp. Potem  znowu sąd i w y
rok skazujący na pobyt w  zakładzie poprawczym. Tu Zbigniew 
ukończył szkołę podstawową i kurs m echaników samochodo
wych. interesow ał się żywo sportem. Jednakże po zwolnieniu 
w arunkow ym  z zakładu w ykorzystał nabyte wiadomości w  ten 
sposób, że „awansował" na złodzieja samochodów. W edług opi
nii więziennego wychowawcy Zbigniew T. jest głęboko zdemo
ralizowany, zam knięty w  sobie, krnąbrny, trudny  do wycho
wania.

Badania przeprowadzone przez Zakład Kryminologii In sty tu 
tu  Nauk Praw nych PAN ustaliły współzależność między 
wczesnym początkiem przestępczości a późniejszą recydywą. 
Na 500 nieletnich recydyw istów — popełniło przestępstw a 69 
procent przed ukończeniem trzynastego roku życia. Natomiast 
na 100 młodocianych recydywistów o rozw iniętych cechach psy
chopatycznych 91 proc. popełniło przestępstw a w okresie nie- 
letności (Archiwum Krym inologii 1960 r:). Konsekwencje osła
bienia i dezintegracji więzi rodzinnej i środowiskowej, niedo
w ład w  system ie wychowawczym szkoły, organizacji młodzieżo
wej, zakładów wychowawczych decydują często o przejściu 
nieletniego ze stadium  w ykolejenia w  stadium  przestępczości 
i znajdują odbicie w  ogólnej statystyce przestępczości nieletnich 
na teren ie kraju.

Otóż w 1960 r. n ieletni dokonali 21.291 przestępstw , w  1961 —■ 
30.068, przy czym znacznie wzrosła w  porów naniu do 1960 r. 
ilość kradzieży, włam ań i rozbojów dokonanych przez n ielet
nich w grupie lub wspólnie z dorosłymi. Badania katam nestycz- 
ne ustaliły ponad wszelką wątpliwość, że w  okresie ostatnich 
pięciu lat ok. 50 proc. nieletnich zwolnionych z zakładów po
prawczych i schronisk wróciło z powrotem  na drogę przestęp
stwa. Przypadek Gabrieli E., K rystyny Ch. i Zbigniewa T. pow
tarzał się więc w ielokrotnie. I bynajm niej nie stanow i on 
rodzinnej specyfiki; ogromny skok przestępczości nieletnich 
w  szeregu krajów  spowodował, że zajmował się tym  zagadnie
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niem  m. in. I Kongres ONZ w Genewie w  1951 r. poświęcony 
zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości oraz II Kongres ONZ 
w  Londynie w  1960 r. Francuski Kom itet UNESCO zwołał m ię
dzynarodową 'konferencję na tem at zwalczania band nieletnich, 
a Interpol zajął się przygotowaniem  specjalnej kadry  policji do 
walki z nieletnim i przestępcami. Na m iędzynarodowych kon
gresach i konferencjach podjęto jednogłośnie rezolucje zaleca
jące przede wszystkim  wypracowanie i rozwinięcie nowych 
skuteczniejszych form  działalności profilaktycznej i resocjali
zacyjnej.

PRACA WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYKA

Przyjęła się ogólnie teza, że różnorodności socjologicznej 
i krym inalnej przestępców m usi odpowiadać różnorodność w  ro
dzaju i w ykonaniu kary. Prawidłow y proces indywidualizacji 
kary  i środków profilaktycznych stał się więc alfą i omegą dzia
łalności sądownictwa dla nieletnich. Ustanowienie dozorów ku
ratorskich, pogotowia opiekuńczego i zakładów wychowawczych 
oraz skazanie nieletniego na przym usowy pobyt w  schronisku 
lub w  zakładzie poprawczym  do ukończenia 21 roku życia — 
w yczerpuje w  zasadzie gamę środków najczęściej stosowanych 
przez sąd. Pow staje pytanie, w jakim  stopniu zdolne są one do 
spełniania powierzonej im funkcji społecznego wychowania 
przestępcy? Społeczne wychowanie staw ia sobie za cel zmianę 
postawy, opinii, dążeń i ideałów jednostki w  duchu poszanowa
nia norm  etycznych i m oralnych, aby świadoma była ona swej 
odpowiedzialności w  środowisku społecznym, um iała oceniać 
w artości i poddawać je krytycznej analizie. W większych ośrod
kach, gdzie istnieje możliwość organizowania specjalnych d ru 
żyn harcerskich, sportowych, prowadzenie zajęć świetlicowych 
dla młodzieży trudnej, angażowania do w spółpracy instytucji 
i organizacji społecznych „pozostawienie przestępcy na wolno
ści pod odpowiednią kontrolą, dają lepsze rezulta ty  wychowaw
cze niż trzym anie go w odosobnieniu" (art. Zb. Tyszki w  zesz. 
IV „Ruchu Prawniczego" z 1961 r.). Niepodobna jednak zgodzić 
się z następnym  zbyt optym istycznym  wnioskiem  autora jakoby 
„dzięki znacznej liczbie kuratorów  społecznych możliwa była 
w ogóle resocjalizacja nieletnich przestępców".

Samą liczbą wiadomo, że niewiele się zwojuje. Bo jakaż jest 
rzeczywistość? Owszem we W rocławiu kuratorzy  sądowi pro
wadzą studencko-harcerską spółdzielnię pracy „Eweks", gdzie 
znalazło zatrudnienie 70 podopiecznych sądu. W porze letniej
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chłopcy za uzbierane pieniądze w yjeżdżają na obóz. Hasłem 
„Eweksu“ jest „W ędrujem y i pracujem y11. W Warszawie, Gdań
sku, Lublinie kuratorzy przy świetlicach zakładają drużyny 
sportowe, organizują konkursy i wieczorki liter acko-wokalne, 
w  Łodzi istnieje specjalna szkoła dla podopiecznych, ale w  tzw. 
Polsce powiatowej sytuacja wygląda znacznie gorzej. Nie ma 
świetlic dla młodzieży trudnej. Nie ma eksperym entów. P raw 
da, gdzieniegdzie widać odruchy inicjatyw y np. w e W łocław
ku grupa działaczy społecznych powołała przy Radzie Narodo
wej kom isję problemową do walki z przestępczością wśród nie
letnich. Komisja opracowała szeroki program  działalności, 
zatroszczyła się o odpowiednią reklam ę prasową, parokrotnie 
inicjowała kontrolę lokali rozrywkowych i.... z braku środków 
finansowych spoczęła na laurach.

Dobrze więc, jeżeli kurator, zwykle nauczyciel lub działacz 
społeczny, nadsyła regularnie sprawozdania do sądu, w ystara 
się o pracę dla podopiecznego lub miejsce w  szkole. Ponieważ 
prowincjonalni kuratorzy zaniedbują i te elem entarne obowiąz
ki, cały ciężar działalności profilaktycznej spada praw em  kadu
ka na barki MO. Dzielnicowi najczęściej w ystępują do sądu 
z wnioskiem o pozbawienie złej m atki czy ojca praw  opiekuń
czych nad dzieckiem. Ba, naw et jak to zdarzyło się w  Opolu 
Lubelskim, MO przedłożyła Radzie Narodowej spis wielodziet
nych rodzin, którym  należałoby dopomóc m aterialnie. Niestety, 
ani kuratorzy sądowi, ani opiekunowie terenow i nie ruszyli 
w  tej spraw ie palcem w bucie, chociaż trudne w arunki m aterial
ne stw arzają potencjalną groźbę przestępstw a w niejednym  
przypadku.

Nieletni, demoralizowani we własnym  środowisku, niedosto
sowani do zasad współżycia społecznego, dokonujący prze
stępstw  o znacznej szkodliwości trafia ją  na podstawie wyroku 
sądowego za m ury  schronisk i zakładów poprawczych.

Pobyt w schronisku służy obserwacji pedagogiczno-psycholo- 
gicznej dla zastosowania właściwego środka wychowawczo- po
prawczego, a zarazem  daje początek społecznemu wychowaniu 
i resocjalizacji nieletniego. Rozkład zajęć sprowadza się tu  do 
przerabiania program u szkoły podstawowej, przyuczenia się do 
rzemiosła, zwykle krawiectwo, ślusarstwo — udziału nieletniego 
w  zajęciach świetlicowych. Psycholog i psychiatra m ając pod 
ręką bardzo fragm entaryczne informacje o przeszłości nieletn ie
go i przebiegu procesu demoralizacji poprzestaje zwykle na 
szablonowym opisie charakteru, pow tarza się więc w kółko:
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„słaba inteligencja, brak poczuć m oralnych, spowolnienie ru 
chowe i myślowe" i określeniu k ierunku szkolenia zawodowego 
w  zakładzie.

Badania tego rodzaju m ają charakter statyczny i nie ukazują 
osobowości nieletniego w działaniu indyw idualnym  bądź gru
powym. W nagrodę za zdyscyplinowaną postawę i nienaganne 
spraw ow anie się nieletni może korzystać z ulg, jak: wzięcie 
udziału w  zbiorowej wycieczce, w ysłanie większej ilości kore
spondencji, może otrzym ać funkcję w samorządzie, z którą 
związane są obowiązki i przyw ileje i — co najw ażniejsze — 
może w  ten sposób przyśpieszyć wyjście na wolność. Polityka 
kaptow ania nieletnich ulgami i przywilejam i, wspólna wielu 
schroniskom i zakładom, w ytw arza złudzenie poprawy, bo prze
cież trzeba być grzeczny i posłuszny, aby zasłużyć na w arun
kowe zwolnienie sądu — m yśli sobie nieletni. Taka polityka 
oczywiście nie sprzyja społecznemu wychow aniu i resocjaliza
cji — trafnie zauważa prof. St. Jedlewski. N ieletni w zakładach 
poprawczych: 1962 r. Podobnie jak posługiwanie się straszakiem 
kary nie zawsze odnosi skutek. Niektórzy z faktu  tego wyciąga
ją  pochopne wnioski, twierdząc, że elem enty penitencjarne n a 
leżałoby zastąpić elem entam i wyłącznie opiekuńczymi lub w y
chowawczymi.

W tym  duchu K atedra Praw a U niw ersytetu Wrocławskiego 
i K atedra Pedagogiki Ogólnej UW prowadziły wspólnie ekspe
rym enty  wychowawcze w zakładzie karnym  dla młodocianych 
w Szczypiornie. Eksperym enty zakończyły się niepowodzeniem. 
Społeczne wychowanie i resocjalizacja nie znoszą bowiem skraj
ności ani też nadm iernego liberalizmu, ani surowej dolegliwości, 
k tóre nie są w stanie wytworzyć korzystnego klim atu wycho
wawczego za m uram i zakładu. Pierw szy z nich wprowadza 
anarchię i rozprzężenie — jak to obserwowaliśmy w Szczypior
nie — drugi w yw ołuje pozory ładu i posłuszeństwa. Oba 
sprzyjają rozwojowi tzw. drugiego życia wśród osadzonych 
przestępców. Synteza elem entów penitencjarnych i wychowaw
czych, oparta na indywidualizacji kary i środków profilaktycz
no-wychowawczych jest jedynym  rozsądnym  wyjściem. Stoso
wana jest ona w  praktyce w  niektórych schroniskach i zakła
dach, napotyka jednakże na przeszkody form alno-praw ne, 
ponieważ nikomu jak dotąd nie przyszło na m yśl zmodyfikować 
mocno przestarzały i nieżyciowy regulam in.

W punkcie ulgi i kary  przew iduje on tylko pochwałę publicz
ną i upomnienie. Tymczasem praktycy w ypow iadają się za roz
szerzeniem wachlarza ulg: zbiorowe wycieczki, częstsze kore-
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spondencje i kary: kaftan  bezpieczeństwa, kara izolatki i na 
pewno m ają absolutną rację.

KOŃCOWE UWAGI I POSTULATY

Trzeba przyznać otwarcie, że ani schroniska, ani zakłady po
prawcze nie zdołały dotychczas połączyć elem entów peniten
cjarnych i wychowawczych w jedno ogniwo system u resocjali
zacyjnego. Po trochu każdy sobie rzepkę skrobie. Schroniska 
w ypisują gabinetowe i nie zawsze trafne opinie i wysyłają 
w ślad za nieletnim , który wyrokiem  sądu skazany zostaje na 
zakład poprawczy. W zakładach poprawczych zaś przyjęła się 
zasada, ucząc wychowywać. Właściwie n ie  budzi ona zastrzeń. 
N ieletni przecież zasiada na szkolnej ławie, uczy się zawodu,, 
odbywa praktykę przyw arsztatow ą, może również pracować od
płatnie. Po nauce i pracy resztę czasu w ypełniają m u rozrywki 
kulturalne i sportowe. Wszystko to wygląda pięknie. Jednakże 
w związku z zagęszczeniem zakładów poprawczych u ta rł się 
u nas zwyczaj, że sąd zwalnia wychowanka po roku lub dwóch 
latach, czyli bardzo często wtedy, gdy nie zdążył on jeszcze 
wyuczyć się odpowiedniego zawodu, a na wolności n ie zawsze 
przecież ma w arunki, aby dokończyć rozpoczętą naukę. Ilustru ją 
to  odpowiednie liczby: np. w zakładzie poprawczym w Kcyni 
w ciągu roku na 26 wychowanków — 13 ukończyło dw uletnią 
praktykę zawodową, w  Łobżenicy na 36 — tylko 4, w W arsza- 
wie-Okęcie — ani jeden. Dlaczego zrodziła się m yśl tworzenia 
tzw. grup półwolnościowych, złożonych z dobrze spraw ujących 
się wychowanków. G rup półwolnościowych m am y z górą pięt
naście. Chłopcy z zakładów poprawczych m ieszkają nie w odrli
towanych pomieszczeniach, lecz w norm alnych hotelach robot
niczych lub półinternatach, chodzą do pracy w fabryce, resztę 
wolnego czasu spędzają pod okiem wychowawcy grupy na za
jęciach świetlicowych. Poza pracą uczą się także zawodu i po 
potrąceniach, około 80 proc. miesięcznego zarobku przekazane 
zostaje na książeczkę oszczędnościową każdego z nich. G rupy 
półwolnościowe pracują pod kontrolą nauczycieli zawodu i m aj
strów, m. in. w  Stoczni Szczecińskiej, w  fabryce włókienniczej 
na Widzewie, kopalni „W ujek11 w Katowicach, w  ekspozyturze 
PKS w Łańcucie. Ich wychowawcze znacznie polega na tym, że 
zm niejszają one psychiczne i społeczne skutki dysproporcji m ię
dzy życiem na wolności, a życiem w  „poprawczaku" oraz dają 
wychowankom możliwość szybkiego zatrudnienia po opuszcze
niu zakładu i w yjściu na wolność.
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K rytykując dawne system y wychowawcze w zakładach dla 
nieletnich przestępców prof. Batawia trafnie zauważa, że „przy 
ocenie popraw y przywiązywano istotne znaczenie do niezm ier
nie zawodnego kry terium  podporządkowania się wychowanka 
regulam inowi zakładu11 (S. Batawia: „Proces społeczny wykole
jenia się nieletnich przestępców") i postuluje „stosowanie od
powiednich środków wychowawczych w zależności przede 
wszystkim  od rozm iarów wykolejenia społecznego przestępcy’1. 
Chodzi tu  głównie o przedłużenie pobytu wychow anka w  zakła
dzie w  celu rozw ijania szkolenia zawodowego, tworzenie pół
in ternatów  dla dzieci m oralnie zaniedbanych, zacieśnienie 
współpracy szkoły i organizacji młodzieżowych z poradniam i 
psychologiczno-wychowawczymi i specjalistam i w  zakresie pe
dagogiki specjalnej. Inni badacze tego zagadnienia, Halina Spio- 
nek („Trudności wychowawcze i przestępczość nieletnich") 
i d r  Zofia Szymańska („Dziecko wykolejone") zw racają uwagę 
na błędy popełniane przez rodziców i wychowawców oraz „brak 
ingerencji lub wadliwy w pływ  organizacji młodzieżowej, dysk
rym inującej dziecko trudne" i postulują w  związku z tym  do
szkalanie psychologiczne kadry wychowawców i nauczycieli 
w  zakładach poprawczych i schroniskach, zwiększone liczby po 
radni psychiatrycznych dla młodzieży itp. W skazane byłoby 
zorganizować w  zakładach kursy pielęgniarskie, tapicerskie, ra- 
diotelewizyjne, zwiększyć ilość szkolnych w arsztatów  czy też 
np. na wzór zakładów karnych dla młodocianych utworzyć fun
dusz sam orządu wychowanków. Pieniądze uzyskane z dobro
wolnych składek i ofiar, przeznaczone byłyby w formie zapo
mogi dla wychowanków, lub ich rodzin, znajdujących się 
w  trudnych warunkach. Oczywiście są to  postulaty jak najbar
dziej uzasadnione i przem yślane, m ające na celu wychowanie 
i społeczne przysposobienie nieletniego przestępcy.

Fr. Oszmiański



WŁADYSŁAW TAROWSKI

K O Ś C I Ó Ł  
B A P T Y S T Ó W  
W P O L S C E

(W yw ia d  z  p rzed s ta w ic ie lem  K ościo ła  B a p ty s tó w  —  Z b ig 
n ie w e m  W ierszy ł ło w sk im  —  cz łonkiem  R a d y  Z boru  W a r

szaw sk iego  ■—  w yk ła d o w c ą  S em inarium  Teologicznego)

I i  im  są baptyści? Jak  rozwija się ich społeczność religijna 
w  Polsce? Jak i jest ich stosunek do źródeł chrześcijaństwa oraz 
do aktualnych spraw  naszego życia? Oto parę py tań  nasuw ają
cych się po przestudiow aniu „Konfesji, czyli w yznania w iary 
i ustro ju  Zboru Baptystów", wydanej nakładem  Stowarzyszenia 
W zajemnej Pomocy Baptysów jeszcze przed wojną, w  Łodzi, 
w 1930 roku. Co nowego zaszło od czasu w ydania tej broszury, 
która w artykule 1 wym ienia księgi święte Starego i Nowego 
Testam entu, podkreślając, że „są one przez Ducha Świętego 
praw dziw ie natchnione, zaw ierają dla rodzaju ludzkiego Obja
wienie Boskie, oraz są jedynym  źródłem dokładnej wiadomości
0 Bogu, jako też zaw ierają wskazówki, jak w ierzyć i żyć po- 
w inniśm y?“

A rtykuł 8 „Konfesji" szeroko uzasadnia znaczenie i potrzebę 
chrztu, który  „ustanowiony przez Chrystusa... powinien być aż 
do powtórnego przyjścia Chrystusa udzielany11 i k tóry  „odby
wa się w  ten sposób, iże upoważniony do tego sługa Boży jed
nokrotnie zanurza wyznawcę w  wodzie, w  Imię Ojca i Syna,
1 Ducha Świętego i w net go podnosi". W artykule 10 mowa jest 
m. in. o urzędach w Zborze: „Nowy Testam ent uznaje tylko dwa
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urzędy w  Zborze, a mianowicie': urząd starszego, tj. prezbitera 
czyli biskupa, i urząd diakona. Zbór sam  sobie w ybiera s ta r
szych (kaznodziei, biskupów, nauczycieli, przełożonych, paste
rzy — wszystko to są nazwy jednego i tego samego urzędu) 
i sług (diakonów"). Ten sam artyku ł stw ierdza wyraźnie, że „jer 
dyną najw yższą głową Zboru jest Chrystus; Zbór nie m a żadnej 
w idzialnej głowy na ziemi". W szystkich artykułów  jest 14, 
a ostatni kończy się słowami: „W ierzymy, że pew ne znaki czasu 
w skazują na bliski koniec teraźniejszego wieku. Pam iętam y na 
słowa Pana naszego: „Oto, przychodzę rychło!" i czekamy na 
niego z m odlitwą: „Amen, tak, przyjdź, Panie Jezu!"

A oto pytania, z jakim i zwróciliśmy się do przedstaw iciela 
Kościoła Baptystów w W arszawie:

1. Jak przedstawia się abecny stan liczebny Kościoła B a p ty 
s tów  w  Polsce i ilu jes t  w szys tk ich  B aptys tów  na świecie?

2. K tóre  z  podstaw ow ych  praw d  w iary  uważają Baptyści za 
najistotniejsze? Jaki jes t  ich stosunek do Pisma św., a jaki 
do Tradycji? C zy nazwa konfesyjna ruchu, w yw odząca  się 
od pojęcia „chrztu“, w skazuje na przyw iązyw an ie  do chrztu  
toyją tkowej,  szczególnej wagi? Jak zapatrują się Baptyści  
na możliwości współpracy chrześcijańskiej, w  ramach eku- 
menii i poza ekumenią?

3. W  jakich krajach ruch ten poczynił najw iększe postępy?  
C zy Baptyści polscy, będąc członkami Unii (Związku) Bap
tys tó w , stanowią organizację w yznaniow ą całkowicie samo
dzielną, czy też  podlegają organizacyjnie w ładzom  m ięd zy 
narodowym?

4. Jaka jest  geneza historyczna ruchu B aptystów  w  Polsce?
5. Jak przebiega działalność w  Polsce? Jakie są plany i zam ie

rzenia na najbliższą przyszłość? Jakie w yn ik i  przynosi akcja  
w ydaw nicza  i praca kaznodziejska, ewangelizacyjna?

6. Jaki jes t  stosunek B aptys tów  do aktualnych problem ów  
współczesności?

Baptyści w  Polsce liczą 2.200 ochrzczonych członków (1962), 
a ' Światowy Związek Baptystów 24 m iliony 66 tysięcy (1962). 
Liczby te obejm ują tylko członków — niekoniecznie dorosłych 
lecz świadomie i dobrowolnie wyrażających przeżytą wiarę,
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a więc o pewnej dojrzałości duchowej i przyjętych drogą gło
sowania przez zbory. Z sym patykam i, dziećmi, osobami pod du
chową opieką kościoła liczby te są przeć. 2—3 razy większe, 
i wynoszą dla porów nania z innym i wyznaniam i w  Polsce 
6.000 — na świecie 61 milionów.

„Media res" specyfiki baptyzm u to nie rzucający się ogólnie 
w oczy chrzest i jego forma, lecz typ  kościoła jako „dobrowol
nej, zborowej wspólnoty przeżycia" (dr H. Luckey, Niemcy). 
Wolność, równość, braterstw o to centralne praw dy Baptystów. 
W ypływ ają one z pojęcia kościoła, a raczej zboru (ekklesia, 
w greckim polis, zgromadzenia wywołanych, wolnych, dobro
wolnie odpowiadających). Jest nim  wolny zbór Nowego Testa
m entu: „Jesteście do wolności powołani, bracia!" (Gal. 5, 13). 
„Wolność religijna, to wolność od przym usu państwowego, ko
ścielnego, rodzicielskiego" (dr E. Y. Mullins). „Żaden człowiek, 
władza świecka, społeczna, ekonomiczna nie m ają praw a dy
ktowania, jak kto ma czcić Boga, albo oziy ma Go w  ogóle w y
znawać" (deklaracja Światowego Kongresu Baptystycznego 
1939) „Bóg stw orzył człowieka na swój obraz i dał m u wolność, 
aby zajął stanowisko wobec Zbawczej Miłości... w iara religijna, 
jej stw ierdzenie muszą się dokonać w wolności, aby mogły być 
rzeczywiście prawdziwe... Zobowiązujemy się uroczyście pozna
wać i zwiastować wolność, k tó rą  daje Chrystus". (Deklaracja 
Światowego Związku Baptystów 1960).

To pojęcie wolności wraz z bezwzględnym kongregacjonaliz- 
mem umieszcza środek ciężikości pracy w  poszczególnym zbo
rze (parafii) w  zdecentralizowanym , aktyw nym  terenie. „Wszys
cy laicy, członkowie są powołani do współpracy z kaznodzieją... 
ich faktycznym  zadaniem jest być kapłanam i" (B. Graham). 
W ybitniejsi baptyści, laicy: Bunyan — kotlarz, Carey — szewc, 
Spurgeon — bez uczelni i ordynacji, Lorentz — dziennikarz.

Chrześcijańska wolność w  rzeczywistości jest jednak praw dą 
w tórną wobec czasem mniej charakterystycznej, lecz zasadni
czej praw dy — chrystocentryzm u. Najgłębszą siłą w życiu Bap
tystów  było zawsze podkreślanie absolutnego au tory tetu  Chry
stusa wobec wszelkiej możliwej agresji ze strony kościołów czy
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soborów, tradycji, uczonych... Z Pawłem  głosimy, że „obrzezka 
jest niczym  i nieobrzezka jest niczym", lecz „w iara przez m i
łość skuteczna". Dlatego głosimy wolność duchową i zw iastuje
my, że duch ludzki ma praw o do bezpośredniego i świadomego 
kontaktu  z Bogiem w Chrystusie i przez moc Chrystusa” 
(J. Clifford) „Wyście wszyscy bracia, ale gdy w pierw  jest jeden 
wasz Mistrz. Jeśli was Syn wyswobodzi, praw dziw ie wolnymi 
będziecie".

Z ideału ścisłego chrystocentryzm u wypływ a także podobne 
do ogólnochrześcijańskiego, baptystyczne rozum ienie charyzm a
tów, obok czy może ponad wolnością duszy wraz z powszech
nym, aktyw nym  kapłaństwem. I u Baptystów nie wszyscy są
i mogą być ewangelistam i, rządcami, nauczycielami, duszpaste
rzami. „Ku spojeniu świętych" potrzeba osób w ybranych i ob
darow anych przez Ducha, a wolność nie wyklucza posłuszeń
stw a i dyscypliny, z zastrzeżeniem, że nie m a wierzącego, któ
ry  by nie miał choćby najm niejszego daru. „Młodsi bądźcie pod
dani starszym , a wszyscy jedni drugim  poddani bądźcie" (1 Pio
tra). A jeśli zboru nie usłucha, niech będzie jako poganin" (Mat. 
18). Baptyści nie odrzucają głosu nauczycieli i tradycji nauczy
cielskiej Kościoła, lecz jej rolę i wartość widzą jedynie w  pomo
cy czyniącej każdego uczniem samego biblijnego Chrystusa. 
„A jeślibyśm y naw et my, lub anioł z nieba opowiadał wam 
Ewangelię niezgodną z tą, którąśm y wam  opowiadali, niech 
będzie przeklęty" (Gal. 1, 8). „Każde pokolenie, tak  jak każda 
jednostka, muszą osobiście, na nowo, przyswoić sobie treść P i
sma, mimo, iż dzień i epoka są jedną cząstką z w ielu w historii 
człowieka i Kościoła. Im bliżej źródła, tym  wody są czystsze". 
Źródłem jest cała Biblia. „Stary Testam ent trzeba czytać 
w  świetle Nowego, Nowy w świetle Chrystusa" (cyt. z pism. 
M. Lutra). „Baptyzm rósł zawsze, nie dzięki w ybitnym  jedno
stkom, lecz przez to, że prości ludzie czytali Biblię" (H. Luc- 
key). Stąd konfesje baptystyczne m ają drugorzędny, relatyw 
ny choć bardzo praktyczny charakter.

Nazwa Baptyści — chrzciciele została im nadana i nie wskazu
je dokładnie na w ew nętrzną istotę ruchu. W olelibyśmy nazy
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wać się „chrześcijanam i Nowego Testam entu" (dr H. Cook, An
glia). Baptyści trak tu ją  chrzest jako błogosławione wyznanie 
przeżytej w iary w  duchową śmierć i zm artw ychw stanie z Chry
stusem  — stąd ponurzenie w  wodzie jako pogrzeb i. powstanie 
(wg Rzym. 6) „Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie, a kto 
nie uwierzy, będzie potępion".

„Każdy, kto nosi obraz Chrystusa i tw orzy piękno i ład w  pu
styni duchowej wokół siebie jest „moim bratem  i siostrą i m a
tką" (W. W ard. współpracownik Careya). Chrystus wyniósł m i
łosiernego Sam arytanina nad skostniałego Izraelitę. Baptyści 
uw ażają współpracę nie tylko z innymi chrześcijanami, ale 
z wszystkim i ludźmi dobrej woli, za nakaz Chrystusa. Ekume- 
n ia wyrosła z misji i miłości do arcykapłana Nowego Przym ie
rza, a więc obowiązuje, choć jej drogi mogą być w  różnych 
sytuacjach różne i nierzadko trudne  dla Baptystów. Zdrowa 
ekum enia wym aga na  ogół głębszego poznania i um iłowania na 
początku własnego w yznania i do tego prowadzi. „Chodzi
0 jedność, ale nie jednakowość" (prezes A. Kircun).

Są dwie odpowiedzi na  pytanie, jak  powstali Baptyści: odpo
wiedź nauki i tradycji, która, nie pozbawiona całkiem dowodów, 
chce widzieć ciągłość historyczną baptyzmu, aż od czasów apo
stolskich (prof. M. S. Lesik, Polska).

Nauka w  stanie badań (są one na tym  odcinku bardzo ską
pe — dr E. Krajewski, Niemcy) ukazuje powstanie Baptystów 
ściśle mówiąc w  okresie Reformacji, co ma ogromny związek 
z równoczesnym powstaniem  druku, rozpowszechnianiem Biblii
1 oświaty. Chociaż już B. H ubm ajer był postacią typowo bapty- 
styczną („Praw dy zabić się nie da" — spalony na stosie w  1528), 
to jednak dopiero Anglia jest krajem , w  k tórym  Baptyści w y
stępują jako wyznanie. Pierw szy zbór pow stał w  1612 r. przy 
połączonych w pływach Reformacji, zwłaszcza kalw ińskiej (pu- 
rytanizm  angielski), anabaptyzm , m enonitów i braci polskich, 
którzy wskazali na form ę ponurzenia. (Dr. A. H. Newman).

Przez samodzielne czytanie Pism a świętego, m isyjne świa
dectwo prześladow anych uciekinierów z Anglii, a od czasów
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Careya i Onckena (połowa XIX w.), drogą planow ej m isji Bap
tyści rozszerzali się na większość krajów  świata. Obcnie naj
więcej członków liczą w  Ameryce Północnej (USA) i Europie 
(zwł. ZSRR i Anglia). N ieustanny rozrost jest duży: w  1805 r. — 
250 tys., 1905 r. — 6 min, przyrost o 2 tys. procent. Co 30 lat 
następuje podwojenie liczby członków. (B. Jaroszewicz).

Obecnie najw iększy rozwój odbywa się w  krajach  obcych 
Ewangelii i w  krajach  rzymskokatolickich. Np. w Birmie 
w 1956 r. wzrosła liczba Baptystów o 600 tys. wyznawców; 
w  Brazylii z 125 tys. w 1956 do 160 tys. w  1960 r.; podobnie 
w Meksyku, USA (stany południowe), w Kolumbii, na Kubie 
(siostra Fidela Castro jest aktyw ną baptystką), wśród M urzy
nów USA, (np. złota m edalistka olimpijska W. Rudolph) i A fry
ki. W Afryce liczba Baptystów przekracza 300 tys., a w icepre
zydent rządu Liberii jest prezesem  Baptystów w tym  kraju. 
W Europie obserw uje się najw iększy rozwój w  Hiszpanii (w cią
gu- jednego roku z 400 do 2.700), Włoszech, Holandii, ZSRR 
(przyrost 8— 15 tys. rocznie). „Praca nad pojedynczymi osobami 
jest główną tajem nicą rozrostu" (J. W. Truett, b. prezes Świat. 
Zw. Bapt.). T rafiają się też poważniejsze zastoje ilościowe (An
glia, Niemcy).

Baptyści w  Polsce rozpoczęli pracę w 1858 r. (praca Onekena
i Mazurów). Piękną pracę głęboko zraniła ostatnia w ojna i em i
gracja. Nieszczęsna historia naszego narodu przerw ała już raz 
rozwój licznego, narodowego chrześcijaństwa w  czasie porefor- 
m acyjnej reakcji. W ypędzono też w tedy sławnych dzisiaj, w te
dy pogardzanych prekursorów  polskiego baptyzmu, z którym i 
obecnych Baptystów  wiele łączy: Braci Polskich. „Jeden tylko 
jest nasz Nauczyciel, Chrystus, m y zaś wszyscy jesteśm y brać
mi, z których żadnem u nie dano władzy i panow ania nad su
m ieniem  drugiego. Choć bowiem jedni bracia przewyższają d ru 
gich daram i ducha, jednakże jeśli chodzi o swobodę i prawo 
synostwa, wszyscy są równi. Z całą więc siłą bronim y wolno
ści", oto fragm ent katechizm u rakowskiego Braci Polskich, któ
ry ukazał się w druku w XVIIw. współcześnie z pismami Bap
tystów  Helwysa i Mortona. — Były to pierwsze dokum enty
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w  historii, żądające bezwzględnej wolności sumienia, tolerancji, 
rozdziału kościoła i państw a. Głęboki, obywatelski patriotyzm , 
świadome członkostwo, hum anitaryzm , postępowość, samodziel
ność zboru, szacunek dla ośw iaty łączą większość Baptystów 
z ogółem Braci Polskich.

Po wojnie Baptyści polscy podnoszą się stopniowo. Bo chociaż 
w  nowej Polsce zyskali szereg ułatw ień i ukrócenie prześlado
wań, wolność — sytuacja społeczno-religijno-kulturow a posta
wiła ich w  zaskakująco nowej, odrębnej sytuacji. Akcja w ydaw 
nicza nie w ykorzystuje jeszcze istniejących możliwości, młode 
pokolenie wym aga głębszego wychowania, rocznie przybyw a 
jednak do 150 członków, głównie, jak  wszędzie, drogą osobiste
go świadectwa i ewangelizacji, „Chrześcijaństwo posuwa się 
falami, każda po m ałym  cofnięciu się jest coraz większa" — 
(prof. Latourette, USA, bapt.).

„Wszystko, co się w  człowieku rodzi, oo go dotyczy, co się 
wokół niego dzieje, może go do Boga przybliżać i upodabniać, 
albo też od Niego oddalać, a naw et przeciw Niemu nastawiać'*. 
(Ks. Bp Prym as Dr M. Rode). „Gdy nauczym y się widzieć nę
dzę tego świata oczami Chrystusa, zdołamy zdobyć nowe ser- 
ca“ (dr J. Norgaard, Dania).

Chrystus „żalił się nad ludem ", wśród niego działał i uczył: 
,,co uczynicie jednem u z najm niejszych, Mnie uczynicie". Głod
ni i biedni, bez względu na wyznanie, po pierwszej i drugiej 
w ojnie światowej, także w  Polsce korzystali z pomocy B apty
stów. Po ostatniej wojnie prowadzono 4 prew entoria z doży
wianiem  dzieci, przychodnie dla wycieńczonych i gruźlików, 
ośrodek zbiorowego żywienia, punkt leczniczy. Dopomogli 
w  tym  Baptaści skandynawscy, działając w  Polsce. „Wyszli 
z  ludu, rozwinęli się wśród ludu i chyba przy bijącym  sercu 
szarego człowieka współczesnego pozostaną na stałe" (pastor 
bapt. M. Luther King, skazany i uwięziony podczas akcji anty- 
rasistowskiej). — Baptyści w Polsce, podobnie jak gdzie indziej 
w  rezolucjach swoich popierają spraw ę pokoju i spraw iedliw e
go postępu. W 1922 r. w  Łodzi, w  broszurze S. Battena, drukują 
takie charakterystyczne dla całej książki zdania: „Obrona m ie
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czem, w ykręty  dyplom acji to działania negatyw ne — pokój po
zytyw ny m usi polegać na sprawiedliwości, zaufaniu... na  czy
stości sumienia. Przejęcie się ideałami sprawiedliwości zapewni 
pokój ludziom dobrej woli... Bóg patrzy  na prace twórcze na
rodów".

Krok Boskiej historii jest dłuższy od naszego, ale pow tarza
my, cytując „Tygodnik Powszechny" (Nr 39/1961) — „Bapty- 
styczne Słowo Prawdy... wyraziło nadzieję: Należy wierzyć, że 
kiedyś zdrowy i żywy n u rt katolicyzm u spotka się w naszym 
k ra ju  ze strum ykiem  żywego protestantyzm u, tworząc nową 
falę historii chrześcijaństwa i da Bóg, historię narodu i świata".

Rozmawiał W. Tarowslii
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ANKIETA SOCJOLOGICZNA 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA PROTESTANCKIEGO W SZW AJCARII

G rupa socjologów religii z ośrodka studiów  protestanckich w  S zw ajcarii' 
ogłosiła ciekaw e w yniki ankiety, dotyczące udziału w iernych, w yznaw 
ców Kościoła narodowego Szw ajcarii w kulcie religijnym . W kantonie 
genewskim  uczęszcza n a  nabożeństw a zaledwie 7% protestantów , w tym  
kobiety stanow ią 63%. W śród przyczyn, które oddalają od Kościoła, 
autorzy ankiety  w ym ieniają następujące: rozwody i m ałżeństw a m iesza
ne, natom iast samotność, ja k  też m ałżeństw a jednorodne raczej zbliżają 
do Kościoła. Bardzo w ielu protestantów  uczestniczy w  m odlitw ach zale
dw ie parę razy w  roku (72%). Autorzy ankiety  doszli do wniosku, że Ko
ściół w inien  rozciągnąć sw ą pracę m isyjną n a  ludzi młodych, m ających 
18—25 lat. Społeczność reform acyjna genewska — jak  w ykazuje an 
kieta — rek ru tu je  się z klas średnich.

BAPTYŚCI HOLENDERSCY W YSTĄPILI Z ŚWIATOWEJ 
RADY KOŚCIOŁÓW

Zjednoczony Kościół Baptystów  w Holandii pod ją ł decyzję na tego
rocznym Zgrom adzeniu, w ystąpienia z Światow ej Rady Kościołów, a  ich 
kontak ty  z Ekum enią m ają  się ograniczyć do w ysyłania obserw atorów  
n a  zgrom adzenia S.R.K. U chw ała ta  zapadła nieznaczną większością gło
sów, a je j m otyw acja jest następująca: Światow a Rada Kościołów znaj
duje się obecnie pod w pływem  „tendencji negatyw nych11, charak teryzu
jących się im perializm em  pewnych Kościołów narodowych, zbyt daleko 
posuniętym  zbliżeniem do Kościoła rzymskokatolickiego, niebezpieczeń
stw em  in filtracji m arksizm u, teologią relatyw istyczną.

UROCZYSTOŚCI TYSIĄCLECIA ZAŁOŻENIA 
PIERWSZEGO KLASZTORU W GRECJI

W uroczystościach tysiącletniej rocznicy pierwszego klasztoru w Grecji 
(Mont-Athos) wezm ą udział reprezentanci z Światowej Rady Kościołów
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i z Światow ej Federacji L utersk iej: pastor F ranklin  C lark F ry  z Nowego 
Jorku, pastor K urt Schm idt-C lausen z Genewy oraz sekretarz generalny 
S.R.K — W. A. V isser‘t  Hooft. Uroczystości przełożono n a  czer
w iec br., a  to dlatego aby P aw eł — król G recji — przebyw ający w  szpi
talu , mógł wziąć w nich udział.

Grecki Kościół Praw osław ny zaprosił też patriarchę ekumenicznego 
A thenagorasa, arcybiskupa Iakovasa z Nowego Jorku, arcyto. Nikodem a 
z patriarcha tu  m oskiewskiego oraz przedstaw icieli Kościoła P raw osław 
nego z wielu innych krajów .

KOŚCIOŁY TANGANIKI WOBEC PROBLEMÓW SOCJOLOGICZNYCH

Ponad 30 przedstaw icieli różnych chrześcijańskich denom inacji relig ij
nych Tanganiki postanow iło na jednym  z posiedzeń przestudiow ać współ
czesne problem y socjologiczne swego k raju . Tezy zaproponowane do 
studiów  są następujące: podstaw y biblijne i teologiczne społecznej odpo
wiedzialności chrześcijan; udział Kościoła w  polityce państw a, zm ierza
jącej do rozwoju socjologicznego i ekonomicznego; rola kobiet w  Koście
le, rodzinie i społeczności; problem y młodzieży w społeczności o pełnej 
ew olucji; świadectwo Kościoła w  ośrodkach w iejskich; s tru k tu ra  i życie 
Kościoła w przekształcającym  się społeczeństwie.

STANOWISKO W SPRAW IE UZBROJENIA 
ARMII SZW AJCARSKIEJ W BRON NUKLEARNĄ

474 pastorów  szw ajcarskich i profesorów teologii podpisało deklarację 
w  spraw ie uzbrojenia arm ii szwajcarskiej w  .broń nuklearną. Decyzja 
uzbrojenia w tego rodzaju broń — jak  w ynika z treści deklaracji — by
łaby decyzją polityczną w ielkiej m iary. Tego rodzaju decyzję w dem o
kracji szw ajcarskiej, może podjąć tylko cały naród  i przejąć na siebie 
odpowiedzialność za jej skutki. Nad tego rodzaj-u decyzją w inien zasta
now ić się każdy obyw atel szw ajcarski indyw idualnie i potem  głosować 
za lub przeciw  uzbrojeniu w broń atomową.

ŚWIATOWA KONFERENCJA „WIARY I USTROJU" W MONTREALU.

Od pięćdziesięciu la t pom naża swe w ysiłki ruch pn. „W iary i U stroju" 
(Faith and Order), zm ierzające do jedności Kościoła; stud iu je problem y 
doktrynalne i organizacyjne Kościoła Powszechnego. W dniach od 12—16 
lipca odbędzie się w M ontrealu (Kanada) Światow a K onferencja tego 
ruchu, w  której, wezmą udział delegaci Kościołów Zrzeszonych w Eku- 
m enii — teologowie, historycy, socjologowie protestanccy, anglikańscy,
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praw osław ni i starokatoliccy. (Ks. Bp. Dr M. Rode, prym as Kościoła 
Polskokatolickiego otrzym ał również zaproszenie n a  w /w  Konferencję). 
Po raz pierwszy n a  konferencji te j 'będą liczniejsi delegaci z Am eryki 
Południowej.

^POŁOŻENIE KAMIENIA WĘGIELNEGO 
POD BUDOWĘ KLASZTORU PRAWOSŁAWNEGO W TAIZE

W kw ietniu  br. położono kam ień węgielny pod budow ę klasztoru p ra 
wosławnego w Taize (Francja). K lasztor ten m a być centrum  greckiego 
katolicyzm u w Europie zachodniej. O budowie klasztoru zadecydował 
w 1962 r. A thenagoras — patriarcha K onstantynopola w raz z Świętym 
Synodem. K lasztor będzie zależny bezpośrednio od patriarchy  konstan
tynopolitańskiego. P a tria rch a  określił jego cel: m a dawać świadectwo
0 wschodnim  praw osław iu w  sercu Zachodu i m a być znakiem  jedności 
obcrts klasztornej społeczności Kościoła Reformowanego w  Taize. 
W Europie zachodniej1 pracuje 250 księży praw osławnych, którzy muszą 
m ieć również m iejsce n a  zgromadzenia, rekolekcje, odnowę duchową
1 sposobność do przedyskutow ania różnych, aktualnych problemów. 
W uroczystości położenia kam ienia węgielnego udział wzięli: cała spo
łeczność klasztoru reform owanego z Taize, biskupi praw osław ni Paryża 
(Maletios i Andrzej) podlegli K onstantynopolowi, egzarcha patria rcha tu  
moskiewskiego na Europę zachodnią (Antoni), reprezen tan t patriarcha tu  
moskiewskiego w S.R.K. (Włodzimierz), pastor K arol W estphal — prze
wodniczący federacji protestanckiej w e Francji, pastorzy z Francji, 
Szwajcarii, Niemiec, H olandii oraz 'przedstawiciele Kościoła Rzymsko
katolickiego, a wśród nich bp z A utun.

M gr Emilianos, reprezentant patriarcha tu  K onstantynopolskiego przy 
S.R.K. pow iedział w  przem ów ieniu: ośrodek Kościoła prawosławnego, 
k tóry  zostanie wzniesiony n a  tym  wzgórzu przepięknym , będzie pomo
stem  służącym  do przekazyw ania Zachodowi bogactw  z dziedzictwa du
chowego, liturgicznego i teologicznego Kościoła prawosławnego. Bogac
tw a te nie były całkiem  nieznane. Dzięki Bogu, pracowało n a  Zachodzie 
w ielu poprzedników, propagujących idee Kościoła prawosławnego. Nie
m niej jednak, od daw na daw ał się odczuwać brak  centrum  tej p ropa
gandy. Fakt, że klasztor ten zostanie wzniesiony obok wspólnoty pro te
stanckiej w Taize, na ziemi o starej tradycji chrześcijańskiej, jest sym
bolicznym wyrazem  bratersk iej w spółpracy ekum enicznej.

Następnie egzarcha p a tria rch a tu  m oskiewskiego n a  Europę zachodni^ 
zwrócił uwagę n a  to, że klasztor ten pomoże w szystkim  praw osław nym  
odczuć w zajem ne b raters tw o  i pogłębić miłość tak  potrzebną dla tych, 
którzy znajdu ją się poza granicam i swych krajów .
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Pastor Roger Schutz, kierow nik W spólnoty w  TaizS m ówił: „Nie szko
dzi, że jedni są katolikam i, drudzy praw osław nym i, inni protestantam i, 
gdyż wszyscy jesteśm y żarliwym i chrześcijanam i, a w inniśm y się stać 
ludźm i pokoju i jedności. Bez jedności w idzialnej między wszystkimi 
chrześcijanam i bylibyśm y niezdolni do spełnienia w ielkiej m isji, k tórą 
Bóg nam  zlecił".

KONFERENCJA KOŚCIOŁÓW AFRYKI

Delegaci Kościołów z 42 krajów  A fryki uchw alili jednogłośnie konsty
tucję dla K onferencji Kościołów Afryki. Propozycję konstytucji przed
łożył delegatom  K om itet przygotowawczy, działający od 1958 r. Przew od
niczący tego K om itetu M. H enry M akulu z Rodezji zwrócił uwagę na to, 
że K onferencja Kościołów A fryki przełam ała bariery , które przez całe 
pokolenia rozdzielały chrześcijan Afryki. Obecnie przed Kościołami tym i 
wyłoniło się zadanie nie tylko ogrom ne i naglące, ale przede w szystkim  
nowe, w ym agające nowych metod i dogłębnego przekształcenia general
nej strategii Kościoła. K ontynent afrykański przechodzi przeobrażenia 
bez precedensu, a Kościół w inien odegrać w tych latach próby rolę prze
w odnika, nauczyciela, doradcy i pasterza.

W rozpoczęciu obrad Zgrom adzenia w ziął udział pastor W. A. Vissei"t 
Hooft, sekretarz generalny S.R.K. Pow itał on zebranych n a  K onferencję 
i zaznaczył, że Zgrom adzenie to otw iera nowe możliwości przed Kościo
łam i afrykańskim i. Możliwości te stw arza Bóg dla swego ludu, w ypełnia
jącego jeden z najw iększych kontynentów  św iata. Na K onferencję przy
byli delegaci z Kościoła protestanckiego, anglikańskiego i prawosławnego 
Afryki. K onferencja zbliżyła do siebie przedstaw icieli Kościołów, którzy 
obradow ali zgodnie nad m etodam i pracy i w zajem nej pomocy w  prow a
dzeniu ewangelizacji na w ielk im  lądzie afrykańskim , liczącym 30 m in 
km 3 i zaw ierającym  ponad 200 m in mieszkańców, m ówiących 700 narze
czami, a  prócz tego znających język arabski i cztery języki europejskie.

W tej K onferencji, w ażnej dla życia religijnego Afryki, wzięło udział 
420 delegatów, nie licząc licznych obserwatorów  i reprezentantów  innych 
wyznań, a wśród nich obserwatorzy z Azji, Europy, A m eryki Południo
wej oraz 4 obserw atorów  z W atykanu.

NA DRODZE DO ZJEDNOCZENIA KOŚCIOŁA W NIGERII

Delegaci Kościoła anglikańskiego, metodystycznego i prezbiteriańskie- 
go, n a  w spólnym  posiedzeniu w iosną br. zadecydow ali utw orzenie z w/w 
trzech w yznań Kościoła Zjednoczonego Nigerii. Zjednoczenie w inno n a 
stąpić do 1965 r. Jeszcze w  tym  roku postanowiono zakończyć opracowy
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w anie program u zjednoczenia i powiadom ić o tym  zainteresow ane Ko
ścioły, aby każdy m ógł swobodnie wypowiedzieć się na ten tem at. Skoro 
wszystkie odpowiedzi będą pozytywne, w tedy zostanie ustalona data  po
łączenia trzech w yznań w  Ni-gerii.

PIELGRZYMKA EKUMENICZNA DO PALESTYNY

W połowie kw ietn ia br., z okazji św ięta Zm artw ychw stania udała się 
na Bliski W schód pielgrzym ka ekum eniczna, złożona z p rotestantów  i ka
tolików. Pielgrzym ką kierow ali dwaj księża z zakonu dom inikanów 
i dw aj pastorzy ewangeliccy (z Kościoła Reformowanego z Francji). Ucze
stnicy pielgrzym ki — Francuzi, Szwajcarzy, Włosi — przebyli pieszo 
w  ciągu 15 dni, drogi, po których stąpał Chrystus i apostołowie, zatrzy
m yw ali się w  niektórych m iejscach na postój, czytali wspólnie Pism o św. 
i wspólnie rozmyślali, spotykali się z chrześcijanam i Wschodu, rozm a
wiali i dyskutow ali. W H aifie przyjął ićh Mgr. Hakim , greckokat. arcyb. 
Galilei.

EKUMENICZNE OBOZY PRACY I ODPOCZYNKU W 1963 R.

Ponad 1000 osób młodzieży ekum enicznej weźm ie w  tym  roku udział 
w sepcjalnych młodzieżowych obozach pracy. Św iatow a Rada Kościołów 
organizuje 50 takich obozów w  32 k rajach  Azji, A fryki i Europy, Środ
kowego Wschodu, Am eryki Połudn. i St. Zjednoczonych A m eryki Póhi.

Młodzież będzie pomagała przy budowach: domów, dróg, mostów, zaj
m ow ała się opieką nad  sierotam i, chorymi itp. Obozy będą m iały cha
rak te r międzynarodowy, m iędzywyznaniowy i bez jakiegokolwiek cienia 
rasizm u. Każdy obóz będzie liczył od 20 do 30 osólb, pracujących pod 
m ądrym  i wzorowym kierownictwem . P rogram  zajęć w  obozie proponuje 
się następujący: ok. 6 godzin pracy fizycznej, potem resztę godzin prze
znacza się na studium  Biblii, nabożeństw a i w spólną m odlitwę, na roz
ryw ki ku ltura lne, bran ie udziału w życiu religijnym , skupiającym  się 
przy kościołach lokalnych.

PROBLEM EW OLUCJI — ROZTRZĄSANY W BOSSEY

40 uczonych filozofów i teologów z różnych państw  zgromadziło się 
w  Instytucie Studiów  Ekum enicznych w  Bossey (Szwajcaria), aby prze
analizow ać i przedyskutow ać problem  ewolucji z naukow ego i teologicz
nego punktu  widzenia. W śród uczonych znaleźli się między innym i, n a 
stępujący: M. Hans B urla  — prof. biologii n a  uniw ersytecie w Zurychu; 
Jerzy Sussm an — prof. fizyki teoretycznej na uniw ersytecie w  F rank
furcie; C. A. W hitehouse — prof. teologii na uniw ersytecie w  D uriiam ; 
C. A. van Peursen — prof. filozofii na uniw ersytecie w  Leiden.
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Zwrócono uw agę w  trakcie obrad, że uczeni świeccy podchodzą do te 
go problem u z jednego punk tu  w idzenia, a  teologowie również zacieśniają 
*we badania do etycznego i duchowego podejścia do zagadnienia ew olu
cji. Tymczasem należałoby uwzględnić ja k  najszersze aspekty i różne 
punkty  podejścia.

PONOWNE KONTAKTY WATYKANU 
Z KOŚCIOŁEM PRAWOSŁAWNYM

M iędzynarodowa katolicka agencja prasow a (KIPA) podała do w iado
mości, że W atykan przedsiębrał nowe kroki celem  zorientow ania się, czy 
Kościół praw osław ny Grecji i p a tria rch a t ekum eniczny w  K onstantyno
polu w ezm ą udział w drugiej części Soboru W atykańskiego. W tym  celu 
udał się do Grecji i do K onstantynopola M gr W illebrands, sekretarz Sekre
ta ria tu  W atykańskiego do Spraw  Jedności C hrześcijaństw a i złożył wizytę 
arcyb. A ten — Chryzostonowi oraz patriarsze konstantynopolskiem u — 
A thenagorasowi.

ARCYBISKUP NIKODYM W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Arcybiskup Nikodym, dyrektor departam entu  spraw  zagranicznych 
przy patriarchacie  w  Moskwie baw ił niedaw no w  USA jako gość Św ia
towej Rady Kościołów. Na konferencji prasow ej arcybiskup mówił o sy
tuacji w yznaniowej w  ZSRR. K onstytucja radziecka zapew niła wszyst
kim  w yznaniom  wolność religijną, dlatego ludzie radzieccy przyjm ują 
z oburzeniem  wypowiedzi niektórych propagatorów  zimnej wojny, któ
rzy dla celów  propagandowych przedstaw iają zdeform owany obraz po
łożenia i pracy  chrześcijan w  Związku Radzieckim. Tymczasem trudno 
ści i kłopoty chrześcijan w ZSRR niczym  się n ie  różnią od kłopotów 
i trudności w  innych krajach , gdyż wszędzie w yrasta  przed Kościołami 
całego św iata ten sam problem : wzmożona laicyzacja życia. Stosunki 
między Państw em  a  Kościołem są również rozw iązane w sposób zado
w alający dla obu stron: Państw o powołało dw a specjalne urzędy, odpo
w iedzialne przed Radą M inistrów  i m ające za zadanie czuwania nad 
tym, 'by wolność sum ienia by ła respektow ana, a wszelkie spraw y, wno
szone przez najwyższych przedstaw icieli Kościoła, załatw iane — w  m iarę 
możliwości — pozytywnie. Arcyb. Nikodym zwrócił również uw agę n a  
fakt, że wszystkie Kościoły w  ZSRR utrzym ują się z ofiar w iernych i nie 
są dotow ane przez Państw o.
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P R O JE K T  U N II M IĘD ZY A iN G LIKA N A M I 
I  M ETO D Y STA M I W W IE L K IE J B R Y T A N II

Kościoły: anglikański i m etody styczny, rozdzielone od 200 lat, zm ierzają 
obecnie do unii. W tym  roku, po raz pierw szy w  historii, nastąp iło  ofi
cjalne spotkanie reprezentantów  obu Kościołów. Jednakże już od 1956 r. 
trw ały  rozmowy i dyskusje na Komisji specjalnej, złożonej z teologów 
Kościoła anglikańskiego i metodystycznego. Zadaniem  Kom isji było przy
gotowanie pro jek tu  unii. Kom isja p ro jek t ten przygotowała, po sześciu 
la tach studiów  i 16 spotkaniach. W edług projektu, unia m iałaby nastąpić 
w  dwóch etapach. P ierw szy etap byłby etapem, w  k tórym  oba Kościoły 
zaw arłyby pełną kom unię (fuli communion), pozostając jeszcze odrębny
mi i niezależnym i społecznościami. Aby osiągnąć tę  „pełną kom unię" n a 
leży:

1) O dpraw iać przez cały okres przygotowawczy specjalne nabożeństw o 
„pojednania11, pod kierunkiem  biskupa anglikańskiego i pastora m etody
stycznego. W nabożeństw ie tym  będą b rali udział w iern i obu wyznań, 
a należy je  odpraw iać na przem ian w  Kościele anglikańskim  i Kościele 
m etodystycznym. Ważność ku ltu  liturgicznego m a być w zajem nie uzna
na. K om unię św. będzie się przyjm ować wspólnie.

2) Kościół m etodystyczny uzna ważność sakry  biskupiej, tzw. episko
patu  historycznego i zgodzi się, aby jego pastorzy przyjęli sakrę biskupią.

3) Podczas całego okresu przygotowawczego oba Kościoły będą orga
nizować wspólne nabożeństw a, spotkania, 'podejmować w spólne akcje 
społeczne, chary tatyw ne itp.

M ieszana kom isja obu w yznań uważa, że w oparciu o powyższy pro
jek t pierwszego etapu unii, oba Kościoły mogą w  sposób wolny partycy
pować w zajem nie w  kulcie liturgicznym , w  życiu sakram entalnym . Będą 
więc społecznościami paralelnym i, lecz nie identycznymi. Ich kierownicy 
m ają  się spotykać regularnie, a nabożeństw a i sakram enty  jednego Ko
ścioła będą uw ażane za ważne przez drugi Kościół. Księża Kościoła an 
glikańskiego mogliby więc głosić kazania, celebrow ać nabeźeństwo. 
eucharystyczne w kościałach metodystycznych i odw rotnie.

Drugi etap unii m a polegać na całkow itym  i organicznym  połączeniu 
obu w yznań taik, że n ie  istniałyby już dwa Kościoły, lecz jeden Kościół. 
Jednakże n ie opracowano jeszcze podstaw  do unii organicznej i z pew 
nością nie nastąp i to  szybko.

P ro jek t zjednoczenia Kościołów będzie przedłożony na konw okacji bi
skupów anglikańskich J o rk u  i C anterbury oraz n a  konferencji pasto
rów  metodystycznych. Jeśli spotka się z ich zgodą, będzie z kolei przed
m iotem  studiów  obu Kościołów, które w yrażą swe życzenia odnośnie 
strony praktycznej zjednoczenia Kościołów. Sygnatariuszam i pro jek tu  
byli: jedenastu  teologów anglikańskich z biskupem  Oxfordu — d r Car-
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pen ter na czele oraz ośm iu teologów m etodystów  pod kierunkiem  d r H a
rolda R oberts‘a — rek tora kolegium w  Richmond. Sygnatariusze ci w y
razili we w stępie do pro jek tu  następującą opinię: „Chociaż droga do unii 
w ydaje się jeszcze daleka, jednakże zaangażowaliśm y się na tej drodze 
tak, że już nie m ożna cofnąć się wstecz. Działamy pod w pływ em  ducha 
Bożego, który o-budził w nas nowe zrozum ienie Ewangelii i lepsze odczu
cie potrzeb współczesnego świata. P ragniem y jedności, na k tórą Bóg 
w skazuje swem u ludowi".

PROJEKT KONSTYTUCJI 
NA KONFERENCJĘ KOŚCIOŁÓW EUROPEJSKICH

Podczas ostatniego spotkania w Genewie, reprezentanci Kościołów 
europejskich przygotowali p ro jek t konstytucji dla przyszłej konferencji. 
P ro jek t p rzew iduje powołanie pięciu prezydentów , kom itet wykonawczy, 
sk ładający się z 15 osób i sekretariat. Zgrom adzenie ogólne odbywałoby 
swe posiedzenia co dwa lata. P ro jek t zostanie przedłożony wszystkim 
Kościołom w  Europie do rozpatrzenia i poczynienia swych uwag. Kon
sty tucja n ie  narusza wolności Kościołów, lecz zm ierza jedynie do zacie
śnienia w spółpracy z Światow ą Radą Kościołów. Reprezentanci Kościo
łów europejskich w  Genewie wysunęli równocześnie następujące tem aty 
do rozpatrzenia i przestudiow ania: 1) odpowiedzialność Europy wobec 
innych kontynentów  św iata; 2) Kościół a Państw o w  Europie współcze
snej; 3) w spólne zadania Kościołów w  zjednoczonej Europie. Zadecydo
w ano też, że najbliższe zgromadzenie generalne K onferencji odbędzie 
się w  Nyborgu, w  październiku 1964 r.

ZGROMADZENIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ MŁODZIEŻY AFRYKI

W dniach od 28 grudnia 1962 r. do 7 stycznia 1963 r. odbyło się Zgro
m adzenie Chrześcijańskiej Młodzieży A fryki w  N airobi (Kenya). Wzięło 
w .n im  udział 500 delegatów  z 40 k rajów  afrykańskich. Prócz tego przy
byli również delegaci-reprezentanci z Azji, Europy I obu Ameryk. Przez 
10 dni młodzież dyskutow ała nad  następującym i tem atam i: 1) Wolność 
w  cieniu Krzyża; 2) Udział uczącej się młodzieży w  życiu i m isji Kościo
ła. Zgrom adzenie zostało zwołane pod patronatem  D epartam entu Mło
dzieży Światowej Rady Kościołów, Światowej Federacji Studentów. Chrze
ścijańskich, Światowej Unii Młodzieży Żeńskiej.

(S. O. E. P. I. 41/62)
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Dnia 27 kw ietn ia 1963 r. odbyło się w W arszawie pod przewodnictw em  
ks. b iskupa prym asa dr M aksym iliana Rodego posiedzenie Prezydium  
Rady Kościoła Polskokatolickiego, na którym  powzięto jednogłośnie Re
zolucję, w  której m. in. czytamy: „Kościół Polskokatolicki jako członek 
Polskiej Rady Ekumenicznej kieruje się w  praktyce życia międzykościel
nego zasadam i zaw artym i w  oświadczeniu PRE z lutego 1963 r. w  spra
wie w zajem nych stosunków  między Kościołami Ekum enicznym i i Ko
ściołem Rzym skokatolickim  w Polsce. (Oświadczenie PRE zostało opubli
kowane w  3 num erze „Przeglądu Ekum enicznego'1). Kościół Polskokato
licki p rzy jm uje i gorąco popiera wytyczne III Zgrom adzenia Światowej 
Rady Kościołów podane w 1861 r. w  New Delhi. Kościół Polskokatolicki 
m iłu je pokój, pragnie pokoju i walczy o pokój. Treść Rezolucji opubli
kowano w  K atolickim  Tygodniku Ilustrow anym  „Rodzina11 z 2.VI.1963 r.

W m aju  1963 r. w  Scranton (USA) odbył się Synod Polskiego Narodo
wego Kościoła Katolickiego.

W dn. 5 m aja  br. ks. S tanisław  W ittm an obchodził swój jubileusz — 
35-lecie kapłaństw a. W uroczystości wziął udział i wygłosił Słowo Boże 
ks. kanclerz Tadeusz G-orgol.

Dnia 18 m aja br. parafie  krakow skie wizytował ks. 'biskup d r  M. Ro- 
de, Prym as Kościoła Polskokatolickiego w tow arzystw ie w ikariusza ge
neralnego diecezji krakow skiej, ks. inf. T. Majewskiego.

19 m aja  1963 r. w ikariusz generalny ks. infułat doc. d r  A ntoni Naum- 
czyk w  tow arzystw ie kanclerza K urii A rcybiskupiej, ks. m gr Tadeusza 
Gorgola dokonał poświęcenia nowo otw artego kościoła w Iwicznej koło 
W arszawy.

W odbywającej się w  dniach 4—9.VI.1963 r. konferencji Chrześcijań
skiej Rady Pokoju w  Pradze Kościół Polskokatolicki reprezentow ał ks. 
biskup .prymas d r M. Rode.

W czerwcu br. ks. biskup prym as Rode zwizytował parafię  i udzielił 
b ierzm ow ania w  M ajdanie Leśniowskim.

21 czerw ca 1963 r. parafia  w  Bażanówce obchodziła swą uroczystość — 
czterdziestolecia swego istnienia, w uroczystościach wzięli udział m  in.: 
ks. bp. J. Pękala, ks. inf. T. M ajewski i ks. E. Narbuttowicz.
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23 czerwca 1963 ks. biskup prym as d r  M. Rode w  tow arzystw ie ks. k a 
nonika d r Edw arda B ałak iera dokonał o tw arcia i poświęcenia nowo 
otw artego kościoła w  M urow anej Goślinie, koło Poznania.

29 czerwca 1963 r. ks. biskup M. Rode udzielił święceń kapłańskich 
czterem  diakonom, absolw entom  Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
i Wyższego Sem inarium  Duchownego.

5 lipca 1963 r. ks. ‘biskup prym as d r  M. Rode obchodził czw artą rocz
nicę sakry  biskupiej.

9 lipca 1963 r. ks. biskup Ju lian  Pękala obchodził 35-lecie kapłaństw a.
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