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„Posłannictwo” W A R S Z A W A

Prof. GEORGES CASALIS

POJEDNANIE W CHRYSTUSIE 
J A K O  P O D S T A W A  
WSPÓŁŻYCIA Z LUDŹMI

(Referat wygłoszony przez przedstawiciela Kościoła Refor
mowanego z Francji na 11 Sesji Wydziału Chrześcijańskiej 
Konferencji Pokojowej w Pradze w 1963 r.).

P ozwalam sobie rozpocząć tym, co bardzo prosto a poważnie 
podkreślam, jak wdzięczni jesteśmy, że możemy tu być. To 
spotkanie w  Czechosłowacji, które się ciągle powtarza, należy 
do najważniejszych chwil naszego życia.

Ja osobiście w  sposób szczególny odczuwam to oddalenie się 
czy zbliżenie do Pragi. Po kilku miesiącach rozłąki tak się czu* 
ję jak człowiek, któremu trudno oddychać, a im bliższe jest 
nasze coroczne spotkanie, tym staję się weselszym, nawet gdy 
jestem obarczony, jak tym razem, wygłoszeniem ledwie co
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przygotowanego referatu. Tak, ta możliwość rozmów, jaką tu 
otworzono, uwzniośla naprawdę nasze życie, a po bogactwie, 
jakie tu za każdym razem otrzymujemy, odczuwamy, jak byli
byśmy biedni, gdyby tej możliwości raz miało zabraknąć.

Dlatego chciałem publicznie wyrazić swoją wdzięczność tym 
wszystkim, którzy tę konferencję wymyślili, zorganizowali i da
lej prowadzą. Ale równocześnie i nade wszystko należy się 
wdzięczność Bogu, Duchowi Świętemu, który wam, Bracia dał 
dobre natchnienie, tę prawdziwie zielonoświątkową ideę, która 
nas zbliżyła, zbliża i będzie zbliżała.

Oby Bóg sprawił, że staniemy się wyższym, chrześcijańskim 
zespołem, w  trosce o załatwienie sprawy osobliwej, wspólnej, 
a jednak prywatnej. Niech nas Bóg natchnie tą świadomością, 
że jesteśmy w jego obecności, pamiętając ciągle o tym, że ze
braliśmy się dla załatwienia sprawy, która jest głębsza i szersza 
niż to sami czujemy. Chodzi po prostu o to, abyśmy jako chrze
ścijanie Wschodu i Zachodu uświadomili sobie, że sprawa, któ
ra nas tu sprowadza, jest sprawą wszystkich ludzi. Czy oni
0 tym wiedzą czy nie, czy chcą to uznać za prawdziwe czy nie,
1 czy my sami w to wierzymy czy też nie, w  każdym razie, 
skoro wypowiadamy słowo „pojednanie", chodzi tu o coś, co 
odnosi się do wszystkich ludzi na całym świecie, a nawet do 
całego stworzenia.

Wiemy, że nie zawsze tak było, że ciągle na nowo oddala
liśmy się od niesłychanej prostoty Ewangelii, że uprawialiśmy 
propagandę i stawaliśmy się partyzantami, zamiast być braćmi 
i bliźnimi, pomocnikami i pomostami, nosicielami pokoju i zgo
dy. Ten rozdźwięk między Ewangelią i naszym życiem wzywa 
nas ciągle na nowo do pokuty; stąd uważam za rzecz właściwą, 
byśmy rozpoczęli tę konferencję wspólną pokutą za nasze nie
domagania w  sprawie pojednania. I abyśmy, prosząc Boga o prze
baczenie, odzyskali możność nie tylko pokojowej koegzystencji 
z ludźmi, narodami i Kościołami, lecz ponadto, jako wyznawcy 
Chrystusa pojednali się z Bogiem, a tym samym z każdym czło
wiekiem: ateistą czy chrześcijaninem —  słowem z całym świa
tem obdarzonym życiem.
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I.

Słowo, którego używa Nowy Testament na określenie pojed
nania, brzmi po grecku „Katalloge“ =  pojednanie; jest to cał
kiem wyjątkowe słowo, bo nie ma ono bezpośrednio swego 
źródła ani w Starym Testamencie, ani też w  hellenistycznym 
języku religijnym. Może jest to znakiem, że dzieło Boże w  Je
zusie Chrystusie jest tak radykalnie nowym wydarzeniem, iż 
trzeba było nowego słowa, na określenie tego dzieła. Zachodzi 
ono w  pięciu miejscach listów św. Pawła: Rzym. 5, 10—l i ;  
11, 15; 2 Kor. 5, 19— 20; Kol. 1, 20— 22; Efez. 2, 16. W środku 
tego słowa (Katalloge) mamy słowo (allos) tzn. ten drugi, bliźni. 
W pojednaniu chodzi właśnie o drugiego człowieka. Ten drugi 
jest punktem ciężkości i miarą mojego życia. Zostaję wezwany 
i uzdolniony do nowego stosunku względem niego. Słowo „ka
talloge" ma wpierw znaczenie „zmiany i zamiany“ , a dopiero 
później znaczenie „pojednania” . Możemy więc przyjąć, że sło
wa tego używa się na określenie tego, co Bóg czyni i sam tylko 
uczynić może, czyli aktu, którego On sam staje się pełną i je
dyną inicjatywą. I Bóg nie czeka, aż jego partnerzy będą go
towi, lecz sam dokonuje dzieła aż do ostatka, tak iż apostoł 
może powiedzieć: „A  wszystko to z Boga pochodzi" (2 Kor. 5, 
18).

Partnerzy to my, jakże często wrogowie Boga, świat, jako 
miejsce negacji i niewiary wobec Boga, cała ludzkość i stwo
rzenie poddane niewoli grzechowej. Jasnym więc jest, że po
jednanie posiada uniwersalną rozpiętość i sięga do ostatnich 
granic, gdyż odnosi się nawet do tych, którzy dotychczas byli 
nieprzyjaciółmi Boga.

Pojednanie dokonało się w  ten sposób, że Jezus Chrystus, 
stając się człowiekiem nie tylko solidaryzuje się z całym stwo
rzeniem, ale także z wrogami Boga. Sw. Paweł ujął to niesły
chane wydarzenie w  bardzo odważnej formule: „Za nas go 
grzechem uczynił“ (2 Kor. 5, 21). To wyrażenie teologiczne od
daje wyraźnie to, co stało się w  Wielki Piątek, gdy Jezusa 
uważano za Barabasza, a Barabasza za Jezusa. Spełnia się tu
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przepowiednia Starego Testamentu: ,,I rzekę nie ludowi memu: 
„Ty jesteś ludem moim: a on rzecze Ty jesteś moim Bogiem" 
(Ozeasz 2, 24).

Wynikiem tego jednorazowego czynu Boskiego jest zmiana 
wszystkiego przez pojednanie. Przez swoją najwyższą inicjaty
wę Bóg zmienił sytuację świata. Sw Paweł waży się powie
dzieć: „Jeśli tedy kto jest w Chrystusie, jest nowym stworze- 
niem“ (2 Kor. 5, 17). Do świata należy teraz odzyskany przez 
pojednanie pokój, tj. schronienie w świętej miłości Bożej, i dar 
ten mależy już teraz do wszystkich narodów. Dlatego chrześci
janie mogą być pełni wesela i wdzięczności z powodu łaski, któ
ra nam i całemu światu jest dana przez Chrystusa.

Lecz, aby to dzieło Chrystusa wszędzie zostało poznane i po
witane, wybrał sobie Bóg wysłanników, którym powierzył 
sprawę pojednania; przez nich kontynuuje Najwyższy Pan swo
je dzieło na ziemi wołając do wszystkich ludzi: „pojednajcie się 
z Bogiem" (2 Kor. 5, 20). Tego poselstwa nie można odłączyć od 
nowego stosunku pojednania człowieka z bliźnim. Chrystuso
we kazanie na górze (Mt. 5, 38— 45), czy też podobieństwo o nie
miłosiernym słudze (Mt. 18, 23— 35) wykazuje, że w  całej 
Ewangelii poselstwo o pojednaniu nie jest zwykłą tylko dekla
racją, wzniosłą mową, ale mieści w  sobie bardzo konkretne 
i widoczne życie.

II.

Kościół Jezusa Chrystusa odczuwa ciągle cud pojednania, po
nieważ na tym fundamencie Kościół jako taki istnieje, tj. jako 
społeczność, w  której się Boga uwielbia, w  której za cały świat 
zanosi się prośby i głosi się Ewangelię. Wie zapominam bynaj
mniej, że jesteśmy tu zebrani w sprawie pokoju i wszyscy 
w sercach naszych nosimy troskę o cały świat. Chcę jednak 
podkreślić, że czynimy to jako członkowie Jezusa Chrystusa,, 
a nasz najlepszy wkład w dzieło pokoju na całym świecie po
lega na tym, iż nasze Kościoły staną się prawdziwie Kościołami 
Jezusa Chrystusa. Wiem, że tutaj jako zreformowany teolog
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wypowiadam coś innego, aniżeli uczyniłby to prawosławny czy 
katolik. Jednakże w  jednym punkcie wszyscy się zgadzamy, 
jakkolwiek brzmią formuły teologiczne, mianowicie: gdyby na
sze Kościoły straciły na wewnętrznej treści i gdyby w nas sól 
zwietrzała, ‘wtedy i cała nasza dążność i starania o pokój nie 
oznaczałyby nic szczególnego. Byłoby lepiej konferencję tę za
mknąć i zająć się poważnie wszystkimi sprawami politycznymi 
świata, które również poważnie zajmują się pokojem, nie wy
wieszając chrześcijańskiej etykiety. Nasza konferencja nie mo
że stać się podobna do niektórych zebrań chrześcijańskich, 
w  których słowo „chrześcijański" stało się zwykłą formą, fra
zesem nie mającym żadnej wartości dla ich programu i metody.

Kościół to społeczność, znajdująca się wobec swego Pana 
w  ciągłym ruchu wesela, chwały i wdzięczności. Jestem tego 
świadom, jak często nasz chrystianizm pozostaje tylko kon
wencjonalny i wyrachowany. I muszę tutaj wyznać, nawet wo
bec moich braci ortodoksyjnych, jak dużo w czasie ostatniego 
lata nauczyłem się w  ZSRR z nabożeństw w tamtejszych świą
tyniach, jak bardzo tam zrozumiałem, że cicha i głośna ado
racja stanowi centrum, początek i koniec prawdziwego życia 
kościelnego. Przez nią nabrałem nowego zrozumienia Pisma św. 
i poznałem, że adoracja nie jest żadnym wyłączeniem się w  cza
sie i histori, lecz raczej radosnym wyznaniem, pełnym zaufa
nia wezwaniem, pełnym nadziei uznaniem Boga żywego, jako 
tego, który jest początkiem, środkiem i końcem historii ludz
kości. Trwamy w ciągłej pokusie do uważania naszego stosunku 
do Boga tylko pionowo, i w  tym tkwi już źródło zdrady wobec 
człowieka. Natomiast, gdy się Boga uwielbia prawdziwie, na 
wzór np. takich proroków Izraela, czy też św. Pawła (Rzym. 
9— 11), lub Objawienia św. Jana, wtedy zachodzi zawsze płasz
czyzna pozioma, rozszerzająca się na wszystkich ludzi, jako bra
ci i dzieci Boga. Oznacza to oczywiście, że się zna potrzeby 
i nędzę ludzką, że się żyje w tym świecie a nie na jakiejś 
sztucznej wyspie błogosławionych, że się wie o jego problemach 
i konkretnych kwestiach. To znaczy, że się człowieka dzisiej
szego w  jego wielkości i w  jego nędzy, w  jego buncie i w jego
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nadziei, w jego ateiźmie i w jego trzeźwości miłuje i z nim i dla 
niego, przed Bogiem staje. Podobnie jak w adoracji, tak i tutaj 
ten moment zdaje się być decydującym. Jestem przekonany, 
że wszystko, co tu czynimy, jedynie wtedy ma sens, jeśli my 
osobiście i nasi wyznawcy z nami, troskę o pokój ustawicznie 
Bogu przedkładamy w modlitwie.

Wreszcie, mówiąc o głoszeniu Ewangelii, sądzę, że my jak 
też inne Kościoły, jesteśmy zobowiązani nieść ludziom dzisiej
szym radosną nowinę, a nawet głosić bliskość Boga. Każdemu 
i wszystkim powinniśmy mówić i świadczyć, że pokój, wolność, 
sprawiedliwość, pojednanie i przyszłość otrzymujemy w Jezusie 
Chrystusie, że życie ma swój sens i opłaca się być człowiekiem. 
Słusznie więc zadawaliśmy sobie tutaj wszyscy pytania: czy 
zbyt często nie głosiliśmy jakiejś ewangelii zastępczej, nauki
o wzgardzie człowieka? Czy nie podawaliśmy opium zamiast 
chleba w imię Jezusa Chrystusa? Dlatego powinna Ewangelia 
jako nadzieja, wesele i pojednanie stale wśród nas na nowo 
odżywać, inaczej bowiem na próżno gromadzimy się jako chrze
ścijanie.

Kościół Jezusa Chrystusa wtedy spełni w  świecie swoje za
danie, jeżeli będzie Kościołem pełniącym służbę. Niestety 
słusznie nam się zarzuca, że byliśmy dość często Kościołami 
panującymi, na nieszczęście naszych współwyznawców. Nie 
trzeba tutaj podawać żadnych przykładów, wszyscy mamy je 
w pamięci. Nie wolno nam jednak zapominać, jak bardzo Koś
ciół zgrzeszył wobec robotników i może nadal grzeszy w nie
których miejscowościach przez to, że przy pomocy pracodaw
ców chce się robotników zmuszać, żeby równocześnie byli 
chrześcijanami i uznawali niesprawiedliwy porządek socjalny. 
Kiedy czyta się Biblię, staje się jasnym jak słońce, że tylko 
ten, kto przezwycięży egoizm, może służąc ludziom dopomóc 
im w życiv. Tylko taki człowiek działa w  duchu pojednania. 
Panowanie rozbija, a służenie zespala. Taki jest sens wielkiego 
hymnu chrześcijańskiego w liście do Filipian (2, 5— 11). Chry
stus (jak czytamy w liście) wyniszczył samego siebie, przyjąw- 
szy postać sługi, chociaż miał naturę Bożą: nie chciał być ni
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czym innym, jak człowiekiem wśród ludzi, jednym z tych 
wielu, nawet nie pierwszym, lecz przeciwnie, stał się po
słusznym niewolnikiem, poświęcił za nas własne życie. I właś
nie dlatego, że jako Syn Boży poszedł tą drogą, stał się pojedna
niem i wolnością, a nawet ewangelią dla całego świata. Mamy 
więc dwie drogi przed sobą: Adamową i Chrystusową; na pierw
szej jest nienawiść, rozdział i śmierć (Kain i Abel), na drugiej 
zaś wyrasta nowe życie i prawdziwa jedność. I teraz powstaje 
pytanie, na której z tych dwóch dróg postawiona jest nasza 
osobista i kościelna egzystencja?

III.

Kiedy się czyta rozdział 17 Ewangelii św. Jana zauważa się, 
że modlitwa Pana przed Jego śmiercią podobna jest do koła, 
które się coraz bardziej rozszerza, aż w końcu wszystko ogar
nia. Istnieje najpierw Ojciec i jego wspaniałość, a następnie 
Syn, który chce Ojca uwielbić; a dalej istnieją ci, których 
Ojciec oddał Synowi, a potem ci, którzy w  Jego słowa uwierzą; 
wreszcie istnieje świat, który przez nauczanie uczniów uwierzy, 
że Ojciec Syna swego zesłał na ziemię. Może przeprowadzamy 
analizę zbyt skomplikowaną, bo Ewangelia sama zdaje się być 
prosta i prawie banalna, kiedy głosi: Żyjcie między sobą w je
dynej wspólnocie, którą miłość Ojca do Syna stwarza wśród 
ludzi, a wtenczas świat niemal sam od siebie i z konieczności 
dojdzie do wiary. Ciągle na nowo powracam do tego tematu, 
gdyż zbyt łatwo zapominamy o nim. Stąd staram się go w  no
wych okolicznościach naświetlić. Kiedy mówimy o pojednaniu 
wszystkich ludzi między sobą, wtedy pytanie to wraca do nas 
z powrotem jak bumerang: chodzi bowiem ostatecznie o nasze 
osobiste poważne podejście do nauki o pojednaniu i to w  po
dwójny sposób:

1. Jak my jako ludzie — chrześcijanie —  żyjemy między 
sobą? Jak dalece to wielkie słowo o pojednaniu świata jest 
wśród nas chrześcijan konkretnie i naocznie realizowane? Inny
mi słowy, jak wygląda w  naszym życiu osobistym darowanie
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i pojednanie? Jak sobie radzimy w imię Jezusa Chrystusa z nie
nawiścią i zazdrością, z chciwością i pożądliwością, z chęcią 
rządzenia i myślami o zabójstwie? Powtarzam więc jeszcze raz, 
że czytając wyżej wspomniany tekst św. Jana 17, odnoszę takie 
wrażenie: wszystko rozstrzyga się w  tym, że Chrystus poświęca 
się za swoich uczniów, a uczniowie znów za drugich, i tak 
dalej.

2. Chociaż to bardzo podkreślamy, to jednak w  dalszym cią
gu musimy powiedzieć także, że ważnym składnikiem naszego 
życia w pojednaniu jest to, żebyśmy sami żyli ze światem 
w  zgodzie. To znaczy, że my jako ludzie, nie mając wprawdzie 
w tym świecie początku swego życia, mamy równocześnie 
w  tym świecie zachować dane nam przez Chrystusa nowe ży
cie, a więc mamy ten świat uznać. Innymi słowy, mamy wreszcie 
przestać uważać ten świat za miejsce zła, za teren obcy i nie
bezpieczny, skończyć z ciągłym odgradzaniem się od niego, jak 
gdyby chrześcijańska społeczność mogła żyć jedynie za chrze- 
ścijańsko-chińskim murem. To wszystko nie zgadza się z ewan
gelicznym duchem. Wprawdzie świat jest miejscem nieprzy- 
jaźni wobec Boga, a szatan nosi miano „książę tego świata1', ale 
właśnie w  samym centrum wrogości wobec siebie Bóg święci 
triumfy zwycięstwa swej miłości. Świat stał się areną pojed
nania i szatan jest jakby aktorem, który posiada wprawdzie 
jeszcze możliwości zagrania niektórych złych sztuk, lecz 
w gruncie rzeczy już jest bezsilny, gdyż Chrystus poświęcając 
się aż do śmierci na krzyżu, stał się zwycięzcą i po swym 
Zmartwychwstaniu panuje teraz po prawicy Ojca. Naśladując 
Go, mamy na ten świat tak patrzeć i tak go przyjąć, jak On 
na niego patrzył i przyjął go, tzn. jako świat pokorny i pojed
nany. Jakżeby inaczej wyglądał nasz wkład w dzieło pojedna^ 
nia wśród ludzi, gdybyśmy się tego świata mniej bali, a więcej 
posiadali ufności w  Panu naszym, który nas wysyła w  świat nie 
jako sieroty, lecz jako swoich braci, mających pójść za nim 
wszędzie tam, gdzie On nas wprowadza.

Dla nas to znaczy, byśmy się wyzbyli wszelkiej pychy i uczu
cia wyższości wobec tego świata, a raczej korząc się przed Bo
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giem spełniali swoje skromne dzieło w  ramach wszechwładnej 
mocy Bożej.

IV.

Trudność odpowiedzialności za pojednanie wśród ludzi po
lega na tym, że z ostatkiem energii musimy się starać iść na
przód, aby odbudować lepszy porządek, zaprowadzić socjalną 
sprawiedliwość, zapewnić pokój i to wszystko bez złudzenia, 
tzn. bez zbytniego optymizmu, ale i też bez pesymizmu. Jako 
chrześcijanie mamy obowiązek powiedzieć i z tym się liczyć, 
że wszędzie na świecie istnieje głęboko zakorzeniona solidar
ność egoizmu, chęć władzy i niedozwolonych interesów; wczo
rajszy niewolnik może stać się tyranem jutra, a każda rewolu
cja nosi w  sobie zarazki własnego zniszczenia. Mówię o tym 
wszystkim bez jakiejkolwiek satysfakcji; jest rzeczą dość trudną, 
stwierdzić to na własnym narodzie i we własnym kraju, 
ale zdaje mi się, że my wszyscy mniej lub więcej możemy do
konać tych samych przykrych doświadczeń zarówno na Wscho
dzie i Zachodzie, jak i wśród zaledwie oswobodzonych młodych 
narodów, Azji i Afryki. I myślę, że więcej o tym mówić nie 
potrzbuję, gdyż każdy dokładnie wie, co o tym sądzić. Biorąc 
rzeczy konkretnie pamiętajmy, abyśmy w  naszych wysiłkach 
i w  pracy dla naszych bliźnich o stworzenie świata lepszego 
jutra nie dali opanować się myśli, jak byśmy już znaleźli osta
teczne rozwiązanie tego problemu i osiągnęli decydujące postę
py. Wszystko pozostaje trudne i kruche, bo jesteśmy tylko 
ludźmi. Jedynie Opatrzność Boska może nas uchronić przed 
ostatecznymi następstwami naszego grzechu. I tylko Jego prze
baczenie stwarza naprawdę coś nowego.

Ale właśnie dlatego, że stwierdzamy dwuznaczność i tymcza
sowość wszelkiego postępu i zdobyczy ludzkiej, musimy uważać 
za nasze decydujące zadanie, aby każdego człowieka zrozumieć 
i pozwolić, by go inni zrozumieli. Ta służba wzajemnego zro
zumienia i poznania, to rezygnowanie z wzajemnego naśmie
wania się i krytyki, to prośba, by drugiego poznać i miłować
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nawet w  jego słabościach, chociaż jest nam obcy i  zdaje się 
być wrogo nastawiony, jest jednym z najważniejszych osiąg
nięć chrześcijan, jakie mają dokonać się w tym świecie dla po
kojowej koegzystencji ludzi między sobą pod znakiem pojedna
nia się w  Jezusie Chrystusie. M e chcę powiedzieć, że mamy 
wszystko połykać i tolerować, lecz jedynie pragnę, abyśmy się 
wystrzegali wszelkiego pochopnego osądzania cudzej sytuacji, 
i abyśmy drugiego człowieka nie sądzili surowiej niż samych 
siebie. Byłoby dobrze, gdybyśmy od drugiego nie wymagali 
więcej niż sami jesteśmy gotowi uczynić i nie zapominali, że 
prorocy nie odważyli się na żadne słowo o narodach, jeżeli ono 
wpierw nie odnosiło się do Izraela.

Ta ostatnia uwaga oznacza również, że my jako chrześcija
nie winniśmy mieć oczy i uszy otwarte dla całej ludzkości, 
a nie tylko dla naszego własnego otoczenia. Dziś bowiem jedno 
jest ważne, abyśmy przestali myśleć nacjonalistycznie czyli ka
tegoriami własnego obozu względnie kontynentu. Nie wypada, 
żebyśmy myśleli tylko po francusku lub po czesku, po afry- 
kańsku lub azjatycku, kapitalistycznie lub socjalistycznie. 
Wprawdzie sprawia to nasze konkretne przeznaczenie i eg
zystencja, że tak myślimy i tak żyjemy jak obecnie, ale z punk
tu widzenia chrześcijańskiego i historycznego takie myślenie 
nie jest myśleniem właściwym.

Specjaliści, z którymi ostatnio rozmawiałem, oceniają sytua
cję zbrojenia atomowego i wszystkich z tym połączonych nie
bezpieczeństw z pewnym względnym optymizmem, tzn. są 
przekonani, że trzeoiej wojny światowej ze zniszczeniem ato
mowym według wszelkiego prawdopodobieństwa będzie można 
uniknąć, a to dlatego, że nikt nie może jej rozpocząć, bez nara
żenia się na niebezpieczeństwo własnej zagłady. Kryzys kubań
ski z ostatniej jesieni byłby niemal udowodnił, jak blisko się 
koło tego (niebezpieczeństwa przeszło i jaką okazała się mądrość 
niektórych mężów stanu. A więc można się z tym liczyć, że da 
się uniknąć wojny, jeżeli nie zajdzie jakiś wypadek spowodowa
ny nieporozumieniem, złą wolą lub głupotą. Lecz ci sami spec
jaliści, którzy w  ten sposób położenie oceniają, uważają ogól
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noświatową sytuację za bardzo krytyczną, stawiając następują
cą diagnozę: Jeżeli w najbliższych 25 latach nie rozwiążemy 
głównych problemów świata, to ludzkość około roku 1990 po
padnie w stan niedorozwoju, niedożywienia i zubożenia, z któ
rego nie będzie można już jej wydostać. Aby te decydujące 
problemy przemysłowe, gospodarcze, mieszkaniowe i szkolne, 
mające dla jutra decydujące znaczenie, mogły zostać rozwiąza
ne, trzeba, by dzisiejsze budżety na zbrojenia zostały natych
miast zredukowane do minimum, a zdobyte tym sposobem kre
dyty przeznaczone dla celów pokojowych. To mnie właśnie 
bardzo zastanawia, że ci sami ludzie, którzy wobec możliwości 
trzeciej wojny światowej zachowują pewien szczęśliwy scepty
cyzm w tej drugiej sprawie są absolutnie przekonani i podkre
ślają: wszystko da się rozwiązać, mamy jeszcze wszelkie szanse 
jeszcze jest wszystko w zakresie naszych możliwości, ale jutro, 
tzn. niebawem, będzie już stanowczo za późno.

Zdaje mi się, że jest to zgodne w sensie pojednania Jezusa 
Chrystusa, jeżeli takie prognozy potraktujemy poważnie, a nie 
pocieszymy się zbyt łatwo nauką w  Królestwie Bożym, która 
w  tym zestawieniu uchodziłaby za typowo religijny wybieg. 
Dlatego chcę podkreślić, że realizm chrześcijański, tzn. trzeźwe 
poznanie decydujących kwestii i problemów ludzkich zarówno 
dzisiejszych jak i jutrzejszych, jest nieodzowną konsekwencją 
nauki o pojednanie w  Jezusie Chrystusie. Sądzę, że twarz bied
nych w dzisiejszym świecie się zmienia, że raczej można mówić
o biednych narodach wobec bogatych narodów, niż o biednym 
człowieku wobec człowieka bogatego. Podkreślam więc jeszcze 
raz, że chodzi o to, abyśmy w świetle Ewangelii osądzili swoją 
sytuację pod kątem widzenia jutra, i właśnie w tej sytuacji 
zrobili to co jest konieczne, aby w  tych najmniejszych braciach 
służyć Jezusowi Chrystusowi.

V.

Po tym, co dotychczas powiedziałem, nie potrzebuję chyba 
podkreślić, jak ważna jest droga, która Kościoły prowadzi do 
jedności. Oczywiście, ta droga tylko wtenczas jest właściwa
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i szczera, jeżeli sobie wzajemnie pomagamy do zrozumienia 
Chrystusa i jego dzieła w  Kościele i w  świecie; jeżeli zdajemy 
sobie z tego sprawę, że w tym życiu każdy z nas potrafi rozu
mieć tylko ułamki prawdy, jeśli pozostanie sam. Mamy sobie 
więc wzajemnie dodawać otuchy i zachęcać się do zrozumienia 
pełnej prawdy.

Jeżeli się tutaj zbieramy i chcemy coś osiągnąć w  trosce
0 współżycie między sobą i wszystkich ludzi na świecie, to mu
simy najpierw okazać gotowość w  tym, aby słowa i pytania 
naszych braci brać pod każdym względem na serio. Odnosi się 
to szczególnie do tych najbardziej odległych i najbardziej ob
cych. Wszak może się zdarzyć, że właśnie spojrzenie czy głos 
tego obcego i oddalonego staje się narzędziem, za pomocą któ
rego Bóg nas prowadzi do lepszego poznania swej prawdy.

W szukaniu braterskich i chrześcijańskich rozmów w naszym 
ekumenicznym gronie nie należy stawiać żadnych granic. Nie
właściwość polega na tym, że zbyt szybko zacieśniamy to koło, 
a naszą ekumeniczną wspólnotę zamieniamy na grono tych, 
którzy pod względem politycznym czy teologicznym są tego sa
mego nastawienia co my. Bądźmy więc otwarci i dostępni dla 
wszystkich. Nie zamykajmy drzwi przed innymi. Mam tu na 
myśli szczególnie Kościół rzymskokatolicki: Odpowiedzią Wa
tykanu na wspólny memoriał naszej Konferencji z 1961 roku 
było bezwzględne potępienie, gdyż nazwaliśmy Watykan cent
ralą zimnej wojny. I czyż to nie dziwne zrządzenie Boże, jakby 
ironia losu względem nas, kiedy dziś po niespełna dwóch la
tach, stwierdzamy, jakie wrażenie wywołała encyklika „Pacem 
in terris“ (Pokój na ziemi) właśnie w krajach socjalistycznych.
1 to jest moim zdaniem dowód, że Duch św. działa tam, gdzie 
z góry nie jesteśmy gotowi do uznania jego działania. Albo 
jeszcze jedno: 14 dni temu, w niedzielę podczas wielkiej de
monstracji przeciw wojnie atomowej, zebrało się w  Paryżu 
50.000 ludzi na stadionie; główny referat wygłosił pewien do
minikanin, ekspert soborowy, i to za wyraźnym zezwoleniem 
kardynała Feltin, arcybiskupa Paryża. Podobne rzeczy powin
ny być dla nas lekcją, że Boska cierpliwość, nadzieja i wierność
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daleko jeszcze się nie wyczerpały, chociaż myśmy o nich już 
dawno zapomnieli. Właśnie nasza wspólnota ekumeniczna ma 
nas zachęcać, abyśmy w Bogu pokładając nadzieję, odważnie 
przystąpili do dzieła.

VI.

Dzieło, które stoi przed nami, jest nieograniczone i konieczne. 
W sensie pojednania Boga z całym światem w Jezusie Chrystu
sie, możemy się na nie odważyć bez nerwowości i fałszywego 
zapału, ale także bez ociągania i lenistwa. Wszędzie na świecie 
widzimy ludzi zaangażowanych przy tym dziele. Z zadziwiają
cym wysiłkiem z wielkim zaparciem się siebie czynią wszystko 
co konieczne, aby ludzkość nie została skazana na głodowanie 
i na powrót do nędzy materialnej i duchowej, aby tysiące lat 
kultury i postępu nie zostały zniszczone przez bezradność, bo- 
jaźń i lęk, przez egoizm i ducha ślepej konkurencji pokolenia 
dzisiejszego.

Pracujmy wszędzie tam, gdzie ludziom można pomóc 
do lepszego życia. Wprawdzie nie zostaną wszystkie problemy 
rozwiązane przez to, że ludziom zapewni się mieszkanie, 
chleb, książkę i pokój, lecz bez tych najprostszych warunków 
życia nie mogą być rozwiązane żadne problemy. Jeżeli się na 
to zgadzamy, by naśladując Chrystusa osobiście znosić wszyst
ko, naprawdę wszystko dla Ewangelii i dla braci, to wtedy też 
nie dopuścimy, aby inni ludzie w nieludzki sposób cierpieli.

Nie mogę dzisiaj bez szczególnego wzruszenia przytoczyć 
ostatniej części encykliki papieskiej „Pacem in terris“ . Papież 
omawia najpierw stosunki pomiędzy państwami, ustosunkowanie 
się ludzi i państw do wspólnoty światowej, wreszcie kończy 
swoje wywody nie poddane cenzurze św. Oficjum tym, że 
wprowadza ważną różnicę nie tylko między ideologią a tymi, 
którzy jej bronią, ale także pomiędzy różnymi ideologiami 
i pewnymi koniecznymi warunkami rozwoju historycznego. 
Następnie wzywa chrześcijan do współpracy z ludźmi wszel
kich przekonań, aby ludzkości przygotować drogę do lepszej
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przyszłości. Ten mocny zew do zwalczania nieufności, pesymiz
mu i rezygnacji, to prorocze pragnienie, by powstały organiza
cje światowe, które wreszcie obroniłyby ludzkość przed wszel
kim niebezpieczeństwem racjonalistycznych względnie ideolo
gicznych interesów, muszą być przez wszystkich ludzi rozumia
ne jako słowo, które ma swoje znaczenie na dziś. A dla nas jest 
to napomnieniem, że jeśli się mówi d działa w imię Jezusa Chry
stusa, słowo pojednanie znajdzie wtedy posłuch i złączy nawet 
to, co przedtem zdawało się być rozdzielone i nie do pogodzenia.

Odnosi się wrażenie, jakby dziś wszystko wisiało w po
wietrzu. Być może znajdujemy się albo u progu nowego okru
cieństwa, albo dojrzałego wieku ludzkości. Dziwnym zbiegiem 
okoliczności spotykają się ludzie różnych przekonań w służbie 
ludzkości. Jeżeli ten decydujący kryzys przetrwamy, to wtedy 
wszyscy z wdzięcznością odetchniemy. Znikną różne etykiety 
i bariery; wtenczas podamy sobie ręce w różnych miejscach, 
jak po jakiejś niebezpiecznej wspinaczce górskiej, poprzez fron
ty i ideologie, polityczne i duchowe przekonania. Do tego czasu 
będzie trzeba jeszcze dużo trudności pokonać, lecz nauka o po
jednaniu z pewnością oznacza również to, że społeczność chrze
ścijańska nie może skapitulować wobec różnych trudności 
ucieczką do wieczności, lecz pełna nadziei lepszego jutra po
winna z wszystkimi ludźmi bez przesądów i ociągania się 
współpracować. Chodzi o to, aby przetrwać kryzys, a potem wy
łonią się nowe problemy. Jestem przekonany, że nie stoimy 
wobec nierozwiązalnych zadań, jeżeli jako ludzie jesteśmy 
świadomi swojej odpowiedzialności.

Przystępujemy więc cierpliwie i zdecydowanie do naszej co
dziennej pracy w tym mocnym przekonaniu, że Bóg rządzi 
światem i że Jego Królestwo przyjdzie.

Prof. Georges Casalis 
Tłumaczył ks. dr Stanisław Maćkowiak
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Z B I B L I Ą 
P R Z E Z  Ż Y C I E

W szystko, co można napisać o naturze, treści i znaczeniu 
Biblii, powinno mieć tylko jeden cel: nauczyć ludzi czytać Pi
smo św. Powszechnie wiadomo o podwójnym pochodzeniu tej 
księgi, boskim i ludzkim. Jedyna zasada tej oczywistej dwoistości 
widoczna jest w  „teandrycznym“ akcie natchnienia, a jasne 
dostrzeganie tej złożonej jedności pozwala określić, czego chrze
ścijanin może się spodziewać po czytaniu Pisma św. Ta sama 
zasada i te same zjawiska stawiają atoli zagadnienie trudniej
sze i bardziej jeszcze ważkie: zagadnienie sensu i interpretacji.

a) Aby zrozumieć Biblię, nie wystarczy opanować pewną 
ilość mniej lub więcej sprecyzowanych pojęć. Przy czytaniu 
Biblii jest konieczny odpowiedni klimat, atmosfera, która je
dynie może wprowadzić czytającego w istotę treści, natchnio
nego dzieła.

Słowo Boże jest żywe i jest dane dla ludzi żyjących. By 
uchwycić jego dźwięk, ucho duszy musi być otwarte i odpo
wiednio uczulone. Do wypracowania potrzebnych zdolności 
w zrozumieniu Biblii, powinny się przyczynić wszystkie władze 
ludzkie: rozum i wola, intuicja i serce. Przy czytaniu Biblii 
trzeba dać z siebie to, co się ma najlepszego. Społeczne ciało 
Kościoła to koniecznie potrzebne ramy, podtrzymują one ten 
wysiłek, utrzymują kontakt z Bogiem objawionym w czasie
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i przestrzeni. Jednakże te warunki ludzkie, osobiste czy spo
łeczne, mają tylko jeden zaczyn: wiarę w miłości. Prawdziwe 
cnoty ludzkie są po prostu rozkwitem w naturze głębokiej dąż
ności ku Bogu, jaką budzi łaska we wnętrzu duszy człowieka.

Trzeba od razu stwierdzić ściśle nadprzyrodzony charakter 
lektury Biblii na wszystkich etapach jej badania. Gdybyśmy 
nawet w trosce o zachowanie metody chcieli ograniczyć się do 
lektury z punktu widzenia filologicznego czy krytycznego, to 
również w  tym wypadku o wiele głębsza postawa winna cecho
wać tę lekturę, odróżniając ją całkowicie od identycznych ma
terialnie badań twórczości jakiegoś pisarza świeckiego.

b) Wiara jest więc podstawą i jakby streszczeniem wszyst
kich dyspozycji rozumowych potrzebnych przy lekturze Biblii. 
Chrześcijanin, który czyta Biblię, musi jeszcze przed otwarciem 
Księgi wierzyć w zawartą w niej treść Bożą, czyli w  Chrystu
sa, wierzyć w  Kościół, który przekazuje mu tę treść, wierzyć 
w Ducha św., który ożywia literę i uświęca Kościół. W Biblii 
Bóg przemawia do Kościoła, a przez Kościół do wiernego. Aby 
więc usłyszeć głos Boga, trzeba uciszyć siebie: i aby być poru
szonym przez Jego Ducha, trzeba przygotować się na podpo
rządkowanie własnego sądu Bożej Prawdzie. Wiara leży u pod
staw każdego przyjęcia Boga, bo budowla chrześcijańska opiera 
się na prawie śmierci. Słowo Boże przenika tylko tam, gdzie 
umiera samo władztwo pychy, która sama chce być dla siebie 
prawdą. Na wszystkich więc odcinkach badania Biblii duch 
poddania się wierze winien zastąpić pożądliwość umysłu, który 
woli raczej tworzyć i pojmować wszystko na swój sposób niż 
przyjmować gotowe prawdy i poddawać się ich wymogom.

Działanie wiary pojmuje się nieraz jak jakąś barierę ochron
ną: celem jej byłoby powstrzymanie naturalnego ryzyka oso
bistych badań wierzącego przez zakreślenie granic jej wolności. 
Takie ujęcie sprawy jest jednak niedostateczne, bo uważa wiarę 
za coś czego nie da się ogarnąć ludzkim rozumem. Popełnia się 
ten sam błąd wychodząc z innego założenia, ma to miejsce, gdy 
człowiek się posługuje sformułowaniami wiary jako ścisłymi za-
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sadami, z których wyciąga różne wnioski i uzupełnienia, a po
tem stosuje je do tekstów i do faktów. To nie jest wiara! Nie 
jest ona ani barierą, ani jakąś mechaniczną dźwignią: jest to 
żywotna postawa, silny bodziec i mocna sprężyna, które kieru
ją bezbłędnie, prowadzą bez obezwładnienia, oświecają bez 
oślepienia, sądzą bez uprzedzenia. Wiara ta rozwija i poszerza 
siły umysłu ludzkiego, ale nie zajmuje jego miejsca.

Wiara wymagana przy lekturze Biblii winna być pokorna, 
ponieważ ma poczucie wielkości Boga i słabości człowieka. 
Zgadza się na to, że nie wszystko można zrozumieć od razu i że 
nie każdą trudność da się przezwyciężyć. Powinna być również 
wiarą oświeconą, bo pokłada ufność w prawdzie Bożej i wie, że 
Bóg stworzył rozum ludzki jako odbiornik, przez który do czło
wieka dochodzi Prawda Wieczna. Wiara winna być także moc
na i ufna — bez małoduszności. Nie powinna bać się stanąć 
wobec najbardziej zaskakujących faktów, bo wie, że posiada 
prawdziwe rozwiązanie, nawet jeżeli wymyka się ono jej ba
daniu. Co więcej, wiara umacnia się i oczyszcza przy takich po
zornych konfliktach: uczy się wyzbywać wszystkiego co nie
potrzebne.

c) A miłość? Miłość, jaką odznaczać się powinien czytający 
Pismo św. nie jest niczym innym jak tylko intelektualno-uczu- 
ciową skłonnością, miłość nadprzyrodzona tkwi bowiem w głę
bi woli. Jest wytrwała, nie przykrzy sobie długich prac przy
gotowawczych i pierwszych kroków stawianych po omacku. 
Jest cierpliwa, bo wie, że treść boska objawia się powoli i że 
jej skuteczność jest zależna od konkretnego prowadzenia każdej 
duszy przez Boga. Miłość ta szanuje nieskończoną wolność Bo
ga, który wybiera dla każdego takie środki, jakie uważa za sto
sowne. Jest pokorna bo nie ma prawdziwej miłości, która by 
nie obejmowała wszystkich, nawet najpośledniejszych aspektów 
umiłowanego przedmiotu. Nie można kochać duszy bez ciała. 
Nie kocha prawdziwie Biblii ten, kto nie znajduje upodobania 
w szczegółach jej litery, komu przeszkadza krytyka tekstu, czy 
też krytyka historyczna. Wreszcie i przede wszystkim: miłość 
ta ma się wywodzić z serca czystego. „Błogosławieni czystego
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serca, albowiem oni Boga oglądać będą“ . (Mt. 5, 8). Ojcowie 
Kościoła zawsze podkreślali, że czystość serca jest niezbędnym 
warunkiem przy czytaniu Pisma św. Nie zrozumie nigdy Biblii 
ten, czyja dusza nie ma jasnego spojrzenia, bo zamyka ona 
światło Boże w  ziemskim naczyniu, a oczy, które są cielesne, nie 
zdołają przebić gęstwy tej osłony.

d) Określone warunki społeczne zapłodniły te intelektualne 
i moralne dyspozycje ludzkie, gdyż Biblia jest orędziem Boga 
do całej ludzkości. Klimat lektury Biblii jest klimatem wspól
noty: Powinno ją się czytać w żywym środowisku Kościoła, tu 
zatem tkwi podstawa „godzin biblijnych". Klimat ten wytwo
rzył się w  ciągu długiej przeszłości, przesiąknięty jest cały my
ślą patrystyczną. Ale trwa on jeszcze dzisiaj i rozwija się przez 
liturgię. Liturgia stanowi najbardziej autentyczne ramy całego 
życia Kościoła. Zawiera ona kwintesencję ducha dawnych Oj
ców, przepojona jest objawieniem biblijnym. Jej kontakt 
z przeszłością jest wciąż żywy: ona czyni ją teraźniejszością 
i uwiecznia bo nie jest jakimś sztucznym upostaciowaniem —  
jest po prostu czynem. Liturgia wciela w czyn wiarę i miłość 
chrześcijan: przedłuża w  czasie odwieczną tajemnicę wcielenia 
Syna Bożego, poprzez uświęcenie swego ducha. Liturgii nadaje 
sens prawda tajemnicy eucharystycznej, a rola Ducha w  kształ
towaniu Ciała Chrystusowego dzięki niej rozciąga się i na Sło
wo pisane, gdzie Słowo Boże wyraża się pod zewnętrzną posta
cią słów. Tej właśnie nadprzyrodzonej skuteczności, bardziej 
niż największej nawet wartości wspólnego czytania, należy 
przypisać pierwszorzędną wartość liturgicznej lektury Biblii. 
Aż dziw dlaczego ta lektura sprowadza się często do formali- 
stycznego wypełniania rubryki zwłaszcza tam gdzie językiem 
liturgicznym jest niezrozumiała dla ogółu łacina. W akcie li
turgicznym ten sam Duch, który dał natchnienie Biblii i wciąż 
ożywia Kościół, karmi ciało chrześcijanina Ciałem samego Sło
wa Wcielonego, nakarmiwszy wprzód jego ducha swoim Sło
wem pisanym. Kościół, Ciało Mistyczne Chrystusa, jednoczy się 
w pełni z jego myślą w Biblii, dzięki uczestnictwu w cudownym 
życiu Zmartwychwstałego poprzez Eucharystię.
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Biblia zatem stanowi jakby słowne Ciało Chrystusa, Eucha
rystia daje Jego Ciało materialne; Kościół zaś jest Jego Ciałem 
społecznym i mistycznym. W tym czynie ludzkim, któremu 
chrześcijanin poświęca się bez reszty, Duch ześrodkowuje 
w pewnym sensie swą moc ożywczą: jednoczy w  nim przez swe 
ożywienie zhierarchizowane formy całego ciała, w  które wciela 
się Syn Boży, by dać go temu, kto wierzy. Biblia jest naprawdę 
syntezą tajemnicy chrześcijańskiej i syntezą życia wiecznego.

e) Stosunki zachodzące między Biblią a liturgią należą więc 
do tego samego rzędu, co stosunki łączące Biblię z Ojcami Ko
ścioła. Zarówno w Biblii, jak i u Ojców trzeba szukać raczej 
autentycznego ducha niż tłumaczeń jakichś szczegółów czy za
sad egzegetycznych. Argumentem opartym na jednomyślnym 
tłumaczeniu Ojców i liturgii nie można się posługiwać w spo
sób materialny. Aby wniknąć w  ich ducha, nie wystarczy po
prawnie przeanalizować litery ich egzegezy. Niejeden rzecznik 
alegoryzmu już się na tym zawiódł. Patrologowie tacy, posłu
gując się przestarzałymi nieraz metodami literatury patrystycz
nej, narażają się na to, że przejdą mimo postawy, jaką zajmo
wała ta literatura wobec Biblii. A przecież właśnie ta postawa 
jest najtrwalszym owocem nauki Biblii. Ani liturgia, ani Ojco
wie nie stanowią metody egzegetycznej we właściwym znacze
niu, dlatego zupełnie pozbawione sensu jest przeciwstawianie 
metody patrystycznej i liturgicznej metodzie historycznej i nau
kowej, a nawet samo ich rozdzielenie. Każdy z Ojców miał swą 

lepszą czy gorszą metodę, którą w  większym lub mniejszym 
stopniu przewyższył współczesnych egzegetów; ale za to, co nie 
przemija, to duch tej metody, chrześcijański punkt widzenia 
w sposobie patrzenia na objawienia biblijne, ogólne zarysy 
chrześcijańskiej hermeneutyki.

Wierność tradycji patrystycznej i liturgicznej nie oznacza 
więc, jakby tego chcieli dowieść niektórzy, wskrzeszenia egze
gezy rabinistycznej czy powrotu do neoplatońskich sztuczek 
aleksandryjczyków. Nie chodzi tu również o odrzucanie nauko
wego czy teologicznego postępu, jaki się dokonał od okresu pa
trystycznego. Nawrót do przeszłości, pełny starokatoli-
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cyzm będzie w  Kościele skuteczny dopiero wtedy, kiedy na
tchnieniem jego stanie się potrzeba odrodzenia teraźniejszości, 
odkrycia biblijnych treści, treści pogodnych, na nowo. Teraź
niejszość to współczesna egzegeza z jej udoskonaloną techniką, 
ale także z mniej lub więcej otwartym racjonalizmem. Przesz
łość, do której winniśmy powrócić, to nie przestarzała technika 
pisarzy patrystycznych, ale ich pogląd na Biblię, ich wiara 
w Biblię, ich miłość do niej, a nade wszystko życie na co dzień 
wskazaniami Biblii pojętymi jednostkowo i społecznie.

f) Pogląd ten może uchrystianizować interpretację Biblii 
przenosząc ją na płaszczyznę życia chrześcijańskiego. Jest to 
najpierw początkowy, poprzedzający wszystko punkt widzenia 
wiary całkowitej, wierzące i pełne miłości spojrzenie na tekst. 
Przyczyni się ono do powstania na dalszym etapie postawy mą- 
drościowej, niestety zapoznanej zarówno przez „liturgizantów", 
jak i przez „naukowców". Ta postawa, przyznająca prymat ży
ciu i podporządkowująca myśl wyczuciu serca, ustawia mental
ność patrystyczną w naturalnym przedłużeniu geniuszu Biblii. 
Już na tej tylko podstawie Ojcowie i liturgia bardziej zbliżają 
się do „wewnętrznego" sensu Pisma św. niż najwnikliwszy 
współczesny egzegeta, czy to będzie alegorysta, czy lingwista.

Ojcowie i liturgia przechowują prawdziwy sens tajemnicy 
i symbolu, które lingwista-gramatyk usuwa z pola swych ba
dań, a alegorysta czyni czymś mechanicznym wskutek ślepego 
fideizmu. Wreszcie ze złączenia się u Ojców „przed-osądu“ wia
ry z mentalnością mądrościową wypływa całość „stałych", tak 
głębokich w ich żywotnym poszukiwaniu prawdy biblijnej, 
a stałe te, przemienione w świetle zdobyczy naukowych, powin
ny się stać mocnymi pozycjami i niezmiennym kośćcem owianej 
duchem wiary i miłości interpretacji. Pod tym względem litur
gia Wielkanocy i Zielonych Świąt, przeżyta znów w gestach 
ludzi wierzących, a nie estetów, stanowi porywającą interpre
tację orędzia biblijnego, nie tyle z powodu bogactwa szczegó
łów; ile dla chrześcijańskiego „uroku", jaki powinny wywierać 
na serce a nawet ciało nowo wtajemniczonych.
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Tocząca się dzisiaj dyskusja nad duchową interpretacją Biblii 
wejdzie w impas, jeśli nie rozwiąże dylematu: „albo czytać 
Biblię na klęczkach jako natchnione dzieło Boże, albo założyć 
rejestr błędów i nieścisłości, jakie w niej się znajdują".

Naraża się na ryzyko przytępienia głębokiej finezji tradycyj
nej myśli Kościoła i sparaliżowania aktualnej skuteczności 
Biblii ten, kto chce brutalnie łączyć język biblijny z jego pa
rafrazą liturgiczną czy patrystyczną, zamiast rozpoznać w  nich 
dwa sposoby wyrażania tego samego żyjącego Ducha i jedynego 
Słowa Bożego. Rozwiązania nie należy szukać ani wyłącznie 
w praktyce, ani w ciasności samych zestawień. Jest tylko je
den sposób czytania Biblii: zastosowaliby go Ojcowie, gdyby 
mogli rozporządzać środkami współczesnych nauk. Chodzi
o zsyntetyzowanie, przy jednoczesnym ich przekształceniu, nie
zniszczalnego legatu przeszłości i bezspornych zdobyczy teraź
niejszości. Chodzi o to, by dążyć do prawdy objawionej całym 
swym umysłem, całą duszą w tradycyjnym klimacie Kościoła, 
w żywym świetle wiary.

Ks. dr Antoni Naumczyk
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EGZYSTENCJA AU TENTYCZNA

W świetle podstawowych pojęć filozofii egzystencjalnej Hei
deggera, omówionych w poprzednim numerze naszego mie
sięcznika, autentyczność lub nieautentyczność egzystencji ma 
sens jedynie wobec istności nie zdeterminowanych przez żadną 
esencję (w scholastycznym rozumieniu tego terminu), lecz per
manentnie stojących przed różnymi możliwościami istnienia. 
Taką właśnie istnością jest człowiek. Spośród szerokiego 
wachlarza możliwości bytowych, przed którymi on stoi, zda
niem Heideggera wyróżnić należy pewne możliwości oryginalne, 
pierwotne (urspriinglich), wyznaczane przez różnicę ontologicz- 
ną 'zachodzącą między Existenz, czyli sposobem istnienia czło
wieka i Vorhandenheit, czyli sposobem istnienia przyrody, moż
liwości, których aktualizacja przez człowieka czyni jego egzy
stencję autentyczną, w  przeciwieństwie do możliwości wyzna
czanych przez to, co wspólne zarówno człowiekowi, jak i świa
tu przyrody, i prowadzących do egzystencji nieautentycznej.

To postawienie znaku równości między autentycznością
i pierwotnością egzystencji ludzkiej jest szczególnie bliskie 
antropologii biblijnej. Traktuje ona przecież człowieka jako 
istotę stworzoną na obraz Boga, jako „dziecko Boga“ , które słu-
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żąc stworzeniu zamiast Stwórcy utraciło swą pierwotną godność* 
Bultmann znajduje w  Nowym Testamencie dwa terminy zbieżne 
treściowo z Heideggerowskim pojęciem egzystencji autentycz
nej. Są nimi: termin zoe (życie) i specjalny sposób użycia słowa 
pneuma (duch).

Kiedy św. Jan pisze w  Ewangelii, iż Chrystus przyszedł aby 
ludzie mieli życie (10,10), że daje on życie światu (6, 33), że jest 
on chlebem życia (6, 35), że słowa jego są życiem (6,63), że on 
sam jest życiem (11, 25) itd., nie używa słowa zoe w  sensie 
zasady biologicznej w  człowieku (w takim wypadku w  N. T. po
jawia się termin psyche), lecz w  znaczeniu pewnego stanu istoty 
ludzkiej, sposobu jej istnienia. Do takiej interpretacji uprawnia 
w  szczególności wyrażenie Pawiowe kata pneuma: „być (istnieć) 
według ducha“ w  przeciwieństwie do egzystencji „według ciała1' 
(kata sarka). Pojawia się ono w korelacji z terminem zoe: „Albo
wiem, którzy są według ciała —  pisze św. Paweł (Rzym. 3, 
5— 6) — o tym myślą, co jest cielesne; którzy zaś są według du
cha, myślą o tym, co duchowe. Gdyż zamysł ciała to śmierć, 
zaś zamysł ducha to życie i pokój Istnienie „według ducha“ 
jest dla św. Pawła całkowicie nowym sposobem istnienia, ozna
czającym radykalną dewaluację rzeczy, do których człowiek jest 
przywiązany, żyjąc „według ciała“ : „A to mówię, bracia, ponie
waż czas pozostały krótki jest, ażeby ci, którzy żony mają, byli, 
jakby ich nie mieli; a którzy płaczą, jakby nie płakali; a którzy 
się radują, jakby się nie radowali; a którzy kupują, jakby nie 
posiadali; a którzy używają tego świata, jakby go nie używali...“ 
(1 Kor. 7, 29— 31).

Zachodzi pytanie w jaki sposób człowiek, zagubiony w  świe
cie przyrody, odkrywa istnienie egzystencji autentycznej i ja
kie przyczyny każą mu szukać do niej powrotu. Tutaj Heideg
ger odwołuje się do starego pojęcia sumienia, nadając mu nowe, 
rozszerzone znaczenie, obejmujące zarówno kognitywną kon
cepcję Kanta, jak i sensytywną teorię Milla. Najistotniejszą ce
chą Existenz odróżniającą ją w sposób radykalny od Vorhanden- 
heit jest, jak wiemy, owa szczególna relacja, jaką człowiek wy
kazuje w stosunku do siebie samego, będąc jednocześnie swoim
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subiektem i obiektem. Zjawisko sumienia jest zdolnością czło
wieka do obejmowania świadomością wszystkich swoich możli
wości bytowych, a więc i do odczuwania jaźni nieaktualnej, le
żącej jedynie w sferze czystych możliwości ontologicznych. Głos 
sumienia jest przeto głosem człowieka w człowieku, dialogiem 
dwóch jego zasadniczych jaźni: aktualnej, nieautentycznej i pier
wotnej, autentycznej, pozostającej w  sferze porzuconej możli
wości.

Jest rzeczą godną uwagi, że na gruncie egzystencjalistycznej 
koncepcji sumienia wyjątkowo jasną staje się zdolność człowieka 
do reagowania wiarą na słowo Boże. Kerygma na tle tej kon
cepcji może być bowiem traktowana jako zobiektywizowany głos 
autentycznego „ja“ , działający od zewnątrz i wywołujący rezo
nans jaźni autentycznej we wnętrzu -człowieka.

W IA R A

Chrześcijanin ma możność życia autentycznego i możliwość tę 
daje mu akt wiary — oto naczelna teza Bultmanna. Wiara 
w rozumieniu egzystencjalistycznym jest odzewem człowieka 
na wewnętrzne wezwanie jego sumienia, jego jaźni pierwotnej
i autentycznej, poparte od zewnątrz działaniem kerygmy. Jest 
indywidualną d e c y z j ą  człowieka. Jego sposób istnienia jest 
bowiem zasadniczo różny od sposobu istnienia rzeczy i Bóg nie 
może obdarować go przez przydanie mu nowej własności, jak 
to ma miejsce w  stosunku do rzeczy i ich esencji, gdyż byłoby 
to jednoczesną degradacją człowieka. Wiara jest darem Bożym, 
lecz wszelki dar Boga dla człowieka przybierać musi postać onto- 
logicznej możliwości, wymagającej decyzji wyboru ze strony 
samego człowieka. Gdy chodzi o wiarę to decyzja ta jest tak 
wielkim skokiem jakościowym w stosunku do niewiary, tak 
diametralnie różną orientacją naszej osobowości, a nawet cał
kowicie nową jaźnią, że należy przyjąć jej punktualny, momen
talny charakter (Augenblicklichkeit). Ta cecha decyzji przegra
dzającej wiarę od niewiary wyklucza jakąkolwiek możliwość 
połowiczności wiary.
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„Wiara jest ze słuchania (słowa Bożego)“ —  mówi św. Paweł 
(Rzym. 10, 17), Słuchanie zaś implikuje r o z u m i e n i e ,  które 
jest drugą istotną cechą wiary. Ściślej mówiąc, wiara jest n o- 
w y m  rozumieniem własnego ,,ja“ w  jego stosunku do samego 
siebie, do świata i do Boga. Chodzi tu bowiem o rozumienie nie 
w sensie obiektywnym, lecz egzystencjalnym: wiara nie jest by
najmniej nową ideologią, lecz reorientacją jaźni, zmianą kie
runku woli człowieka. Wprawdzie wiara chrześcijanina jest, jak 
to się potocznie mówi, „wiarą w  Boga“ , lecz nie nowy stosunek 
do Boga jest w niej pierwszoplanowy. W istocie dla bytu ludz
kiego najdoniesiejszy jest fakt, iż jest ona nowym stosunkiem 
człowieka do samego siebie, nowym s a m o p o z n a n i e m .

Z In-der-Welt-sein człowieka oraz z instrumentalnego cha
rakteru jego poznania wynika, iż człowiek jest tym, na co wska
zuje jego aktywność życiowa („Po owocach ich poznacie ich“ —  
Mt. 7, 16). Tak radykalne przeobrażenie wewnętrzne, jakim jest 
wiara, nie do pomyślenia jest bez swego odbicia w  aktywności 
człowieka w  świecie. Stąd wiara staje się jednocześnie nową 
drogą życia. Dla zaznaczenia tej imperatywności wiary dla 
aktywności życiowej człowieka Bultmann posługuje się Pawio
wym terminem „ p o s ł u s z e ń s t w o  (wierze)“ Rzym. 1, 5).

Wyrazem tego posłuszeństwa wierze jest szczególna postawa 
chrześcijanina wobec bliźnich zwana m i ł o ś c i ą .  „Kto nie mi
łuje brata, zostaje w śmierci“ — mówi św. Jan (1 J. 3, 14). 
Wbrew potocznym treściom zawartym w  terminie „miłość" nie 
chodzi tu bynajmniej o stan emocjonalny. Przykazanie miłości 
(J. 15, 2) pozostałoby wtedy niewykonalne, gdyż człowiek nie 
potrafi wywoływać u siebie stanów emocjonalnych na żądanie. 
Możliwości nasze w tej dziedzinie nie wychodzą poza krótko
trwałe wprowadzenie się w  określony nastrój. Analiza egzysten
cjalna nowotestamentowego terminu agape, przeprowadzona 
przez Bulłmanna, wykazuje, iż mamy tu do czynienia ze spe
cjalną ontologiczną relacją „ja “— „ty“ , przedstawioną przy po- 
mocy potocznego terminu zaczerpniętego z życia ludzkiego i od
powiadającą ściśle Heideggerowskiemu pojęciu Fiirsorge, które 
za chwilę omówimy. Z faktu bowiem, iż człowiek jest Mitsein,
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bytem istniejącym obok innych analogicznych bytów ludzkich, 
wynikają dwie możliwe postawy człowieka do 'człowieka („ja '‘ 
do ,,ty“ ): albo widzi on w innym człowieku Mitdasein, tzn. byt 
koegzystentny i równowarty swemu własnemu bytowi, przeja
wiając wobec jego egzystencji taką samą troskę (Fiirsorge), jak 
wobec egzystencji własnej („Będziesz miłował bliźniego swego 
jak siebie samego"), albo też do innego człowieka podchodzi on 
jak do każdej innej rzeczy ze świata przyrody, traktując go 
w  sposób instrumentalny, jako środek prowadzący do własnych 
celów (Besorge). Egzystencję autentyczną charakteryzuje Fur- 
sorge jako permanentna reakcja na każdy Mitdasein pojawia
jący się w  polu percepcji. I właśnie zdolność do takiej i tylko 
takiej reakcji Nowy Testament nazywa miłością.

Bezpośrednim skutkiem wiary dla egzystencji ludzkiej są war
tości, których człowiek nieustannie poszukuje w  świecie: pełnia 
osobowości, pewność celu i płynące z tej pewności ukontento
wanie.

„Mówił tedy Jezus do tych Żydów, co mu uwierzyli —  rela
cjonuje św. Jan (8, 31— 34) —  jeśli wy zostaniecie w  słowie 
moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i p o z n a c i e  
p r a w d ę ,  a p r a w d a  w a s  w y s w o b o d z i .  Odpo
wiedzieli mu: myśmy nasienie Abrahamowe i nigdyśmy nie słu
żyli nikomu, jakże ty mówisz: wyswobodzeni będziecie? Odpo
wiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: w s z e l 
ki ,  k t o  c z y n i  g r z e c h ,  s ł u g ą  j e s t  g r z e -  
c h u“ . Termin eleutheriia (wolność) jest tu wyraźnie prze
ciwstawiony pojęciu hamartia (grzech) czyli w  terminologii egzy- 
stencjalistycznej pojęciu egzystencji nieautentycznej. W tym ze
stawieniu eleutheria to wolność od tyranii Manselbst, zdeperso- 
nalizowanej jaźni publicznej i jej kolektywnej nieodpowiedzial
ności, to przywrócenie egzystencji ludzkiej jej pełnej osobo
wości.

Strach przed bezsensem życia, przed wolnością, z którą nie 
wiadomo co robić, jest jak wiemy przyczyną ucieczki w  Man
selbst i depersonalizacji człowieka. Wiara repersonalizuje osobę
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ludzką również i w  tym znaczeniu, że daje mu sens życia: ewan
geliczną n a d z i e j ę  (elpis) pełnego życia przyszłego.

„A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem 
w wierze” — pisze św. Paweł (Rzym. 15, 13), zaznaczając tym 
samym powinowactwo pojęcia nadziei i radości, radości i pokoju. 
Brak nadziei, tzn. brak pewnego celu w życiu ludzkim prowadzi, 
jak to wynika z rozważań Heideggera, do Angst, trwogi egzy
stencjalnej. Nowotestamentowe pojęcie eirene (pokój) jest 
z punktu widzenia analizy egzystencjalnej stanem wolności od 
tej trwogi. Wprawdzie również świat, społeczeństwo i jego go
towe wzorce postępowania dają człowiekowi namiastkę egzysten
cjalnego spokoju wewnętrznego przez przytłumienie Angst, lecz 
też Chrystus wyraźnie przeciwstawia ten spokój, pokojowi pły
nącemu z wiary, z egzystencji autentycznej: .Pokój zostawiam 
wam, pokój mój daję wam, n i e  j a k o  d a j e  ś w i a t ,  ja wam 
daję“ (J. 14, 27).

W rozważaniach na temat wiary nie należy również zapomi
nać, że nie jest ona stanem statycznie trwałym. W życiu ludz
kim ontycznej egzystencji autentycznej towarzyszy zawsze onto- 
logiczna możliwość egzystencji nieautentycznej (i vice versa). 
„Diabeł chodzi dokoła jak lew ryczący, szukając kogo by pochło
nąć" —  mówi ładnym, obrazowym językiem mitycznym św. 
Piotr (1 Pt. 5, 8).

KOŚCIÓŁ

Pełność egzystencji chrześcijańskiej polega na tym, że obej
muje ona również sytuację międzyludzką człowieka, wynikającą 
z jego Mitsein. Chrześcijan łączy bowiem szczególny rodzaj 
wspólnoty zwany Kościołem.

Przy czysto egzystencjalnym, niesocjologicznym podejściu do 
zagadnienia wspólnoty możemy wyróżnić jej cztery zasadnicze 
typy: 1) wspólnotę naturalną, opartą na wspólnocie krwi i ziemi 
(rodzina, naród); 2) wspólnotę historyczną, wynikającą ze 
wspólnych doświadczeń i celów (państwo); 3) wspólnotę kultu
ralną, wynikłą z tych samych idei filozoficznych, naukowych, 
artystycznych; 4) wspólnotę religijną, opartą na wierze. Cechą
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egzystencjalną pierwszych trzech wspólnot jest nieunikniona 
konieczność depersonalizacji jednostki ludzkiej, rosnąca wraz 
z kohezją samej wspólnoty. Wspólnota czwarta tym się różni od 
pozostałych, że niebezpieczeństwo depersonalizacji jest w niej 
jedynie możliwością, a nie koniecznością. Istotą bowiem tej 
wspólnoty jest właśnie dążenie do repersonalizacji jednostki 
ludzkiej, staranie o przywrócenie i zachowanie jej egzystencji 
autentycznej.

Zachodzi pytanie jak pogodzić fakt wspólnoty religijnej, miesz
czącej się w  pojęciu egzystencji chrześcijańskiej, z postulatem 
radykalnej izolacji, samotności człowieka stojącego przed obli
czem Boskim. „Jeśli kto idzie do mnie —  mówił Chrystus (Łk. 
14, 26) — a nie ma w nienawiści ojca swego, i matki, i żony,
i dzieci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem 
moim“ . Bowiem sam akt wiary jest, jak wiemy, indywidualną 
decyzją podejmowaną w samotności. Decyzja ta, oznaczająca 
przejście do nowego sposobu istnienia, nie przekreśla nic z sy
tuacji egzystencjalnej człowieka w  świecie, pozostaje on w  nim 
jednocześnie i jako Dasein i jako Mitsein. Antynomia indywi
dualności i wspólnoty leży więc w samym człowieku, umieszczo
nym na pograniczu dwóch światów.

Chrześcijańska wspólnota wiary zwana Kościołem jest kolek
tywnym zjawiskiem egzystencji autentycznej w  świecie. Jest 
takim terenem aktywności człowieka w świecie, na którym może 
on nie tylko uzewnętrzniać swoją Fiirsorge w stosunku do in
nych ludzi, ale i sam jej doświadczać. Jest jednocześnie terenem, 
na którym człowiek w  maksymalny sposób traci z oczu ontolo- 
giczną możliwość egzystencji nieautentycznej, a w  razie jej 
nieopatrznej aktualizacji ma ułatwioną drogę powrotu do egzy
stencji autentycznej. Jest wreszcie ośrodkiem promieniowania 
kerygmy, skłaniającym ludzi z zewnątrz do podejmowania de
cyzji zwanej wiarą.

Jak każda egzystencja autentyczna w świecie, tak i Kościół 
zagrożony jest nieustannie przez możliwość egzystencji nieauten
tycznej, co w  stosunku do niego oznacza degradację do roli 
wspólnoty kulturalno-ideowej, a dla jego członków zagrożenie
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depersonalizacją płynącą w sposób nieunikniony ze wspólnoty 
tego typu. Wbrew różnym pozorom i pochopnym sądom, wypo
wiadanym wielokrotnie w  ciągu dziejów Kościoła, analiza egzy
stencjalna nie wykazuje, by niebezpieczeństwo to wynikało 
z „somatycznych11, organizacyjnych form Kościoła. Tak bowiem 
w odniesieniu do jednostki ludzkiej, jak i jej kolektywu, „so- 
ma“  nie ulega najmniejszym przeobrażeniom przy przejściu od 
egzystencji nieautentycznej do autentycznej i vice versa. Nie
bezpieczeństwo zagraża jedynie ze strony praksis. Istnieje zaw
sze możliwość, że Kościół zamiast pomagać ludziom w podejmo
waniu indywidualnych decyzji zwanych wiarą zacznie utrudniać 
im taką samodzielną decyzję, podejmując ją za nich. Sztywny, 
formalny dogmat i obrzęd oraz związany z nimi legalizm, tak 
ostro potępiony przez Chrystusa u Żydów, może degradować 
Kościół do roli instytucji opartej na wspólnocie ideowej, a jego 
członkom dawać złudny spokój płynący z religijnego Manselbst, 
zdepersonalizowanej jaźni, ukształtowanej przez zbawczy świato
pogląd religijny i zbawcze wzorce postępowania.

Jarosław Klement



FRANCISZEK OSZMIAKlSKI

C Z Ł O W I E K  
I P R A W O

O  słabienie więzi rodzinnej i związków między ludźmi, od
czuwany kryzys wychowania moralnego na tle braku wzorów 
kształtujących osobowość —  wynika z szybkiego tempa prze
mian ekonomiczno-społecznych i trudności adaptacyjnych oraz 
z konfliktu dawnych i nowych autorytetów moralnych.

Skutki tych przemian i deformacji mogą częściowo spowodo
wać frustraicyjne zaburzenia w  osobowości, nihilizm etyczny
i obyczajowy itp. Człowiek wtenczas, pod wpływem nasilenia 
2łej woli, nałogu bądź działania czynników psychopatologicznych
i emocjonalnych, narusza normy społecznego współżycia i zda
rza się, że wkracza na drogę przestępstwa.

SPOŁECZNA FUN KCJA P R A W A

Normy prawne i etyczne w  zasadzie uzupełniają się i kore
lują stawiając za cel ochronę interesów społecznych i jednost
kowych przed działalnością dezorganizującą istniejący porządek 
oraz dążą do zapobiegania powstawaniu przyczyn i skutków tej 
działalności. Różny jest jednak zakres środków społecznego od
działywania etyki i prawa. Podczas gdy normy etyczne dla czło
wieka mogą być zaleceniem i wskazówką skłaniającą do prze
wartościowania pewnych pojęć i odczuć moralnych, normy 
prawne stają się dlań zespołem obowiązków i nakazów. Nie
przestrzeganie ich zagrożone jest sankcją karną. Albowiem czyn 
skierownay ku pogwałceniu prawa, wyrządza krzywdę nie tylko 
jednostce, lecz i całemu społeczeństwu, zmniejszając bezpieczeń-
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stwo publiczne, rozluźniając więzy społecznego życia , zniżając 
powagę ogólnospołecznych postanowień i zwyczajów. Stąd też 
w  szczegółach cel kary sprowadza się do tego —  powiada Bec- 
caria w  traktacie „O przestępstwach i karach“ (PIW 1960 r.) —  
aby przeszkodzić winnemu w wyrządzaniu nowych szkód współ
obywatelom oraz aby powstrzymać innych od wyrządzania 
szkód tego samego rodzaju; z tych więc względów należy dobie
rać tylko takie kary i metody ich stosowania, które przy zacho
waniu proporcji do popełnionego przestępstwa, wywierałyby 
najskuteczniejsze i najbardziej trwałe na duszy ludzkiej wraże
nie, a zarazem najmniej udręczałyby ciało przestępcy” . Ewolucja 
społecznej funkcji -prawa i celu kary —  od pierwotnej zemsty 
rodu, średniowiecznego prawa odwetu, represji i dolegliwości 
do współczesnego pojęcia kary jako dolegliwości i readaptacji 
społecznej przestępcy —  przebiega równolegle z procesem prze
mian społecznych i ustrojowych zmierzając od penalizacji ku 
humanizacji. Nawet fatalistyczne teorie szkoły pozytywistycznej 
w prawie karnym Lombrossa i Ferne’go o przestępcy urodzo
nym, niepoprawnym i niewychowalnym, którego należy elimi
nować na zawsze ze społeczeństwa, nie zdołały zmienić kierunku 
ewolucji społecznej prawa.

Zwalczając teorie o przestępcy urodzonym i konstytucjonal
nym, szkoła prof. Pompego z Utrechtu wypowiedziała się za karą 
jako środkiem reedukacji i resocjalizacji. Również w latach mię
dzywojennych tzw. szkoła humanistyczna prof. Lanza wystą
piła przeciwko mechanicznemu wymierzaniu kary.

Przestępca powinien bowiem zrozumieć —  głosił prof. Lanz, 
że kara spotyka go za czyn, który został potępiony moralnie.

Po drugiej wojnie światowej, w  wyniku zaszłych przemian 
ustrojowych i postępującego procesu demokratyzacji życia spo
łecznego, nabrały na sile tendencje humanitarne i wychowawcze 
w prawie karnym. We Włoszech i we Francji powstał w  r. 1956 
Ruch Ochrony Społecznej. W swoich założeniach programowych 
tzw. „Tre punti di Difensa Sociale“ inicjatorzy tego ruchu 
M. Aucel i Fillippo Grammatica proponują wprowadzenie obok 
kary z państwowego obowiązku opieki nad człowiekiem wyko
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lejonym. Zdaniem ich chodzi bowiem nie o eliminowanie prze
stępcy ze społeczeństwa lecz pozyskiwanie go i wychowanie na 
społecznie pożyteczną jednostkę. Wreszcie w obszernej publika
cji na ten temat pt. „Les methodes modemes de traitement 
penitentiaire“, autorzy formułują syntezę osiągnięć teorii i prak
tyki prawa w świecie: „Przemiany zaszłe w ustawodawstwach 
karnych — piszą oni — doprowadziły do niemal całkowitej eli
minacji kar cielesnych i do poważnego ograniczenia kary śmier
ci. (..) Środki karne w zrozumieniu współczesnym winny pro
wadzić do bezpośredniego powrotu przestępcy do normalnego ży
cia pod pewnymi rygorami (reinsertation sociale) bądź też do 
wdrożenia go do przestrzegania zasad współżycia społecznego
i następnie zwrócenia go społeczeństwu (readaptation sociale) “ .

OCHRONA SPOŁECZEŃSTWA, RODZINY I JEDNOSTKI

Dążenie do poprawy i regulacji stosunków między ludźmi 
zgodne jest z poczuciem humanizacji moralnej i prawnej odpo
wiedzialności za popełnione czyny.

Pomocą służą tu normatywne akty prawne oraz przestrze
gane przez nie zasady prewencji generalnej i szczególnej. Re
gulują one i kształtują zasady współżycia w rodzinie i społeczeń
stwie. Np. nasz kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera przepisy 
chroniące trwałość instytucji małżeństwa i rodziny. Wprowadza 
on zasadę, że zawarcie związku małżeńskiego powinno być po
przedzone co najmniej jednomiesięcznym okresem od jego zgło
szenia; podwyższa wymagany wiek zdolności do zawarcia mał
żeństwa dla mężczyzn do 21 roku życia, pozostawiając dla ko
biet 18 rok życia.

Nie pozostawia dziecka bez opieki w żadnej sytuacji, zapew
niają to przepisy o ustaleniu ojcostwa, alimentowania dziecka, 
przysposobienia, rodzajów opieki. W zakresie instytucji przy
sposobienia wprowadza się np. adopcję pełną.

Oprócz ustanowienia opieki przez sąd nad dzieckiem opuszczo
nym czy zaniedbanym, kodeks rodzinny toruje drogę nowej 
instytucji opieki zakładowej. Również szeroko dyskutowany
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obecnie projekt kodeksu karnego przyjmując założenie o nie
uchronności praworządnie wymierzonej fcary za czyn przestępczy 
(nullum crimen et nulla poena sine lege) nowelizuje niektóre 
przepisy w duchu prewencji i humanizacji. Według projektu 
kodeksu karnego pod wzmożoną ochronę prawną bierze się gru
py wyznaniowe, ma to istotne znaczenie dla utrzymania wol
ności sumienia i wyznania. Projekt rozszerza katalog kar i ulg. 
W niektórych przypadkach sąd może udzielić oskarżonemu na
gany lub zastosować wobec niego nadzwyczajne złagodzenie 
kary. Wprowadza się fakultatywne obostrzenie kary wobec re
cydywistów i sankcjonuje stosowane obecnie lecz sporadycznie 
zaliczenie wykonania pracy na rachunek grzywny oraz przed
terminowe zwolnienie z więzienia osoby skazanej za poręcze
niem organizacji społecznych, zawodowych lub zakładu pracy. 
Tym samym umacnia się poczucie odpowiedzialności ludzi za 
ich czyny. Jak bowiem wina sprawcy jest wielka — głoszą za
sady prewencji — tak i surowość ukarania musi być odpowiednio 
wielka i zróżnicowana.

PROFILAKTYKA I REEDUKACJA

Niepodobna rozwijać zasady ochrony prawnej i prewencji bez 
równoczesnego rozwoju profilaktyki i reedukacji.

„Lepiej bowiem zawsze zapobiegać przestępstwu niźli karać,. 
podobnie jak pewność ukarania, choćby umiarkowanego, zrobi 
zawsze większe wrażenie niż strach przed inną surowszą ka- 
rą“ — mądrze zauważa Beccaria (j. w.) Różne szkoły i kierunki 
społeczno-prawne usiłujące dostosować swoje koncepcje i za
łożenia do ekonomicznego i ustrojowego profilu współczesności 
lansują idee większego zaangażowania społeczeństwa i współ
działania z państwem w zapobieganiu przestępczości. Chodzi 
m. in. o przezwyciężenie kryzysu i udoskonalenie wychowania 
moralnego, krzewienie pojęć kulturalnych odpowiadających no
wym czasom, eliminowanie z życia objawów dezorganizacji 
społecznej przez podnoszenie rangi świadomej swych celów 
wspólnoty ideowej. Ochrona zasad współżycia i zapobieganie
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przestępczości podyktowały z drugiej strony jako niezwykle pil
ną — potrzebę reedukacji i społecznej readaptacji przestępców. 
One też stały się podstawowym celem społecznej funkcji wyko
nania kary. Jeszcze w połowie ub. w. krytykując ówczesne wię
zienia jako „cmentarze żywych, szkoły zepsucia i przestępstwa1 ‘ 
australijski penitencjarysta Macconochi uważał, że „przestępcy 
mogą być uratowani dla społeczności, jeżeli będzie się ich trak
tować jak ludzi znajdujących się w nieszczęściu, którzy wpraw
dzie sami je spowodowali, ale właśnie dlatego potrzebują pocie
chy, zachęty oraz jak najusilniejszych starań wychowawczych".

Współczesna praktyka penitencjonarna znacznie wzbogaciła 
i zróżnicowała arsenał metod wychowawczych. Obok ośrodków 
szkolenia więźniów w różnych kierunkach zawodowych, przy
datnych w życiu na wolności i ułatwiających readaptację, pro
wadzone są eksperymenty, które generalnie mają na celu po
znanie osobowości przestępcy, udoskonalenie metod obserwacji 
psychologicznej i zachęcenie go do indywidualnego, aktywnego 
wysiłku nad swoją poprawą.

Z szeregu eksperymentów niepoślednie znaczenie społeczne 
i humanitarne mają oddziały obserwacyjno-rozdzielcze — tu 
psycholodzy wspólnie z wychowawcami i pedagogami dążą do 
ustalenia cech osobowości przestępcy i następnie opracowują od
powiednie zalecenia wychowawcze.

Wychowanie do pracy i przez pracę, wydzielenie i otoczenie 
specjalną opieką przestępców — psychopatów oraz młodocia
nych, a także stworzenie nowych bodźców zachęty do pracy nad 
sobą i poprawy (przepustki uprawniające do wyjścia bez dozoru, 
zatrudnienie w warunkach półwolnościowych, widzenia na 
osobności), w niemałym stopniu aktywizują proces społecznej 
reedukacji przestępców. Wreszcie projekt ustawy o wykonaniu 
kary pozbawienia wolności wypowiada się za wprowadzeniem 
zmodyfikowanego i dostosowanego do naszych warunków syste
mu odbywania kary, m. in. i systemu progresywnego. Uzależnia 
on zwiększenie zakresu ulg od poprawy, postępów w pracy 
i nauce, zachowania się więźnia.
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UWAGI KOŃCOWE

Człowiek współczesny żyjący w nerwowym napięciu, wciągnię
ty w sferę konfliktów z samym sobą i z środowiskiem, staje 
się podatny zaburzeniom frustracyjnym, wymaga zatem często 
troskliwej wyrozumiałości, opieki oraz drogowskazów moralnych 
i etycznych zgodnych z zasadami współżycia. Trzeba przeto 
ukierunkować i pogłębiać jego świadomość społeczną tak, aby 
była ona wyczulona na wszelkie zło. Aby normy prawne mające 
charakter nakazu przeistoczyły się w dobrze rozumianą potrzebę. 
Natomiast ochrona prawa i zapobieganie przestępczości, jeżeli 
mają przynieść trwałe, owocne wyniki i wzmocnić uczucie sza
cunku dla zasad i norm współżycia, powinny być poparte sprę
żystą, umiejętnie prowadzoną i koordynowaną opieką postpeni
tencjarną. Ileż bowiem goryczy i rozczarowania kryje się w wy
powiedzi b. przestępcy: „Otwarcie dla mnie krat stanowi jedynie 
awans z wyrzutka społeczeństwa na jego podrzutka11 (Wł. Wis- 
kowski: „Przepraszam, że żyję“ 1938 r.).

Chociaż zwolniony z więzienia przestępca po odbyciu kary 
nie pozostaje zdany na łaskę losu: otrzymuje zapomogę pienięż
ną, pomoc w odzieży, podejmowane są starania o zapewnienie 
mu pracy i pomieszczenia. Piętrzą się jednak najróżnorodniejsze 
trudności, wypływające najczęściej z bojaźni, kunktatorstwa lub 
po prostu z niechęci i obojętności. Jak łatwo wtedy zwątpić 
w powodzenie najlepszych intencji, ulec złym namowom i szu
kać życiowego „startu" na śliskiej drodze przestępstwa. Pomimo 
zmian na lepsze w zakresie opieki postpenitencjarnej mamy do 
odrobienia poważne zaległości. Pożądane -są tutaj nie tylko więk
sze nakłady finansowe, lecz przede wszystkim świadomie odczu
wana potrzeba niesienia pomocy ludziom, którzy po bolesnych 
doświadczeniach i zawodach szukają własnego miejsca w spo
łeczeństwie.

Franciszek Oszmiański
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BAŻANÓWKA BASTIONEM WALKI 
0 WOLNOŚĆ SUMIENIA I SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA 

W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ
(Referat wygłoszony przez ks. red. E. Narbuttowicza w dn. 

21.VI. 1963 roku w Bażanówce, z okazji 40 rocznicy powstania 
parafii).

Przyzwyczailiśmy się w Polsce Ludowej do obchodów róż
nego rodzaju rocznic i związanych z nimi uroczystości. Z per
spektywy czasu warto jest często przyjrzeć się pewnym spra
wom, ludziom, zwycięstwom, klęskom, aby się czegoś nauczyć 
i  wyciągnąć wnioski.

Mieszkańcy Bażanówki obchodzili w tym roku niecodzienną 
uroczystość: czterdziestolecie powstania parafii polskokatolic- 
kiej.

Czterdzieści lat pracy, poświęcenia i walki o suwerenność pol
skiej duszy, o sprawiedliwość społeczną. Czterdzieści lat w służ
bie najpiękniejszej idei — idei Kościoła Narodowego.

Kościół Narodowy w Bażanówce, ani gdziekolwiek na świecie, 
-nie powstał z mglistych objawień danych jakiemuś księdzu, czy 
zakonnikowi. Nie powstał na skutek doznanego cudu w Dukli, 
Kalwarii, Częstochowie czy płaczącego obrazu. Zrodził się 
z buntu polskiej duszy i z potrzeby walki o sprawiedliwość spo
łeczną, z głębokiej tęsknoty za zdeptaną Prawdą Chrystusa, 
która się stała szyldem dla użycia i wyzysku.

Kościół Narodowy stał się nie tylko zbiorowym głosem pro
testu przeciwko fałszowaniu Ideałów Chrystusowych, lecz stwo
rzył ewangeliczną koncepcję stosunków społecznych i ukazał 
nowy sens życia na ziemi i drogę do zbawienia.

Kościół ma cele nadprzyrodzone, prowadzi wiernych do Boga, 
lecz działa na ziemi, gdzie ludzkie sprawy, walka o chleb co
, dzienny, o sprawiedliwość i o wolność decydują najczęściej o po
stawach człowieka, o wyborze drogi życia i metod działania.

Aby uzasadnić tę tezę pragnę, wrócić do tamtych czasów 
i tamtych dni, gdy właśnie w Bażanówce przed 40 laty rodził 
się Polski Narodowy Kościół Katolicki.
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Ks. Michał Grzyś, wikariusz rzymskokatolickiej parafii w Jać
mierzu, jak samo nazwisko mówi, nie był szlachcicem herbo
wym. Toteż nic dziwnego, że jako członek komisji czy komitetu 
powiatowego w Sanoku, który zajmował się zaniedbanymi fol
warkami pańskimi i plebańskimi, oświadczył, że powinny być- 
rozparcelowane między wiejską biedotę, której było niemało..
O tej wielkiej „herezji" doniósł ks. biskupowi Pelczarowi nie
jaki Grotowski, właściciel folwarku Chmurówka zam. w Jać
mierzu. Ks. biskup Pelczar, na którego tysiącach hektarów pra
cowali półgłodni fornale, był czuły na tego rodzaju „przestęp
stwa". Ks. Michał Grzyś został z Jaćmierza przeniesiony na inną. 
parafię.

Parafianie jaćmierscy, którzy w ks. Grzysiu widzieli swego- 
przyjaciela i prawdziwego sługę Chrystusowego, postanowili go 
w Jaćmierzu zatrzymać.

Stał się bowiem rzecznikiem sprawiedliwości społecznej i ob
rońcą biednych i wyzyskiwanych. Hierarchia kościelna postano
wiła złamać kapłana i zmusić lud do uległości. Wojsko uzbrojone 
w karabiny maszynowe i policja, którą dowodził komisarz Kie
lar i starosta Zieliński, otworzyła ogień do bezbronnych, a póź
niej aresztowała parafian, którzy dniem i nocą pilnowali swego' 
duszpasterza. Ks. Grzysia aresztowano w nocy i wywieziono, 
jako przestępcę do Sanoka. Tam w ciągu trzech miesięcy ła
mano charakter tego młodego kapłana i zwolniono go wtedy,, 
gdy podpisał „cyrograf“ , że za błąd swój żałuje i z ludem nie 
pójdzie.

Na tym oświadczeniu, które jest haniebnym świadectwem 
przypominającym mroki średniowiecza, figurują podpisy posła 
ziemi sanockiej ks. Kazimierza Kotuli ze Stronnictwa Katolicko- 
Ludowego oraz dozorcy więziennego z Sanoka.

Przytaczamy fragment wypowiedzi w tej sprawie posła Sta- 
pińskiego w Sejmie:

„Dnia 22 października (1921 r.) o godz. 4 nad ranem, na dro
gach wiodących do spokojnego miasteczka Jaćmierza, w pow.. 
sanockim, ukazała się kompania wojska z dwoma karabinami 
maszynowymi, oddziałem granatów ręcznych, z kuchniami polo- 
wymi... 1 przy tym p. starosta Zieliński na czele oddziału 50s 
policjantów..."

„Sądzicie zapewne — ciągnie pos. Stapiński — że ta wyprawa 
sil państwowych była wywołana przez jakieś rozruchy albo bar
dzo groźną sytuację dla państwa. Nic podobnego... Otóż ten. 
wielki wysiłek państwowy zmierzał do tego, żeby administratora
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parafii, który im rozlcaz ks. biskupa Pelczara nie chciał się prze
nieść na inne miejsce służbowe, z Jaćmierza usunąć...“

„A  wojsko było nie tylko tam, wszędzie po drodze było w oj
sko: w Jaćmierzu, w Zarszynie, w Nowocielcach..., po drodze na 
przestrzeni czterech mil rozstawiono posterunki wojska 
a wszystko tylko dlatego, że gmina Jaćmierz chciała swojego 
wikariusza ks. Grzysia widzieć proboszczem. Prosiła o to ks. 
biskupa, a ks. biskup powiedział, że ks. Grzyś jest revjolucjo- 
nistą, bo się wypowiedział za reformą rolną, więc mu posady 
dać nie może...“

W rezultacie „sprowadzono ks. Grzysia do Sanoka, osadzono 
w areszcie i pov:iedziano: pojednaj się z biskupem, przeproś go, 
a jeżeli ks. biskup ci to daruje, pójdziesz do domu...“ (Stenogram 
sejmowy z 15 listopada 1921 r. CCLX, s. 22—28).

Nie pomogły ekskomuniki i szykany w stosunku do parafii 
w Jaćmierzu ze strony biskupa Pelczara, lud stał niezłomnie po 
strome skrzywdzonego kapłana i walczył o sprawiedliwość.

Parafia . w Jaćmierzu została pozbawiona duszpasterskiej 
opieki. Ludzie gromadzili się na nabożeństwach, śpiewali pieśni, 
sami grzebali swoich zmarłych, tylko dzieci były nieochrzczone 
i ślubów nikt nie udzielał. Prośby pisane do biskupa Pelczara 
nie odnosiły skutku, nic też nie wskórały liczne delegacje.

W tej walce właśnie dojrzewała świadomość społeczna, naro
dowa i religijna. Ludzie zaczęli pojmować, że nie o wiarę tu cho
dzi ani o zbawienie duszy. Ci, którzy siedzieli w areszcie i ci, 
którzy mieli na plecach ślady od policyjnej pałki, leczyli się 
szybko z przywiązania do Kurii rzymskokatolickiej w Przemyślu 
i stolicy apostolskiej.

Zajścia w Jaćmierzu, ataki wojska i policji na bezbronną 
i spokojną ludność odbiły się głośnym echem w całym kraju. 
Pałką i strzałem z karabinu trudno ludzi przekonać o słuszności 
sprawy i o jedynozbawczości rzymskiego Kościoła.

I właśnie w tej sytuacji grono postępowych ludzi z Baża- 
nówki nawiązało kontakt z ks. dr Antonim Ptaszkiem, probosz
czem Kościoła Narodowego w Krakowie. Do pierwszego komi
tetu organizacyjnego weszli: Błażej Bury, Wincenty Malik, Ma
ciej Żebracki, Maciej Bury, Józefa Żyłka i Krystyna Burda. Nie 
bez satysfakcji pragnę podkreślić, że już od pierwszej chwili 
działalności Kościoła Narodowego w Polsce biorą udział w za
rządzie parafii kobiety.

Pierwsze nabożeństwo w języku polskim odbyło się w sali 
kółka rolniczego 15 października 1922 roku, które odprawił ks.



B A Z A N O W K A  BASTION W A L K I 39

Grittenas. Zrozumiałą jest rzeczą, że to był moment nie tylko 
głęboko wzruszający, lecz i przełomowy w życiu parafii w Ba
żanówce.

Parafia Kościoła Narodowego w Bażanówce stawała się kon
kretną rzeczywistością. Obywatele młodego jeszcze Państwa, 
które przed kilku laty uzyskało niepodległość, nie zdawali sobie 
sprawy, że zrywając z Kościołem rzymskim zbliżają się do 
ewangelicznej prawdy, ale ściągają na siebie nienawiść hierar
chii kościelnej, która każdy przejaw samodzielnej myśli uzna
wała za bunt przeciw uświęconemu porządkowi społecznemu. 
Bronić tego porządku miał Kościół nie tylko z ambony i z kon
fesjonału. lecz przy pomocy aparatu państwowego.

W pierwszym okresie niepodległego państwa polskiego, gdy 
właśnie w Jaćmierzu szarżowała policja, na ławach poselskich 
w Sejmie zasiadało 37 duchownych rzymskokatolickich, w tym 
szereg przedstawicieli wysokiej hierarchii kościelnej. Areszto
wanie ks. Grzysia, który się opowiedział za reformą rolną było 
zrozumiałe gdy w tym samym czasie arcybiskup Teodorowicz 
z trybuny sejmowej mówił: „Zasady moralności i sumienia każą 
oprzeć reformę agrarną o poszanowanie własności prywatnej1'.

„W  tym więc czasie, zanim nadąży postępowi gospodarczemu 
małorolny, a gwałtownie zacznie spadać kultura gospodarcza 
wielkiej własności, kraj nasz będzie widownią cofnięcia się i za
niku agrarnej kultury na długi szereg lat. A  w tedy bezpośred
nim następstwem takiego sianu rzeczy będzie ogłodzenie miast“ .

Serce arcypasterza przepełnione jest troską o mieszkańców 
miasta a nie o właścicieli majątków, tylko w to nikt nie chciał 
wierzyć.

O dobrach kościelnych arcybiskup z trybuny sejmowej mówi: 
„Dobra kościelne są własnością Kościoła i nie wolno nikomu bez 
odnoszenia się do Ojca św. cokolwiek w nich zarządzać i cokol
wiek przesądzać... Papież jest stróżem dóbr naszego Kościoła 
rzymskiego...

...Jakąż to ziemię lud by dostał, gdyby na niej spoczywało 
piętno gwałtu i zakaz K o ś c i o ł a (Stenogram Sejmowy z 7 lipca 
1919 r. str. 16).

Wiemy, że obóz księżopański w czasie wszystkich kadencji 
sejmowych w Polsce międzywojennej ,,uratował“ majątki przed 
reformą rolną. Porządku społecznego uświęconego przez Kościół 
broniła policja, wojsko i cały .aparat państwowy.

W dniu 3 marca 1921 roku w Sejmie arcyb. Teodorowicz od
czytuje pismo episkopatu polskiego do Sejmu Ustawodawczego 
R.P., w którym między innymi czytamy: „Uznajemy stanowisko
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Sejmu, który wyznaczając z góry zastrzeżone miejsce w senacie 
różnym instytucjom wyznaczył je także dla Kościoła.

Uważamy jednak za swój obowiązek wyrazić pod tym  wzglę
dem naszą opinię i nasze życzenia. Ufamy, że społeczeństwo 
same Kościołowi zapewni udział w Senacie. Pragniemy tego tym  
bardziej, że przeświadczeni jesteśm y o przywiązaniu ludu na
szego do Kościoła.

Chrystus wprawdzie mówił, że „Królestwo moje nie jest 
z tego świata, a Ewangelista to zapisał. Mówił także „oddajcie 
co jest cesarskiego cesarzowi, a co boskiego Bogu“, ale przy od
powiedniej interpretacji teologicznej tych kilkunastu biskupów 
można na fotele senatorskie wprowadzać, aby strzegli „depozytu  
wiary“ .

Ks. Kazimierz Lutosławski, poseł i właściciel majątku Droz
dowo k/Łomży i dużego browaru piwa z trybuny sejmowej czy
tał wyjątki z encykliki papieża Leona XIII wyrażające stano
wisko Kościoła w sprawach społecznych.

„Demokracja chrześcijańska musi bronić nierówności stanów, 
która zresztą jest właściwością dobrze uporządkowanych 
państw. Musimy obstawać przy takiej formie i takim porządku 
społecznym, jaki nadal Bóg Stvjórca“ . (Stenogram Sejmowy, 
20.X.1921 r.). ”

Innymi słowy, to Pan Bóg stworzył dziedziców i fornali, fa
brykantów i robotników, pałace i czworaki, przesyconych i głod
nych. Kto taki porządek kwestionuje, ten jest wrogiem Pana 
Boga.

W tym właśnie czasie Kościół Narodowy głosił i nauczał 
w swoim rozszerzonym ,,Wierzę“ w 9 artykule wiary: „Wierzę, 
że wszyscy ludzie jako dzieci jednego Ojca-Boga są sobie równi, 
że przywileje płynące z różnic stanu, posiadania, bezmiernych 
bogactw, z różnicy płci, są wielką krzywdą, bo są pogwałceniem 
praw człowieka jakie posiada z natury swojej i godności swego 
Bożego pochodzenia i są przeszkodą w celowym rozwoju czło- 
wieka“ .

Jeżeli się zestawi stanowisko w tej sprawie Kościoła rzym
skiego, które właśnie wyrażał ks. Lutosławski, i stanowisko 
Kościoła Narodowego, które wyżej przytoczyłem — łatwo będzie 
zrozumieć, dlaczego Kościół rzymski w swej walce z nami nie 
przebierał w środkach i dlaczego państwo ówczesne tak chętnie 
użyczało mu swego ramienia. Łatwo będzie także zrozumieć, 
dlaczego Kościół Narodowy w ciągu 20 lat istnienia Państwa 
Polskiego nie otrzymał prawnego uznania. Należy chyba zazna
czyć, że w okresie kiedy stosunki społeczno-gospodarcze kształ-
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to wał obóz księżopański, Kościół Narodowy nie mógł liczyć na 
legalizację ani na wolność sumienia.

Oczywiście hierarchia Kościoła rzymskiego w walce z Koś
ciołem Narodowym nie wysuwała na czoło zarzutów o treści 
społecznej, czy narodowej. Do ludzi o niskim poziomie kultury 
religijnej mówiono o nieważnych sakramentach i nieważnych 
kapłanach, o nieuznawaniu wiecznej kary piekielnej, dogmacie 
nieomylności, bez którego nie można być zbawionym.

W takich właśnie warunkach społecznych rozpoczęła się dzia
łalność Kościoła Narodowego w powiecie sanockim, właśnie 
w Bażanówce.

W pierwszym okresie organizująca się parafia nie miała sta
łego duszpasterza. Opiekowali się nią ks. bp. Fr. Bończak z Kra
kowa i ks. Tomaszkiewicz.

Później został mianowany proboszczem w Bażanówce ks. 
Apolinary Filarski. On też z komitetem parafialnym, mimo róż
nego rodzaju przeszkód i szykan, przystąpił do budowy drew
nianego kościoła. Pomógł mu wydatnie w pokonywaniu praw
nych trudności ówczesny wójt Bażanówki Andrzej Żyłka. Po
zostały jednak trudności materialne.

Na łamach „Polski Odrodzonej'1 w roku 1925 ukazała się 
odezwa, w której między innymi czytamy: „Do Was wszystkich, 
którzy nie poczytujecie za grzech, że chcemy się modlić w ję
zyku ojczystym, zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc. Nawet 
za najdrobniejszy datek będziemy Wam z serca wdzięczni. Pa
miętajcie, że to pierwszy na ziemi polskiej narodowy przyby
tek Boży u nas w Bażanówce ma stanąć. Za pomoc, której nam, 
jak wierzymy, na pevjno nie odmówicie, składamy Wam Bracia 
Kochani, już naprzód serdeczne staropolskie »Bóg zapłać«“ .

Nie wiemy, czy kto z pomocą materialną na budowę pier
wszego w Polsce Kościoła Narodowego pospieszył, wiemy że re
zurekcję w nowo zbudowanym kościele w roku 1925 odprawił 
ks. Jakub Zielonka ku wielkiej radości i dumie parafian z Baża
nówki. Wiemy również, że gdy kapłana zabrakło w Bażanówce, 
zbierali się ludzie na nabożeństwo, którym przewodniczył Paweł 
Kędzior.

Zdawałoby się, że gdy został już wybudowany Kościół, a spo
kojni mieszkańcy Bażanówki w swojej świątyni modlili się 
w ojczystym języku, zakończą się szykany i represje ze strony 
władz i rzymskiego kleru. Stało się odwrotnie.

Starosta sanocki Michałowski otrzymywał instrukcje nie tylko 
z województwa, lecz i z Kurii biskupiej w Przemyślu. A gdy 
Kuria czegoś zażądała, to co wtedy znaczy Konstytucja? Ks.
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Apolinary Filarski proboszcz Kościoła Narodowego z Bażanówki 
otrzymał pismo tej treści, które dosłownie przytaczam.
Starosta w Sanoku Sanok, dnia 18 marca 1925 r.
L. 134/pr.

Do Pana
Apolinarego Filarskiego w Bażanówce 

Doszło do m ej wiadomości, że Pan spełnia funkcje duchowne dla w y
znawców Kościoła Narodowego.

Ponieważ wyznawcy Kościoła Narodowego nie otrzymali dotychczas 
prawnego uznania, tj. zezwolenia na założenie gminy wyznaniowej, 
przeto dokąd to nie nastąpi, duchowni ich nie mogą spełniać funkcji 
duszpasterskich.

W obec tego zakazują Panu na podstawie § 7 rozp. z 20.1V.1854 Dzpp. 
nr 96 pełnienia jakichkolwiek funkcji duszpasterskich, a to pod zagro
żeniem następstw z § 11 tego rozporządzenia tj. grzywny do 200 zł 
ewentualnie kary aresztu do 14 dni. Przeciw temu orzeczeniu wolno 
wnieść rekurs do W ojewództwa we Lwowie, który podać należy do tut. 
Starostwa w ciągu 14 dni licząc od dnia następującego po dniu dorę
czenia. t

W miesiąc później- ks. Filarski otrzymał drugie pismo, w któ
rym, o ironio losu, p. starosta powołuje się na ustawę z roku 
1784, a treść pisma brzmi, jak następuje:
Z. S. Starostwo w Sanoku L.I3411. Sanok,15.IV.1925

Do Pana Apolinarego Filarskiego w Bażanówce 
Z przedłożonych tu przez rzymskokatolicki Urząd parafialny w Jać

mierzu aktów wynika, że mimo zakazu wykonujesz Pan nadal funkcje 
duszpasterskie, a w szczególności, że udzielasz chrztu i fungujesz przy 
pogrzebach, skutkiem czego uniemożliwiasz Pan wręcz prowadzenie 
należyte ksiąg stanu cywilnego urodzonych i zmarłych przez Urząd pa
rafialny w yżej wymieniony i wprowadzasz Pan chaos do tej dziedziny 
administracji państwowej.

W obec tego zakazuję Panu ponownie fungowania przy chrztach i po
grzebach . ewentualnie także szafowania św. Sakramentami małżeństwa 
i wzywam Go do bezwzględnego zastosowania, się do tego zakazu pod 
rygorem skutków przewidzianych w § 11 ces. rozp. z dn. 20.IV. 1854 r. 
nr 96, które za przekroczenie zakazu administracyjnego przewiduje 
grzywnę do 200 zł albo karę aresztu do dni. 14.

Zarazem, ponieważ Pan nie zastosowałeś się do zakazu L. 134lpr. 
wzywam  ©o do jawienia się w Starostwie, w biurze nr 2, dnia 30.IV. br.
o godzinie 11 rano, celem przesłuchania 

W  końcu zwracam uwagę Pana na okoliczności, że mieszkańcy gminy 
Bażanówka nie wystąpili dotąd formalnie z rzymskokatolickiego K oś
cioła w Jaćmierzu, ile że w gremialnym oświadczeniu tej sprawy doty
czącym w ustępie ostatnim zaznaczyli wyraźnie, iż „pod względem  
obrządków religijnych jak chrztów, pogrzebów etc. należeć będą aż do 
ustawowego uregulowania sprawy Kościoła Narodowego do rzym sko
katolickiego Kościoła w Jaćmierzu, a także oświadczenie po myśli 
art. VI ustawy z dnia 25.~V.1868 Dzpp. nr 49 nie jest wystarczające, aby 
wystąpienie z dotychczasowego kościoła czy stowarzyszenia religijnego 
było prawomocne.
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W obec tego do prowadzenia- ksiąg stanu cywilnego odnośnie mieszkańców 
Bażanówki powołanym jest tylko i jedynie rzym. katol. urząd para
fialny w Jaćmierzu, a ten znów według podziału z dn. 20.11.1784 roku
o urządzeniu i prowadzeniu ksiąg metrykalnych oraz według instrukcji 
dla duszpasterzy w tym  przedmiocie z dn. 19.XI.1813 może zapisać 
w księgach metrykalnych akt urodzenia czy zejścia tylko po przeprowa
dzeniu przepisanych formalności, które tak ściśle się łączą z w ykona
niem przez tego duszpasterza dotyczących obrzędów religijnych, że w y
konanie takowych przez kogo innego niemal wręcz uniemażliwia względ
nie nawet zabrania prowadzenia ksiąg stanu cywilnego duszpasterzowi 
zapisanie do nich dotychczasowych aktów.

W końcu zaznaczam, że jako duchowny prawnie nie uznawanego sto
warzyszenia religijnego nie masz Pan w ogóle prawa do występowania 
pro foro externo w charakterze duchownego spełniającego posługi reli
gijne, specjalnie w sprawach chrztów, pogrzebów etc. żadnej ingerencji 
uzurpować Panu nie wolno.

Przeciw tej rezolucji jako wydanej z urzędu — nie przysługuje Panu 
żaden środek prawny.

Starosta: Michałowski

Można by się uśmiać z tej jezuicko-kazuistycznej ekwilibry- 
styki prawnej, gdyby to nie był urzędowy dokument. Pismo to 
jest świadectwem fanatyzmu i bezprawia. W Polsce, w państwie 
konstytucyjnym po siedmiu latach niepodległości, przedstawi
ciel Państwa zabrania odprawiać nabożeństwo po polsku i po
wołuje się na dekret cesarza austriackiego z 1784 roku. Można 
było modlić się po łacinie, po niemiecku, po żydowsku, po ro
syjsku i ukraińsku — tylko Msza św. w języku polskim na mocj  ̂
dekretów cesarskich była zakazana. Pan starosta oświadczył, że 
od jego decyzji nie ma odwołania. Nie wolno! Cóż znaczyła Kon
stytucja i art. 111, który gwarantował wszystkim obywatelom 
wolność sumienia i wyznania wobec stanowiska hierarchii Koś
cioła rzymskiego.

Posypały się więc mandaty karne, areszty i grzywny za każdą 
czynność kapłańską, za każdy akt religijny. Słabszych to znie
chęcało, niektórych załamało, ale silniejsi hartowali się w walce. 
Stał lud wierny przy boku swGich duszpasterzy z podniesioną 
głową.

Wybudowano w tym samym czasie skromną świątynię w Po
sadzie Jaćmierskiej. Ludzie tam także byli hojni i nie żałowali 
ofiar na budowę kaplicy. Majster ciesielski ś.p. Jan Wronkowicz 
kierował budową i siły nie skąpił ani czasu. Szaty liturgiczne 
skromne, lecz gustowne wykonała bezinteresownie dla parafii 
Józefa Żyłka. W kilka lat później powstała parafia w Łękach 
Dukielskich, a później w Krośnie.

Pionierom Kościoła Narodowego z Bażanówki, z Posady Jać
mierskiej łatwiej było żyć, czuli się duchowo silniejsi. Idea.
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Kościoła Narodowego dotarła do Lubelszczyzny i na Pomorze. 
„Polska Odrodzona“ organ Kościoła Narodowego przynosiła 
z frontu walki o wolność duszy polskiej coraz to nowe wieści. 
Mieszkańcy Bażanówki czytali te wiadomości z. przyśpieszonym 
biciem serca i z dumą. Przecież oni byli pierwsi, którzy łańcu
chem duchowej i społecznej niewoli tak mocno targnęli.

W 1932 roku odwiedził parafię w Bażanówce Ks. Biskup 
Pr. Hodur. Cóż to była za uroczystość i co za przeżycie. Jego 
pobyt i kazania pogłębiły wiarę i przywiązanie do Kościoła Na
rodowego narodowców z Bażanówki.

Kościół Narodowy ukształtował w Bażanówce specjalny typ 
demokracji społeczno-religijnej. Rada parafialna od zarania 
czuła się tu prawowitym gospodarzem. Duszpasterze się zmie
niali, a oni zawsze troszczyli się o sprawy gospodarcze i mają
tek parafialny. Ten rozumny samorząd kościelny sprawił, że 
w najtrudniejszym okresie historii Kościoła i Państwa parafia 
w Bażanówce zawsze płaciła swemu duszpasterzowi bodaj 
skromną pensję. Żaden proboszcz tutaj majątku nie zrobił, ale 
głodu nie zaznał. Parafianie uważali zawsze za swój społeczny 
obowiązek otoczyć opieką swego duszpasterza.

Bażanówka wśród innych wsi promieniowała swoistą kulturą 
i postępowością. Przychodziło tu więcej gazet, czasopism, a do 
szkoły średniej, a nawet wyższej uczelni szli stąd dość często 
młodzi narodowcy.

Mieszkańcy Bażanówki już od szeregu lat nie sprowadzają 
wody z Lourd i medalików z Niepokalanowa. W ich domach nie 
płaczą obrazy, ani krowom nikt nie zabiera mleka. A w Rze- 
szowszczyźnie te rzeczy się działy nie tylko przed wojną, dzieją 
się jeszcze w oddalonych od świata wsiach, gdzie rzymski Koś
ciół niepodzielnie duszami włada.

Dziś gdy patrzymy w przeszłość minioną z perspektywy czter
dziestu lat, musimy stwiedzić, że życie parafian w Bażanówce 
nie było sielanką i nie upływało beztrosko. W ciągu szeregu lat 
narodowcy z Bażanówki nie tylko podnosili oczy ku niebu, lecz 
często i zaciskali pięści. Przeżywali upadki i wzloty. Przeżyli 
w Kościele wiele podniosłych chwil i wiele wzruszeń, ale prze
cież nie byli wolni od słabości. Zawsze jednak stali po stronie 
tego, co wolne, sprawiedliwe i postępowe.

Narodowców z  Bażanówki nie zabrakło tam, gdzie trzeba było 
walczyć o wolność swego narodu, o sprawiedliwość i postęp. 
Kościół Narodowy uczył ich umiłowania wolności i miłości oj
czyzny.

Ks. Edward Narbuttowicz
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WIELKA SZANSA

W ydawnictwo Literatury Religijnej ostatnio wzbogaciło się-
o bardzo ważną i potrzebną pozycję. Za jego staraniem ukazała 
się praca ks. dr Edwarda Bałakiera pt. „Sprawa Kościoła Na
rodowego w Polsce XVI wieku“ .

Praca ta posiada wprawdzie charakter naukowy, lecz z pew
nością zainteresuje każdego czytelnika, nawet słabo w tej 
problematyce zorientowanego. Stanowić może ciekawą lekturę- 
nie tylko dla teologów i ludzi wierzących, lecz i dla wszystkich 
Polaków, których pociągają problemy kulturalno-społeczne na
szej Ojczyzny w owych latach „Złotego Wieku“ .

Dwie pierwsze części tej nader pożytecznej książki zaznaja
miają z genezą idei Kościołów narodowych oraz z realizacją tej 
idei poprzez religijne ruchy wielkiej Reformacji we wszystkich 
niemal krajach zachodniej Europy.

Sprawę Kościoła Narodowego w Polsce w XVI wieku omawia 
autor w części trzeciej. Opisawszy zarysowe dzieje polskiej Re
formacji w tym okresie, przedstawia najpierw sejmową walkę 
szlachty o Kościół Narodowy, dalej szczegółowo zajmuje się 
eklezjologią Andrzeja Frycza Modrzewskiego i jego protektora 
biskupa Jakuba Uchańskiego, a wreszcie żywo maluje ekume
niczne wysiłki największego w Polsce reformatora religijnego, 
Jana Łaskiego. Rozdział ostatni wyczerpująco informuje o przy
czynach upadku planu zorganizowania w Polsce Kościoła Naro
dowego.

A oto najważniejsze myśli podane w trzeciej części omawianej? 
książki.
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O Kościele Narodowym marzyła najpierw polska szlachta. Cho
dziło jej w pierwszym rzędzie o zniesienie zależności od papie 
stwa. Zależność ta — jak stwierdza autor — uwidaczniała się 
w obsadzaniu biskupstw, w apelacjach do Rzymu od wyroków 
sądów krajowych, w opłatach na rzecz Kurii rzymskiej (annaty, 
świętopietrze), w stosowaniu prawa kanonicznego itp. Całkowite 
podporządkowanie polskiego Kościoła Kurii rzymskiej uważano 
za ograniczenie pełnej suwerenności państwa polskiego, z którym 
Kościół tworzył jeden organizm społeczno-polityczny. Innymi 
słowy unarodowienie Kościoła w pojęciu ogółu szlachty XVI wie
ku polegać miało na uniezależnieniu Polski od Rzymu, na zlikwi
dowaniu wpływu biskupów na politykę polskiego króla oraz na 
usunięciu różnic religijnych w „wielonarodowościowej Rzeczpo
spolitej".

Zapewne charakterystyczna dla tych planów jest wypowiedź 
szlachty wielkopolskiej na sejmiku w Środzie w 1534 r.: „Pro
simy, aby nam księża nie bronili imprymować (drukować) po 
polsku historii kronik praw naszych i też inszych rzeczy, 
a zwłaszcza Biblię. Albowiem każą sobie bić (drukować) rzeczy 
rozmaite, a czemu też nam nie mają bić naszym językiem.

Tu też wielka nam krzywda się widzi od księży. Albowiem 
każdy naród ma swym językiem pisma, a nam księża każą głu
pimi być“ .

Pierwszą otwartą walkę z Rzymskim Kościołem w Polsce sto
czyła szlachta w 1552 r. na sejmie w Piotrkowie. Ks. dr E. Ba- 
łakier pominął niektóre szczegóły tej walki, a szkoda, bo są bar
dzo interesujące. Wiadomo np., że wtedy właśnie stary hetman 
Jan Tarnowski, nie protestant, lecz żarliwy katolik, tak oto prze
mawiał do biskupów:

„Przywłaszczyliście sobie prawa majestatu (królewskie) na 
mocy jakichś dekretów, które nic nie znaczą u nas, a tym mniej 
u króla, co na nasze przysięgał prawa i przez nie siedzi na tronie, 
a nie z woli papieża i dekretaliów. Rzucajcie sobie klątwy tam, 
gdzie się was boją. Pytacie, co zrobić z waszymi dekretaliami, 
jeśli nic znaczyć nie będą? My was pytamy, co się stanie z na
szymi prawami, jeśli wasze dekretalia coś znaczyć będą?“
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Zwycięstwo szlachty po tym sejmie było połowiczne. Episko
pat zawiesił swe sądy o herezję na jeden rok (do następnego sej
mu), a król obiecał zwołać „sobór narodowy", który by uzgodnił 
„prawa polskie z prawami biskupimi". O ile jednak biskupie 
sądownictwo praktycznie przestało działać na okres czterdziestu 
lat (przywrócił je król Zygmunt III Waza w 1552 r.), to królew
skie obietnice co do „soboru narodowego" nigdy nie zostały speł
nione z winy samego króla, Zygmunta Augusta, nie okazującego 
właściwego zrozumienia dla idei Kościoła Narodowego. Zamiast 
samemu zwołać taki „sobór" i wyznaczyć przewodniczącego, 
król prosił papieża o zajęcie się tą sprawą. Nie była to naiwność, 
lecz wyrachowanie polityczne liczące na ostudzenie zapału 
szlachty do planów unarodowienia Kościoła. A zapał ten już po 
kilkunastu latach całkowicie ostygł. „W ten sposób została za
przepaszczona najlepsza okazja zorganizowania Kościoła Naro
dowego w Polsce" — konkluduje ks. dr E. Bałakier.

Inną niemniej dogodną dla tej sprawy sytuację stworzył bi
skup Jakub Uchański, będący też w latach 1562—1581 arcybi
skupem gnieźnieńskim, czyli „prymasem Polski".

Uchańskiego można by zaliczyć raczej do grupy karierowiczów 
i oportunistów, nie posiadających wyraźnego oblicza ideowego. 
Biskupem został w 1550 r. z łaski króla, któremu potrafił się 
przypodobać. Z papiestwem chciał zerwać nie z wewnętrznego 
przekonania, lecz dlatego, że w 1557 r. papież Paweż IV nie chciał 
się zgodzić na jego przeniesienie z ubogiego biskupstwa chełm
skiego na bogate biskupstwo kujawskie. Niezależnie jednak od 
przyczyn wystąpienia przeciw Rzymowi biskup Uchański był 
bardzo blisko wprowadzenia w życie idei Kościoła Narodowego.

W odpowiedzi na inkwizycyjny pozew papieża Pawła IV bi
skup Uchański niezwykle gwałtownie zaatakował papiestwo 
twierdząc, że władza Rzymu „ani do Chełma ani do Włocławka 
ani do żadnego miasta, biskupstwa... rozciągać się nie może, 
zwłaszcza do Korony Polskiej, gdyż Polska nie podlega królestwu 
albo państwu rzymskiemu, ale jest osobnym królestwem, żadne
go nie uznając pana, jeno króla-, pana swego..."
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Zaatakowany osobiście Uchański poparł żarliwie plany szlach
ty co do zerwania z papiestwem, a zwłaszcza bronił suwerenności 
polskiego Kościoła, którym powinien kierować arcybiskup gnieź
nieński, niezależnie od papiestwa. W komentarzu do papieskiego 
pozwu pisał: „Jeżeli nasz arcybiskup... własną władzą ani stawić, 
ani przesadzać biskupów nie może — jest arcybiskupem jedno 
malowanym"...

Zatarg Uchańskiego z Rzymem bardziej jeszcze niż wystąpie
nia szlachty przybliżał w Polsce realizację unarodowienia Koś
cioła dlatego, że był to w gruncie rzeczy zatarg króla z papieżem. 
Wszak Uchańskiego na biskupstwo kujawskie przeniósł Zygmunt 
August i atak Pawła IV na Uchańskiego godził wprost w kró
lewską władzę. Dlatego zapytany przez króla senator, hetman 
Jan Tarnowski, pisał bez ogródek: „Gdyby papież uparcie pod
trzymywał swe stanowisko nie tylko, że nic by przez to nie zy
skał, ale swym postępowaniem dałby najlepszą, której nie na
leżałoby „pominąć, okazję uwolnienia się od jarzma papieskie
go". Tarnowski radził królowi, by polecił Uchańskiemu objąć 
biskupstwo kujawskie bez oglądania się na Rzym, gdyż przez 
wahanie „zgotuje sobie i królestwu swemu nową i wstrętną 
niewolę". Król w tym wypadku posłuchał rozumnych rad swoich 
senatorów i Uchańskiego we Włocławku osadził wbrew papie
stwu, lecz do zerwania z Rzymem nie doszło, gdyż w połowie 
1559 r. zmarł fanatyczny papież Paweł IV Caraffa, a jego na
stępca Pius IV Medici, ustąpił przed wolą króla i w 1561 r. za
twierdził Uchańskiego na biskupstwie kujawskim.

Ten zręczny manewr Kurii rzymskiej utrzymał króla przy pa
piestwie, a Uchańskiego skłonił do porzucenia planów unarodo
wienia Kościoła. Gdy zaś w sierpniu 1562 r. Rzym zatwierdził 
przebiegłego biskupa na stanowisku, „prymas Polski“ , zyskał 
sobie w nim jednego z najgorliwszych papistów w naszym kraju. 
Od tego czasu Uchański bronił „rzymskości“ Kościoła nie z prze
konania, lecz z obawy przed uszczupleniem swej władzy i olbrzy
mich majątków.

Wystąpienia polskiej szlachty i biskupa Uchańskiego nosiły 
charakter praktyczny i ograniczony. Ani sejm, ani Uchański nie
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chciał niczego więcej, jak tylko spełnienia trzech żądań wysu
niętych przez króla w piśmie do Rzymu, mianowicie: 1) Sprawo
wania nabożeństw w języku narodowym, 2) udzielania Komunii 
pod dwiema postaciami, 3) zniesienia przymusowego celibatu. 
Zwrócić przy tym należy uwagę, że przynajmniej w początkach 
Kościół polski według planów szlachty, Uchańskiego i króla miał 
nadal zależeć od papiestwa, czyli w gruncie rzeczy nie byłby 
to prawdziwy Kościół Narodowy. Można się było tylko spodzie
wać, że po jakimś czasie i pod tym względem coś by się zmie
niło.

Znacznie dalej niż polscy praktycy poszedł sławny wówczas 
teoretyk Kościoła Narodowego — człowiek świecki, lecz światły 
teolog, Andrzej Frycz Modrzewski.

Według eklezjologii Modrzewskiego polski Kościół Narodowy 
miał być 1) częścią Kościoła Powszechnego, 2) Kościołem hierar
chicznym, lecz niezależnym od Rzymu z własnym prymasem pod
ległym królowi, 3) Kościołem demokratycznym, którego najwyż
szą władzą prawodawczą byłby „sobór narodowy“ , składający 
się z duchownych i świeckich przedstawicieli całego narodu, 
wybierający prymasa i biskupów spośród wszystkich sta
nów (a- więc również spośród mieszczan i chłopów), 
4) Kościołem reformowanym czyli przyjmującym trzy podsta
wowe postulaty Reformacji: Komunię pod dwiema postaciami, 
liturgię w języku polskim, celibat dobrowolny, 5) Kościołem 
polskim zajmującym się przede wszystkim życiem narodu pol
skiego, by nie było niesprawiedliwości społecznej, ludzi upośle
dzonych przez pochodzenie z rodziny plebejskiej lub chłopskiej, 
by wszystkie dzieci polskie korzystały ze szkół utrzymywanych 
przez Kościół z majątków kościelnych.

Modrzewski wprawdzie dzielił się swymi marzeniami z Uchań
skim, który tak dzięki swemu stanowisku, jak i zdolnościom 
organizacyjnym mógłby owe marzenia choć w części zrealizo
wać, lecz ze strony Uchańskiego zabrakło szczerości i konsekwen
cji. Awanturniczy i samolubny biskup niby chętnie słuchał Mo
drzewskiego, gdy ten roztaczał przed nim wizję Kościoła Naro
dowego o pięciu wymienionych wyżej przymiotach. Ale tenże



50 Ks. dr SZCZEPAN W Ł O D A R S K I

sam biskup zostawszy „prymasem Polski", nie tylko nie zrobił 
nic, co mogłoby marzenia Modrzewskiego bodaj w części ubrać 
w realne kształty, lecz owszem robił wszystko, by Polskę związać 
z Rzymem możliwie najściślej.

Autor „Sprawy Kościoła Narodowego" poprzestaje na ogólni
kowych stwierdzeniach, jakoby prymas Uchański darzył Mo
drzewskiego przyjaźnią aż do jego śmierci, która nastąpiła 
w 1572 r. Nie mamy wszakże ku temu konkretnych dowodów, 
natomiast wiemy, że w ostatnich pięciu latach życia wielkiego 
myśliciela sprytny prymas nie odegrał żadnej pozytywnej roli, 
chociaż był powinien okazać swemu przyjacielowi więcej serca. 
Były to mianowicie lata tułaczki Modrzewskiego po wypędzeniu 
go w 1567 z Wolborza przez nowego biskupa kujawskiego, Karn- 
kowskiego. Sześćdziesięci©czteroletni mędrzec, obarczony rodzi
ną, szukać musiał schronienia po całej Polsce, o czym Uchański 
na pewno wiedział, lecz z pomocą nie przyszedł. Prymasowska 
przyjaźń okazała się jeno w namawianiu Modrzewskiego do po
rzucenia własnych przekonań i pójścia w ślady karierowiczów. 
Stary „wójt z Wolborza" mógłby dojść wówczas do najwyższych 
dostojeństw kościelnych i państwowych, gdyby się wyrzekł po
glądów, które głosił w swych książkach. Lecz Frycz był czło
wiekiem z charakterem. Ideę Narodowego Kościoła głosił nie 
dlatego, że była modna, lub że mogła mu przynieść sławę. On ją 
kochał i rozumiał jej potrzebę. Dlatego musiał cierpieć i umrzeć 
w zapomnieniu.

Teoretykiem i działaczem religijnym, podobnie jak Modrzew
ski, twardym w swych przekonaniach, był wtedy również Jan 
Łaski, najwybitniejszy polski 'kalwinista.

W „Sprawie Kościoła Narodowego" postać Łaskiego stoi nie
mal na równi z Modrzewskim, chociaż może — przynajmniej 
tak się wydaje — niecałkiem słusznie. Wiadomo, że zasługi 
Łaskiego dla Reformacji w Polsce są olbrzymie, lecz tematyka 
książki przedstawia Reformację raczej jako tło dla sprawy Koś
cioła Narodowego pojmowanego chyba w kategoriach XX wie
ku. Chociaż autor nie podał nigdzie ścisłej definicji Kościoła 
Narodowego, wydaje się, że ma na myśli Kościół o zabarwieniu
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przede wszystkim katolickim, natomiast wiadomo, że Jan Łaski 
nie był katolikiem, ani nie myślał o tworzeniu Kościoła kato
lickiego. Autor stwierdza to zresztą całkiem wyraźnie. Pisze 
mianowicie, że Łaski „zawężył swój projekt Kościoła Narodo
wego do złączenia wszystkich ewangelików w jedno ciało". Wy
nika z tego, że Kościół Narodowy w ujęciu Łaskiego miał być 
zjednoczonym Kościołem protestanckim, trzymającym się w za
kresie dogmatyki Jana Kalwina. O ile miał to być Kościół Na
rodowy, to tylko w duchu ewangelickim a nie katolickim, czyli 
Kościół mniejszości wyznaniowej w Polsce będącej wszak w swej 
masie krajem katolickim nawet w XVI wieku.

Wszystkie przedstawione wyżej wysiłki unarodowienia pol
skiego Kościoła spełzły na niczym. Pod koniec swej pracy ks. 
dr Edward Bałakier zastanawia się nad przyczynami tego zja
wiska i dochodzi do następujących wniosków.

Wysiłki szlachty poszły na marne dlatego, że 1) nie chodziło 
jej o sprawy religijne, lecz o zdobycie korzyści „osobistych i kla- 
sowych“ , że 2) sprawą Kościoła Narodowego „nie zainteresowa
no" szerokich mas ludu polskiego, że 3) król Zygmunt August 
nie chciał się w tę sprawę angażować, mając ważniejsze „sprawy 
polityki -państwowej". W tym punkcie autor stawia tezę: „Re
forma Kościoła urzędowa z królem na czele była u nas nie
możliwa, ponieważ król „nie miał najmniejszej ochoty podjąć 
się roli reformatora religijnego w Polsce, stanąć na czele Koś
cioła Narodowego, jak uczynił to Henryk VIII w Anglii".

Wysiłki Uchańskiego i Modrzewskiego — zdaniem autora — 
nie dały wyników m. in. wskutek niezwykle energicznej kon
trakcji kardynała Stanisława Hozjusza i papieskich nuncjuszów,, 
zwłaszcza Commendoniego.

Praca Jana Łaskiego nie mogła mieć powodzenia tak z powodu 
rozbicia „polskiego obozu nowowierczego", jak i wskutek tego, 
że „Reformacja taka jak na Zachodzie, z Genewy czy Witten- 
bergi nie odpowiadała psychice polskiej".

Wydaje się jednak, że najważniejszą przyczyną upadku spra
wy Kościoła Narodowego był „brak odpowiedniego organizatora". 
Prawdą jest, że wszystkie wyliczone wyżej przyczyny spychały
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"tę sprawę na bezdroża, lecz w tak sprzyjających warunkach 
^ogólnonarodowych niewiele by jej zaszkodziły, gdyby w Polsce 
Kościół Narodowy już wtedy powstał i miał takiego wodza, ja
skiego miała kontrreformacja papieska w osobie kard. Hozjusza. 
Modrzewski był świetnym ideologiem, ale nie miał zmysłu 
organizacyjnego, Uchański był doskonałym organizatorem, ale 
bez ideologii i charakteru. Jan Łaski był ideologiem i organizato
rem, lecz zamknął się w ewangelicyźmie.

Szansa była niezwykle wielka, sposobność wymarzona, wśród 
katolików polskich szczere na Kościół Narodowy zapotrzebowa
nie, rząd ówczesny nie myślał przeszkadzać, wielu możnych tego 
świata chciało wspierać i pomagać, lecz zabrakło tego, kto by 
umiejętnie wyzyskał dla dobra Ojczyzny i wiary.

Wielka szansa została zmarnowana. Dlatego polscy katolicy 
czekali na Kościół Narodowy cztery wieki. Zorganizowano go 
na polskiej ziemi w 1922 r. Nosi zrozumiałą dla wszystkich 
nazwę Kościoła Polskokatolickiego. Potrzebuje wiele życzliwości, 
by się stał Kościołem naprawdę Narodowym, czyli Kościołem 
wszystkich wierzących Polaków i katolików. Tę życzliwość 
z pewnością zdobędzie wśród wszystkich czytelników „Sprawy 
Kościoła Narodowego w Polsce XVI wieku“ .

Ks. dr Szczepan Włodarski
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Chrześcijaństw o w spółczesne (4 )

B A D A C Z E  
PISMA ŚWIĘTEGO

Stosowany powszechnie podział na: badaczy zwykłych, wol
nych, świadków Jehowy (od 1950 r. zdelegalizowanych) i świecki 
ruch misyjny (epiphanię) ma tę słabą stronę, że nie wyjaśnia, ko
go się dzieli. Gdy dopowiemy, że „badaczy Pisma Świętego1', za
oponują z miejsca ci pierwsi, utożsamiani często niesłusznie z je- 
howitami i dopatrujący się zasadniczej różnicy między „bada
czem" a „świadkiem". O nich tym razem będzie tu mowa w na
szym cyklu wyznaniowym, a ściśle biorąc, chodzi o działalność 
Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego, z Zarządem Głównym 
w Bydgoszczy i z redakcją dwumiesięcznika „Swit" w War
szawie.

W Statucie Stowarzyszenia, opublikowanym w styczniowym 
numerze „Świtu" z 1961 r. czytamy m. in., że w skład Stowa
rzyszenia wchodzą Zbory w Polsce (par. 1) a członkiem Zboru 
może zostać każdy, z tym, że jedynie członkowie rzeczywiści 
mają głosować w wyborach do zarządu zborowego, a członkowie 
próbni — we wszystkich pozostałych sprawach (par. 4 i 10). 
Chrztu udziela się przez zanurzenie w wodzie (par. 4). Pa
ragrafy 11 i 12 omawiają przywileje i obowiązki starszych zbo
ru. O stosunku do władzy państwowej mówi par. 15: „Zbór 
modli się za pomyślność Władzy Państwowej i jest ostoją pra
worządności, moralności i porządku publicznego, stojąc na grun
cie Pisma Świętego". Jehowici — jak wiadomo — nie chcą na
tomiast uznać suwerenności władzy państwowej w sprawach
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ziemskich i z tego powodu nie są również uznawani przez 
Państwo.

Statut badaczy podkreśla w kilku miejscach decydującą rolę 
Zboru w podejmowaniu uchwał i decyzji, a także „służebną" 
rolę wszelkich zarządów, z Zarządem Głównym włącznie: „Zbór 
od zboru nie jest zależny" (par. 6), „ma prawo nie zgodzić się 
na uchwały zjazdu krajowego'1 (par. 6), „urzędy (zborowe — 
W. T.)... są dla służby ludowi Bożemu, a nie dla panowania" 
(par. 7), „zarząd nie ma prawa rządzić sam, ani d e c y d o w a ć ,  
ale jest wykonawcą woli zboru. Zbór, który pozwala zarządowi 
rządzić sobą i jest mu podległy, przestępuje prawo Boże“ , „Bóg 
uznaje zbór, a nie zarząd" (7). Z drugiej jednak strony Statut 
apeluje do członków, aby korzystali z doświadczenia i stosowali 
się do wskazań członków zarządu oraz delegatów Zarządu Głów
nego (par. 6, 12, 13, 19). Nadmienia, że wszystkie urzędy zboro
we są bezpłatne, a podstawą działalności finansowej Stowarzy
szenia są dobrowolne ofiary. Statut jest poprawioną wersją Sta
tutu z 1922 r.

Jakkolwiek badacze Pisma Świętego nie rejestrują sympaty
ków (członków próbnych) i trudno określić, ilu w tej chwili Sto
warzyszenie liczy członków rzeczywistych, to jednak z rozmów 
przeprowadzonych w Zborze Warszawskim wywnioskowałem, 
że podawana przez niektóre źródła liczba ok. 1.000 członków 
rzeczywistych może być w przybliżeniu aktualna. Oczywiście, 
z rodzinami, sympatykami jest ich znacznie więcej. Tzw. Zrze
szenie Wolnych Braci, skupione wokół czasopisma „Na Stra
ży" — to odrębna organizacja.

PODSTAWY RUCHU BADACZY

Charles Taze Russell (1852—1916), Amerykanin, autor 6 to
mów „Wykładów Pisma Świętego" (3375 stron), „Watch Tower" 
(5977 stron) i dużej liczby artykułów, zapoczątkował ruch „ba
daczy Pisma Świętego". Ruch ten z Ameryki rozprzestrzenił się 
po całym świecie. Ukaz carski z dnia 17 października 1905 r.
i rozporządzenie gubernatora warszawskiego z dnia 20 maja
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1913 r. zezwala na działalność badaczy w b. Kongresówce. Inten
sywną działalność zaczęli rozwijać badacze w Polsce po 1920 r. 
W okresie międzywojennym osiągnęli też największą liczbę 
członków i sympatyków.

Uczniem Russella był późniejszy jego krytyk-sędzia Jakub F. 
Rutherford, który w dniu 8 września 1922 r. założył własną orga
nizację „świadków Jehowy", zdaniem „badaczy" — głoszącą za
sady całkowicie sprzeczne z nauką Russella. Mimo zmiany 
określenia „badacz" na „świadek" nazwa „Watch Tower Bibie 
Trac-Society" pozostała. Ponieważ nazwą tą posługują się także 
zwolennicy poglądów Rutherforda (jehowici), który zmarł 
w 1942 r., stąd też nie wszyscy powołujący się na tę nazwę po
czuwają się do powinowactwa duchowego. „Russellowcy" czyli 
„badacze Pisma" inaczej interpretują Pismo, mają też odmienny 
stosunek do władzy państwowej niż jehowici i własny punkt wi
dzenia na Armagedon.

Russell, na którego powołują się „badacze", uważał Biblię za 
jedyne autorytatywne źródło wiedzy i za klucz do poznania 
przyszłości. Przed 1914 rokiem, na podstawie proroctw Danie
la (12, 1), zapowiedział „czasy wielkiego ucisku": wojnę świa
tową, rozwiązanie starych rządów, krótki okres anarchii i usta
nowienie Królestwa Chrystusowego. Wg jego chronologii od 
stworzenia Adama do tragedii biblijnego Sedekiasza (2 Kroniki 
36, 11) upłynęło 3.522 lata, do czasu uwolnienia Żydów z Babi
lonu — dalsze 70 lat, do uwolnienia Izraela przez Cyrusa — 536 
lat, czyli razem 4.128 lat. Do tych 4.128 lat od stworzenia świata 
Russell dodaje 1.872 lata po narodzeniu Chrystusa i otrzymuje 
pełne 6.000 lat. Stąd rok 1873 jest dla niego pierwszym rokiem 
'7 tysiąclecia ludzkości, które rozpoczęło się — jak wierzą „ba
dacze" — przed 90 laty. Od upadku Adama — ich zdaniem — 
okres 6.000 lat zakończył się w 1874 r. (w rok później) i tenże 
rok 1874 uznają oni za rok powtórnej, niewidzialnej obecności 
Chrystusa na ziemi.

A więc — zdaniem „badaczy" — Chrystus już przyszedł na 
świat jako istota niewidzialna i rozpoczęło się już 7 tysiąclecie 
dziejów ludzkości. Przypisują oni „siódmemu dniowi tygodnia"
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(sabatowi) znaczenie tylko figuralne i uważają, że jest to nie 
dzień o 24 godzinach, ale okres właśnie 7 tysięcy lat. W tym 
punkcie przenoszą więc własną symboliczną interpretację Pisma 
ponad interpretację skryptorystyczną.

Analiza „figur“ w Zakonie nasunęła „badaczom" następujące 
wnioski: Do sprawowania posług figuralnych w Starym Zakonie 
było desygnowanych 8.500 Lewitów, a do sprawowania ofiar fi
guralnych — 5 kapłanów (4 Mojż. 4, 46; 2 Mojż. 28, 1). Obecny 
„nominalny“ Kościół liczy miliony wyznawców, ale po odlicze
niu tzw. hipokrytów na każde 1.700 wierzących chrześcijan przy
pada — wg ich obliczeń — jeden „ofiarowujący się“ . Dwóch 
kapłanów z pięciu zostało jednak straconych, więc jeden kapłan 
wypadał później już na 2.860 Lewitów. Kapłanów-zwycięzców 
ma być 144.000 — cytują Objawienie 7, 4 i 14, 1 „badacze“ . Po 
przemnożeniu 144.000 przez 2.860 otrzymują oni liczbę
411.840.000 tzw. pozafiguralnych Lewitów. Z tego przeszło
153.504.000 stanowić będą „Wielkie Grono“ i otrzymają wkrótce 
duchową naturę, czyli będą dla ludzi niewidzialni, natomiast ok.
258.336.000 pozostanie na ziemi, by pracować nad ludzkością 
przez okres tysiąca lat, w charakterze widzialnych przedstawi
cieli Królestwa Bożego, do czasu uzyskania zmiany natury na 
duchową (anielską).

Mimo tak precyzyjnych obliczeń, „badacze“ zastrzegają się, 
że nie są w stanie uwzględnić wszystkich ułamków od procen
tów.

SWIT KRÓLESTWA BOŻEGO

„Swit Królestwa Bożego i wtórnej obecności Jezusa Chrystusa" 
(w skrócie: ,,Swit“) informuje o stanowisku „badaczy“ w takich 
kwestiach, jak: chrześcijaństwo współczesne, papiestwo i zabo
bony, spożywanie krwi, śmiertelność duszy i zmartwychwstanie, 
pckój i postęp ludzkości. Ograniczymy się do pobieżnego omó
wienia ich stanowiska tylko w wymienionych sprawach, bez 
prób jakiegokolwiek — jak to jest zasadą niniejszego cyklu arty
kułów — zajmowania własnego stanowiska.
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Uważając się za „jedną z najskrajniejszych grup religijnych" 
(nr 8, 1961 r.) „badacze" twierdzą, że nie mają prawa wydawa
nia tak surowych sądów o innych chrześcijanach, jak to czynią 
inne wyznania chrześcijańskie w stosunku do siebie. Ostrość 
sformułowań odnosić chcą nie do wyznawców błędu, a do same
go „błędu w wierzeniu" (tamże). Jednakże zakres, ton i forma 
polemik „Świtu“ zdaje się wskazywać na coś wręcz przeciwnego.

Ocena współczesnego chrześcijaństwa jest u „badaczy" kry
tyczna w najwyższym stopniu. W sprawie jedności chrześcijan 
zajmują stanowisko następujące:

„Kto posiada taką jedność z Ojcem przez Syna, gdzie by nie 
był, jest jednością z wszystkimi takimi. Im nie jest potrzebna 
jedność organizacyjna, bo ona nigdy nie da jedności z Bogiem. 
Można mieć jedność z doskonałością, ale nigdy z niedoskonało
ścią. Połączenie dwu niedoskonałych organizacji stworzy większą 
niedoskonałość. Praca każdego z nas nad sobą, by stać się jed
nym, doprowadzi do właściwej jedności wszystkich nas; będzie
my wówczas rzeczywiście wszyscy jedno. O taką jedność powin
niśmy się starać i do niej dążyć" („Swit", nr 8, 1961).

Stosunek „badaczy" do instytucji papiestwa jest oczywiście 
zdecydowanie negatywny. „Namiestnicy Chrystusa" — czytamy 
w n-rze 7 „Świtu" z 1961 r. — stali przez całe stulecia na czele 
mordów i gwałtów, które gorzej niż jakakolwiek wojna szerzyły 
spustoszenie i nędzę wśród najbardziej kwitnących narodów
i które niesłychanie zhańbiły imię chrześcijaństwa... Jeżeli cho
dzi o istotę Inkwizycji, o jej sprawców, odpowiedzialnych za nią, 
to jest papiestwo, owo Państwo Kościelne, Fałszywe Królestwo 
Chrystusowe". Papiestwo jako instytucja — jest również — zda-, 
niem „badaczy" — winne rozpowszechnieniu się zabobonów, 
ciemnoty i zacofania.

„Badacze" nie uznają dogmatu o Trójcy Sw., są antytrynita
rzami.

W odróżnieniu od jehowitów „badacze" nie przeciwstawiają 
się spożywaniu krwi. W ostatnim n-rze „Świtu" z września— 
października 1963 r. (nr5) czytamy m. in. w artykule pt. „O spo
żywaniu krwi" co następuje:
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„Ci, którzy ją spożywają, według naszego wyrozumienia dobrze 
czynią i nie można ich za to ganić“ . Sprawa ta ma o tyle znacze
nie praktyczne, że przeciwnikami np. transfuzji krwi (zabiega 
nieraz koniecznego dla ratowania życia) są świadkowie Jehowy.

„Badacze" stoją na biblijnym stanowisku śmiertelności duszy 
ludzkiej i zmartwychwstania, przy czym zmartwychwstania nie 
łączą ze zniszczeniem ziemi, z kataklizmem, a tylko z Sądem 
Ostatecznym. „Bóg stworzył ziemię nie na próżno, ale na 
mieszkanie dla człowieka (Izaj. 45, 18). Człowiek stracił życie, 
prawo do życia i przywileje do życia na ziemi. To mu zostało 
odkupione przez Jezusa Chrystusa i to mu zostanie zwrócone, 
jeżeli sobie na to zasłuży, w czasie „dnia sądu“ , który będzie 
trwał 1.000 lat (Obj. 20, 1—6). Do nieba się dostanie pewna ogra
niczona ilość osób. Są to ci, którzy umiłowali Boga nade wszyst
ko, którzy naśladowali Jezusa w Jego życiu i poświęceniu się, 
aż do śmierci, których natura mocą Bożą została zmieniona 
w zmartwychwstaniu z ludzkiej na duchową. Cała ludzkość, 
w ciągu 1.000 lat, zostanie poddana sądowi, próbie, nauce, opiece, 
pod kierownictwem Jezusa Chrystusa i Jego pomocników. Ci, 
którzy poddadzą się pod prawo Boskie, przemienią swe serca, 
odrodzą się i staną się doskonałymi, otrzymają wieczne życie 
ze wszelkimi błogosławieństwami, tu, na ziemi. Ci, którzy tej 
poprawy nie zrobią, ale pozostaną złymi, wraz z diabłem zostaną 
zniszczeni" („Swit", nr 5, str. 22, wrzesień—październik 1963 r.).

Ten ostatni wywód jest zarazem odpowiedzią na ostatnią 
kwestię. „Badacze" stoją na stanowisku, że we wszechświecie 
żyją istoty rozumne, ale że są to istoty niewidzialne. „Ciało jest 
poniżeniem". Ku niewidzialności — w sensie doskonałości i po
stępu — zdąża również człowiek. Wizji kataklizmu, katastrofy 
„końca świata" przeciwstawiają wizję zgoła inną. Walka Arma
gedonu już się — ich zdaniem — rozpoczęła w roku 1914, wy
buchem pierwszej wojny światowej. Russellowi — swemu teo
retykowi i założycielowi — przypisują fakt przepowiedzenia tych 
wydarzeń na długo przed 1914 rokiem. Deklarują pozytywny 
stosunek do władz państwowych w myśl zasady: „Co Boskie, 
Bogu, co cesarskie — cesarzowi". W odróżnieniu od jehowitów
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podpisywali „Apel Pokoju“ . Uważają, że wiek XX przyniósł 
postęp techniczny i ulgę ludzkości, czyniąc pracę człowieka lżej
szą i mniej mozolną. Deklarują się także jako przeciwnicy „rzą
dów kapitalistycznych" i „antyrobotniczych“ („Swit", styczeń— 
luty 1963 r., nr 1, str. 17, 18). Czytamy tam m. in.:

„Z tego widzimy, że Armagedon obejmuje wszystkie narody 
ziemi. Wszystkie one były ujarzmione przez kapitalizm i klery
kalizm. Macki ich zapuszczone były w najciemniejsze ludy globu 
ziemskiego, z którego pijawki ludzkie piły krew i tuczyły się: 
kosztem mas uciemiężonych narodów. Wszystkie walki jakie to
czą się na świecie od 1917 roku, są owym pobojowiskiem, polem 
Armagedonu" (str. 19).

„Szczyt" czy „kryzys“ Armagedonu (tzw. „trudy Jakuba“) 
nastąpić mają w Ziemi Świętej („badacze'1 powołują się tu na 
stwierdzenie Russella, zawarte w tomie 4, str. XXII, jego dzieł).. 
Trzymają się też ściśle jego chronologii, która za koniec tzw. 
Wieku Ewangelii przyjmuje rok 1914/16. „Russellowcy“ są więc 
rzeczywiście wiernymi propagatorami poglądów swego nauczy
ciela, rozbieżnych — ich zdaniem — z poglądami Rutherforda. 
Ich zdaniem jehowici nadużywają wyraźnie nazwy „świadkowie 
(czy ambasadorowie) Jehowy", ponieważ są oni w rzeczywistości 
„świadkami Rutherforda".

DZIAŁALNOŚĆ PRAKTYCZNA

Stowarzyszenie za pomocą swego organu ostrzega np. „ba
daczy" przed osobami nadużywającymi życzliwości i gościnnością 
a powołującymi się na pełnomocnictwa Stowarzyszenia. Delegaci, 
zwani „pielgrzymami", otrzymują każdorazowo listy i pisemne 
pełnomocnictwa, gdy prowadzą działalność ewangelizacyjną. 
Formą zebrań w kraju i za granicą są tzw. Uczty Duchowe, w cza
sie których przemawiają poszczególni uczestnicy zebrań. Często 
„badacze" odprawiają swe nabożeństwa w kaplicach metody
stów, których równie często tytułują „braćmi". Poszczególne 
zbory zachowują autonomię, nie ma także organizacyjnej zależ
ności od zagranicy, ale odbywa się normalna wymiana infor
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macji i utrzymywane są osobiste kontakty. Np.-w jednej z „uczt 
duchowych" w lipcu br. wziął udział „pielgrzym" z USA. Koszty 
podróży „pielgrzymów" opłacają zainteresowane zbory, na za
sadzie dobrowolności i obowiązku. Główne ośrodki „badaczy" 
znajdują się w Bydgoszczy, Warszawie, Grudziądzu, Gdańsku- 
Wrzeszczu i w Poznaniu. Za granicą ośrodkami takimi są Detroit 
(Michigan) i Chicago w USA. Jak stwierdza Statut, w par. 3, 
siedzibą zboru może być „sala lub prywatne mieszkanie". „Ma
jątek zboru jest wspólną własnością zboru, bez prawa jakichkol
wiek zwrotów, w razie wystąpienia ze zboru" — głosi par. 8 
Statutu.

W swej praktycznej działalności i w swych „usługach" „ba
dacze" nawiązują do Boskiego planu usług. Według ich wyobra
żeń, najwyższą instancją jest Głowa i Ciało, dalej — Wielka 
Kompania, następnie — do pomocy na ziemi — starożytni 
święci, za nimi — synowie prorocy lub „poświęcający się 
między wiekami" względnie „poświęcający się w ucisku". 
Ci, którzy po 1916 roku poświęcili się Bogu na służbę i nadal 
się poświęcają, znajdują się pod „przymierzem Abrahamowym'*
i są „domownikami wiary". Ci, którzy żyć będą po 1980 roku — 
twierdzą „badacze" — będą mogli oglądać już starożytnych świę
tych. Wprowadzają także mistyczne pojęcia Wielkiego Grona, 
Małego Stadka, Dziedzińca (Cienie Przybytku) i in.

W swej działalności praktycznej „badacze" starają się troszczyć
o oblicze moralno-etyczne swych członków rzeczywistych (nad 
sympatykami trudno im sprawować kontrolę). Nie uważają np. 
za możliwe, aby do zboru należeli sprzedawcy alkoholu, restaura
torzy i im podobni, „których zysk obliczony ze słabości ludzkiej, 
których postępowanie jest niemoralne, nieetyczne, których życie 
nie jest czyste według Pisma Sw." (par. 10 Statutu). Cała ich 
praktyczna działalność podporządkowana jest jednak — jak sa
mi głoszą — wyższym celom duchowym („uczty duchowe"). 
W  obrazie współczesnego chrześcijaństwa stanowią jedną z naj
bardziej osobliwych, ekstremistycznych i zagmatwanych spo
łeczności. Bez wątpienia jednak społeczności chrześcijańskich.

Władysław Tarowski
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PROJEKT UNII SZEŚCIU KOŚCIOŁÓW PROTESTANCKICH W USA

Na konferencji w Oberlin (USA), w której wzięli udział delegaci 
z sześciu kościołów protestanckich, zastanawiano się nad możliwością 
dojścia do jedności. Osiągnięto porozumienie w sprawie najistotniejszej, 
a mianowicie: w sprawie władzy w Kościele. Postanowiono również 
przestudiować i przemyśleć cały szereg innych zagadnień będących przy
czyną dotychczasowego rozdziału między Kościołami na przestrzeni ca
łej ich historii, jak: 1) sukcesja apostolska biskupów, 2) stosunek Pisma, 
św. do żywej tradycji Kościoła, 3) naukę o Sakramentach. Kościoły 
zmierzające do unii są następujące: Kościół metodystów, protestancki. 
episkopalny, zjednoczony prezbiteriański, uczniów Chrystusa, zjedno
czony braci ewangelicznych, Chrystusowy Kościół zjednoczony.

KU ZJEDNOCZENIU KOŚCIOŁÓW AUSTRALII

Przedstawiciele Kościoła prezbiteriańskiego, metodystycznego i kon- 
gregacjonalistycznego w Australii opublikowali projekt unii ich Koś
ciołów, liczących ponad dwa miliony wiernych, w jeden Kościół, który 
nosiłby nazwę: „Zjednoczony Kościół w Australii”. Projekt przygoto
wała komisja, złożona z 21 członków i pracująca nad projektem od 5 lat. 
Ważną częścią projektu są rozważania dotyczące tzw. episkopatu histo
rycznego, który umożliwiałby Zjednoczonemu Kościołowi ścisłą unię: 
z Kościołem Anglikańskim w Australii, liczącym 3.700.000 wyznawców..

BESTSELLERY JAPONII

Według najnowszej statystyki Międzynarodowej Agencji Informacyj
nej (Fides), bestsellerami Japonii są: Biblia i dzieła Karola Marksai 
W roku 1962 sprzedano w Japonii 2.700.000 egz. Biblii i opublikowano- 
milion dzieł marksistowskich, nie licząc dzieł Marksa.

KONFERENCJA KOŚCIOŁÓW AFRYKI

Przygotowane w r. 1958 w Ibadan (Nigeria) braterstwo Kościołów" 
Afryki, stało się rzeczywistością podczas zgromadzenia kościołów 
w Kampala (Uganda) wiosną 1963 r. W konferencji wzięli udział przed
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stawiciele z 42 krajów kontynentu afrykańskiego oraz obserwatorzy
i reprezentanci innych wyznań z Azji, Europy, Ameryki Południowej
i 4 obserwatorów z Watykanu (patrz „Posłannictwo” 7—8 (63).

Wielu przemawiających podczas obrad konferencji podkreślało zgod
nie, że zgromadzenie to zapoczątkowało jakby nową erę w historii 
chrześcijaństwa Afyki. W deklaracji zamykającej konferencję stwier
dzono: „Napełnieni jesteśmy radością z tego powodu, że w Afryce 
powstała wielka liczba nowych niezależnych narodów. Popieramy dą
żenia wszystkich patriotów Afryki do uzyskania dojrzałej, pełnej god
ności postawy chrześcijańskiej i wzywamy Kościoły całego kontynentu 
do wzięcia udziału w budowaniu i umacnianiu narodowości afrykań
skiej.”. Równocześnie podkreślano potrzebę odnowienia życia Kościołów 
Afryki i skierowania tego życia na tory prawdziwej „afrykanizacji”. 
Kościół Afryki powinien wypracować własną liturgię, dla której nale
żałoby sięgnąć do fundamentów kultury i kultu ludowego.

Zjednoczenie Kościoła było również jednym z newralgicznych punk
tów obrad. „Bóg położył podstawy jedności dla Kościoła Afryki w sy
stemie życia rodzinnego, skupiającego wielu członków rodziny w jedną 
całość, w postępie idei nacjonalistycznych. Kościół winien posłużyć się 
tymi środkami jedności do walki z dezintegracją powodowaną przez in
dustrializację i niezgodę rozdzielającą różne wyznania”. Zastanawiano 
się również nad propozycjami jedności wysuwanymi przez Kościół 
rzymskokatolicki. Niektórzy mówcy wysuwali obawy, czy konferencje 
Kościołów Afryki będą się cieszyły pełną autonomią w związku z przy
należnością ich do Światowej Rady Kościołów — tym bardziej, że teolo
giczna baza konferencji jest prawie identyczna z bazą S.R.K., a współ
praca zapoczątkowana w różnych dziedzinach. Pastor Adeola Adegbola 
z Nigerii oświadczył, że chrześcijanie afrykańscy nie chcieliby jednakże 
izolować się od innych wyznań, ale włączyć się czynnie do światowego 
ruchu chrześcijańskiego, który postawił sobie za zadanie jedność i od
nowę- Reasumując, zgromadzenie zajęło się prawie wszystkimi aspektami 
iycia i misji Kościoła w Afryce współczesnej: politycznymi i ekonomicz
nymi, stosunkami między Kościołami i społecznościami misyjnymi, ży
ciem rodzinnym, plemiennym, wykształceniem i wychowaniem. Dla 
kontynuacji dyskusji na powyższe tematy ustanowiono 9 komisji i pod
komisji, które mają działać permanentnie.

Jednym z ważnych aktów konferencji było przyjęcie konstytucji i wy
bór komitetu generalnego, na którego czele stanął M. Donald M. Timkulu 
z Kościoła Metodystycznego (Afryka Południowa). Sekretarzem general
nym został M. Amigsah (metodysta z Ghany).

Ostatni dzień obrad poświęcono na przedyskutowanie programu pracy 
na cztery lata przygotowanego przez pięć komisji. Program ten dotyczy:
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1) Życia Kościoła

Zgromadzenie domagało się stanowczo unarodowienia muzyki religij
nej i zewnętrznych form kultu, w  ramach afrykanizacji Kościoła. Pod
kreślano też konieczność przyjęcia przez Kościół świata takiego, jakim 
jest i zwrócenie się ku niemu. Sugerowano, aby powołać w tym celu 
specjalny urząd, dostosowany do nowych zadań, które mają być doko
nane w Afryce. Nie pominięto również sprawy jedności Kościołów. Po
stanowiono poświęcać szczególną uwagę wszelkim problemom związa
nym z dążeniem do jedności Kościoła, stosunkom z Kościołami niezależ
nymi, z Kościołem rzymskokatolickim i z islamem.

2) Stosunek Kościoła do spraw społecznych, ekonomicznych, narodo
wych i międzynarodowych.

Konferencja utworzyła specjalną stałą komisję, która ma się zająć tą 
rozległą dziedziną działalności chrześcijan. Komisja została podzielona 
na cztery podkomisje, mające zająć się współpracą mężczyzn i kobiet 
w Kościele, rodziną, społeczeństwem, nowymi formami służby chrześci
jańskiej, sprawami narodowymi i międzynarodowymi.

3) Młodzież i wykształcenie

Dla tych zagadnień powołano również „Komisję młodzieży Afryki” 
oraz utworzono biuro edukacji chrześcijańskiej.

W rezolucji końcowej Zgromadzenie wyraziło wdzięczność Bogu za to, 
że w konferencji wzięli udział chrześcijanie z Azji wschodniej, z Blis
kiego Wschodu, z Europy, z Ameryki Północnej, z patriarchatu Konstan- 
tynopolskiego, z Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, Światowej Rady 
Kościołów i z Kościoła Rzymskokatolickiego. Wyrażono też głęboką 
troskę dotyczącą wydarzeń, które miały ostatnio miejsce w niektórych 
krajach Afryki i zwrócono się z apelem mającym na celu dodanie od
wagi ludziom dającym świadectwo w trudnej aktualnej sytuacji, spra
wiedliwości społecznej, prawdzie, współcierpienia.

Zgromadzenie podkreśliło, że Kościół jest społecznością stojącą ponad 
różnicami wynikającymi z przynależności rasowej, ma pełnić w świecie 
dzieło pojednania w Chrystusie, bronić godności człowieka, wolności re
ligijnej i sprawiedliwości.

Ks. Hamer O. P. jeden z pięciu obserwatorów rzymskokatolickich, 
zwrócił się do uczestników Konferencji z tymi słowami: „Konferencja 
Kościołów całej Afryki poruszała tematykę: dyskryminacji rasowej, roz
woju ekonomicznego, walki z głodem, walki o pokój; usiłowano znaleźć 
drogę, którą Ewangelia Chrystusa mogłaby okazać swą moc widzialną 
w świecie współczesnym. Za to wszystko, my obserwatorzy rzymskoka
toliccy, wyrażamy uczestnikom Konferencji głęboką wdzięczność” .
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I BRATNICH KOŚCIOŁÓW

23 czerwca br. Ksiądz Biskup Prymas Prof. Dr Maksymilian Rode do
konał aktu poświęcenia kościoła w Murowanej Goślinie k/Poznania. Ka
zanie po ewangelii wygłosił do zgromadzonych ks. kan. dr Edward Bała- 
kier — prorektor Wyższego Seminarium Duchownego. Po Sumie i udzie
leniu błogosławieństwa do zebranych przemówił Ks. Biskup Prymas. 
Administratorem parafii został zamianowany ks. Paweł Myk.

Dn. 29 czerwca 1963 r. w prokatedrze (w Warszawie przy ul. Szwole
żerów) Ks. Biskup Prymas Dr Rode udzielił święceń kapłańskich diako
nom: Alojzemu Robertowi Bróździe, Stanisławowi Brymerskiemu, Cze
sławowi Grabskiemu, Kazimierzowi Janiszewskiemu i Romanowi 
Skrzypczakowi. Również w tym dniu otrzymali diakonat: subdiakon 
M. Klekot i subdiakon kl. W. Kania oraz 5 alumnów święcenia niższe.

W dn. 7 lipca br. Ks. Biskup Prymas wizytował parafię polskokato- 
licką w Horodle i udzielił Sakramentu Bierzmowania 20 osobom. W uro
czystości oprócz miejscowego duszpasterza ks. prob. Sobali wziął udział 
ks. dziekan E. Jakubas.

14 lipca br. Ks. Biskup Prymas Rode dokonał poświęcenia nowego 
kościoła w Poznaniu przy ul. Bydgoskiej pod wezw. Chrystusa Arcy
kapłana.

18 sierpnia Ks. Biskup Rode dokonał poświęcenia nowego kościoła 
w Mogilnie k/Łodzi.

W dniach od 30 lipca do 15 sierpnia br. w  Helsinkach obradowała 
Światowa Federacja Luterańska. W wyniku wyborów prezydentem Fe
deracji został ks. bp Schiot z USA, wiceprezydentem zaś ks. bp prof. 
dr Andrzej Wantuła — Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsbur
skiego w PRL. (&■)

SPROSTOWANIE

Do Wydawnictwa Literatury Religijnej ob. Edward Kaczyński 
nadesłał recenzję książki pt. „Wykopaliska w Qumran a pocho
dzenie chrześcijaństwa", Henryk Chyliński oraz „Stanisław Sta
szic. Portret mieszczanina", Barbara Sssacka.

W/w recenzje zostały wydrukowane w Katolickim Miesięczni
ku Teologiczno-Filozoiictzmym „Posłannictwo" Nr 12/62 z pod
pisem (K.).

Obecnie z przykrością dowiedzieliśmy się, że nie jest to orygi
nalna praca ob. E. Kaczyńskiego, lecz dosłownie przepisane 
w/w recenzje książek z magazynu historycznego- „Mówią wieki“ 
Nr 8/9 1962 i właściwymi autorami recenzji są: Pani Ewa Wip- 
szycka-Bravo oraz Pan Jerzy Skowronek.
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