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„Posłannictwo” W A R S Z A W A

Ks. dr SZCZEPAN WŁODARSKI

SETNA ROCZNICA 
„ S Y L L A B U S A "

W dniu 8 grudnia 1964 r. mija sto lat od ukazania się w Rzymie 
encykliki pap. Piusa IX (1846—1878) rozpoczynającej się słowa
mi: ,,Quanta cura“ (Jakaż troska...).

Encyklika nie stanowiła jakiejś nowej, ważnej wypowiedzi 
religijnej. Powszechnie uznano ją za dokument polityczny. Naj
ważniejszym celem jego była walka z ówczesnymi ruchami wol
nościowymi i republikańskimi a przy okazji również walka z 
wysuwanym przez czynniki postępowe w papieskim Kościele 
hasłem wolności sumienia i wyznania.

Papieska nowa wypowiedź potępiała konkretnie takie „po
twornych błędów rodzaje" jak np. postulat, że „najlepsza forma 
republiki i postęp spraw doczesnych wymaga, by społeczeństwa 
rządziły się prawem i ustawami bez względu na religię, tak 
jakby jej wcale nie było, albo przynajmniej bez wszelkiej róż
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nicy pomiędzy religią prawdziwą ą fałszywymi, albo że wola 
ludu stanowi najwyższe prawo“ . (Denzinger — Bannwert, En- 
chiridion Symbolorum..., Freiburg Brisg. 1911, s. 459). Potępie
nie tej tezy godzi w wolność religijną, odrzuca rozdział Kościoła 
od państwa i demokrację. Nie jest rzeczą tajną fakt, że papie
stwo zawsze, od początku, aż do pap. Piusa IX włącznie głosiło, 
że najlepszą i najbardziej chrześcijańską formą rządów pań
stwowych jest monarchia i to możliwie absolutna.

Najdobitniejszy wyraz uwielbienia dla monarchii znajdziemy 
u sławnego biskupa francuskiego, Jakuba Bossueta, autora dzie
ła pt. „Zasady polityki wysnute ze słów Pisma św. przeznaczo
ne dla Dostojnego Delfina". Oto tytuły niektórych rozdziałów: 
„Prawdziwym królem jest Bóg. Monarchia jest najpowszech
niejszą, najstarszą a także najbardziej naturalną formą rządu. 
Monarchistyczny rząd jest najlepszy. Panujący nie jest obo
wiązany zdawać przed nikim sprawy ze swych zarządzeń: bez 
owej władzy absolutnej nie mógłby król ani czynić dobrze, ani 
usuwać zła; Państwu należy służyć tak, jak rozumie monarcha: 
ci, którzy chcą służyć państwu inaczej, niż służąc monarsze 
i słuchając go — przywłaszczają sobie część władzy królewskiej 
i zakłócają porządek publiczny. Monarcha widzi dalej i wyżej,' 
musi się więc wierzyć, że widzi także lepiej, przeto należy słu
chać go bez szemrania, gdyż wszelkie szemranie jest wstępem 
do buntu. Otwarta zbrodniczość monarchów a nawet prześla
dowanie nie zwalnia poddanych od winnego im posłuszeństwa. 
Godność królewska jest święta i nietykalna nawet wtedy, gdy 
sprawują ją niewierni monarchowie". (Paryż 1709, Ks. 2, 4 i 7).

Poglądy biskupa Bossueta na znaczenie i rolę monarchii były 
poglądami całego Kościoła Rzymskokatolickiego, a zwłaszcza 
papiestwa. Stąd pap. Pius VI w dn. 17 czerwca 1793 r. nazwał 

męczennikiem, który zmarł za wiarę katolicką" króla fran
cuskiego Ludwika XVI, ściętego gilotyną za zdradę kraju. (Patrz 
Paster L., Geschichte der Paepste, Freiburg in Br. 1897—1906, 
t. 16, cz. 3, s. 528). Stąd pap. Grzegorz XVI bronił zawzięcie ca
ratu przeciw uczestnikom Powstania Listopadowego w Warsza
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wie. Stąd tenże sam Grzegorz XVI w encyklice „Mirari vos” 
z dn. 15 sierpnia 1832 bronił monarchów, rzucał gromy na repu
blikanów i liberałów, a nawet ideę monarchizmu postawił po
nad interesy wiary, gdy podtrzymywał „przymierze tronu i oł
tarza" z monarchami niekatolickimi, jak z królem angielskim, 
pruskim i carem przeciw narodom katolickim, jak Francuzom 
i Włochom.

Jednakże dzień 8 grudnia jest rocznicą nie tylko encykliki 
,,Quanta cura“ , lecz przede wszystkim jest dniem wydania „Syl- 
labusa“ . Cóż to takiego? Był to nader obszerny załącznik do 
encykliki. Nazwę „Syllabus" nadął mu pap. Pius IX przy czym 
objaśnił, że Syllabus (wykaz) zawiera „gł-ówne błędy naszego 
wieku, które zostały potępione w przemówieniach, encyklikach 
i innych listach apostolskich" wydanych za pontyfikatu Piusa 
IX.

Projekt opublikowania „Syllabusa" wysunął Pius IX w 1849 
r. na zjeździe w Spoleto, a więc w miasteczku włoskim, z któ
rego jeszcze jako tamtejszy biskup musiał uciekać (luty 1831 r.) 
przed gniewem wzburzonego ludu. Zdaniem papieża lud włoski 
buntował się przeciw niemu i państwu kościelnemu jedynie 
z głupoty, dając posłuch włoskim patriotom głoszącym hasło 
zjednoczenia Włoch. Mieszkańcy papieskiego państwa winni 
być — zdaniem Piusa IX — szczęśliwi z tego faktu, że mają 
króla w osobie samego „Namiestnika Chrystusa". Bunt przeciw 
niemu — to herezja. Co do tego nie pozostawił żadnych wątpli
wości już pap. Leon XII, który w encyklikach z 1824 r. i 1826 r. 
potępił wszelkie ruchy wolnościowe i republikańskie.

Schemat „Syllabusa" opracowywano długo, bo przeszło dwa
naście lat. Przyczyną zapewne była chęć wstawienia do niego 
jak największej ilości potępionych zdań, ponieważ z latami 
przybywało „masonów, karbonariuszy, republikanów i libera
łów" podnoszących coraz donioślejszy głos przeciw świeckiej 
władzy papieży i przeciw tłumieniu wolności sumienia i wyzna
nia. Gdy „Syllabus" ogłoszono w dniu 8 grudnia 1864 r., zna
lazło się w nim aż osiemdziesiąt zdań godnych wyklęcia.
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We wstępie do „Syllabusa“ czytamy: „Przeto wszystkie i po
szczególne zdania, opinie i doktryny pojedyńczo w niniejszym 
piśmie wyklinamy i potępiamy". Wynika z tego, że ,,Syllabus“ 
nie był jedynie którymś tam z rzędu pismem pap. Piusa IX, lecz 
stanowić miał według zamierzeń autora jak najbardziej urzędo
wy dokument zawierający papieską wypowiedź „ex cathedra'4 
czyli nieomylną. Potwierdza to zakończenie każdego zdania: 
„anathema sit“ =  niech będzie wyklęty.

Niech nas nie dziwi, że ,,Syllabus“ był głosem nieomylnym 
sześć lat przed ogłoszeniem dogmatu o nieomylności. Wszak już 
w 1854 r., a więc dziesięć lat przed opublikowaniem ,,Syllabusa“ 
pap. Pius IX ogłosił własną, nieomylą powagą dogmat o Nie
pokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny. Po raz pierwszy w 
historii Kościoła Rzymskokatolickiego dogmat wiary ogłoszono 
samowolnie, bez soboru. Powodem było przekonanie Piusa IX
o swej nieomylności bez pytania i zgody soboru. Jeżeli w celu 
promulgowania dogmatu nieomylności Pius IX uznał za sto
sowne zwołać Sobór Watykański I, to raczej chodziło mu o za
chowanie pewnych pozorów.

Więc ,,Syllabus“ istotnie był przez Piusa IX uważany za wy
raz nauki nieomylnej i każdy rzymski katolik w to wątpiący 
wpadał w klątwy — anatemy.

Omawiając treść ,,Syllabusa“ należy wspomnieć, że wyklęte 
zdania uszeregowano w dziesięć grup opatrzonych następujący
mi tytułami: panteizm, naturalizm, racjonalizm, socjalizm i ko
munizm, tajne stowarzyszenia, towarzystwa biblijne, towarzy
stwa klerykalno-liberalne, błędy co do Kościoła i jego praw, 
co do etyki naturalnej i chrześcijańskiej, co do małżeństwa 
chrześcijańskiego, co do państwa kościelnego oraz błędy zawar
te w dzisiejszym liberaliźmie.

Wyklęte poglądy nie zostały objaśnione, nie przeciwstawiono’ 
im też pozytywnej doktryny rzymskokatolickiej. Stylistyczne 
zdania zostały ujęte w ten sposób, że przy potępieniu podane 
zostało za prawdę nie twierdzenie przeciwne, lecz wyłącznie 
zaprzeczenie. Oto przykład: „Kto mówi: Rzymski papież może
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i powinien pojednać się i pogodzić z postępem, liberalizmem 
i współczesną cywilizacją, niech będzie wyklęty“ . Znaczy to, że 
papież nie może i nie powinien pojednać się i pogodzić z postę
pem, liberalizmem i współczesną cywilizacją.

Jest faktem, że ,,Syllabus“ wywołał przed stu laty ogromne 
oburzenie przede wszystkim w środowiskach rzymskokatolic
kich. Wśród chrześcijan nieposłusznych Rzymowi dokument 
ten był jeszcze jedną doskonałą okazją do drwin z papiestwa 
jako instytucji z innej planety. Nawet wierni papiestwu teolo
gowie nie potrafili ukryć zakłopotania z poczucia kompromitacji 
i robili dobre miny do złej gry.

Ale omówmy kilka bodaj zdań przez ,,Syllabus“ potępionych.
Oto jedno z nich: „Rzymscy papieże przekroczyli granice 

swej władzy, przywłaszczyli sobie prawa władców, a nadto błą
dzili w rzeczach wiary i obyczaj ów“ . Z potępienia tej opinii wy
nika, że papieże nigdy nie przekraczali granic swej władzy reli
gijnej, że nie przywłaszczali sobie praw władców świeckich i nie 
błądzili w rzeczach wiary i obyczajów” .

W zdaniu tym są poruszone dwie różne sprawy: Sprawa za
kresu władzy papieży oraz sprawa nieomylności. Historia pa
piestwa wykazuje jednoznacznie, że zarzut był słuszny. Naj
pierw bowiem większość papieży, zwłaszcza tych wybitniej
szych jak Leon I (440—461), Grzegorz I (590—604), Grzegorz III 
<731-741), Mikołaj I (858--867), Grzegorz VII (1073-1085), Inno
centy 11 (1130—1143), Aleksander 111(1158—1181), Innocenty III 
(1198—1216) i Bonifacy VIII (1294—1303) — nadużywała swej 
władzy biskupów rzymskich i przy pomocy władzy świeckiej 
lub wojska zmuszała innych biskupów do posłuchu, który im 
się wcale nie należał, a królów i cesarzy upokarzała przy pomo
cy intryg politycznych czy klątw kościelnych. Następnie imiona 
takich papieży jak Kalikst I ((217—222), Feliks I , Juliusz I 
(337—352), Liberiusz (352—366), Zozym (417—418), Hormisdas 
(514—523), Wiligiusz (537—555), Honoriusz I (625—638), Zacha
riasz (741-752), Stefan VII (896-897), Sergiusz III (904-911), 
Jan XII (955-964), Benedykt IX (1033-1048), Bonifacy VIII
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(1294-1303), Jan XXII (1316-1334), Sykstus IV (1471-1484), 
Innocenty VIII (1484-1492), Aleksander VI (1492-1503), Leon X  
(1513—1521) i in. wskazują na zwykłą, ludzką omylność także 
w rzeczach wiary i obyczajów. Szczegóły podają sumienne opra
cowania historyczne przedstawiające prawdę, a nie pochwałę 
papiestwa.

Potępione zdanie 75 stwierdziło, że „synowie chrześcijań
skiego i katolickiego Kościoła wątpią, czy da się pogodzić wła
dza doczesna z władzą duchowną" — w ręku papieża. Łączy się 
z tym zdanie 76, które głosi: „Odebranie Stolicy Apostolskiej 
świeckiego panowania w wybitnym stopniu przyczyni się do 
wolności i pomyślności Kościoła". Innymi słowy należy pod 
utratą zbawienia wierzyć, że papież powinien posiadać obok 
władzy kościelnej również władzę świecką, i że bez władzy 
świeckiej papieży Kościół rzymski nie posiadałby ani wolności 
ani zapewnienia pomyślności.

Konkretnie chodziło tu o państwo kościelne na terenie Włoch. 
Powstało wskutek intryg i zabiegów takich papieży, jak Grze
gorz I (590—604), Marcin I (649—655), Grzegorz II (715—731), 
Grzegorz III (731—741), Zachariasz (741—752), Stefan III (752— 
757), Hadrian I (777-795), Leon III (795-816), Paschalis I (817- 
824), Grzegorz IV (827-844), Jan VIII (872-882). Okazało się, 
że po zlikwidowaniu państwa kościelnego w 1870 r. i pozbawię^ 
niu papieża godności króla, autorytet papiestwa wzrósł niepo
miernie i rozwinął się pod wieloma względami cały Kościół 
Rzymskokatolicki według tego co zapowiedział Napoleon Bo
naparte sześćdziesiąt lat wcześniej w piśmie do pap. Piusa VII: 
„Będzie pan miał dosyć spraw, jeśli się ograniczy do królestwa, 
dusz".

Pap. Pius IX nie chciał o tym słyszeć. Zorganizował sobie 
armię najemników opłaconych z kasy kościelnej, zapełnianej 
ofiarami pobożnych wiernych z całego świata. Poza wojskiem, 
stosował w celach obronnych różne chwyty propagandowe ma
jące wywrzeć nacisk na opinię światową. Trzy lata przed opu
blikowaniem Syllabusa głosił, że w obronie państwa kościel
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nego „gotów jest ponieść śmierć męczeńską, jeśli tego będzie 
potrzeba1' — jak za dogmat wiary chrześcijańskiej. W 1862 r, 
na rzymskim synodzie wobec 300 biskupów ogłosił zasadę: 
„Świecka władza Stolicy Apostolskiej jest koniecznością a usta
nowiła ją wyraźnie wola Opatrzności” . Świeckiej władzy miał 
bronić „Syllabus“ i następnie Pierwszy Sobór Watykański. So
borowy schemt „O Kościele" zawierał aż trzy rozdziały trak
tujące o politycznej władzy papieża. Wyrażały one wszystkie 
myśli „Syllabusa“ lecz w sposób pozytywny. Gdyby te rozdziały 
Sobór przyjął, mielibyśmy jeszcze jeden dogmat, z którego za
pewne Drugi Sobór Watykański nie śmiałby się wycofać, jak 
się nie odważył wycofać z dogmatu o nieomylności. Byłoby to 
nie tylko wspaniałym ukoronowaniem wszystkich teorii śred
niowiecznych, ale i ciekawym widowiskiem. Przed fatalnym 
krokiem uratowali papiestwo ci „ojcowie soboru“ z 1870 r.. 
którzy protestowali i poprzez nacisk na europejskie rządy spo
wodowali interwencję Francji, Hiszpanii, Prus, Wiednia i Lon
dynu w stosunku do zamierzeń Watykanu. Dzięki tym prote
stom temat świeckiej władzy papieża odłożono do akt z tą my
ślą, że kiedyś się do niego wróci. Śladem tych wysiłków jest 
jedynie zachowany w aktach soborowych projekt schematu 
„O Kościele“ . Rozdział 12 schematu głosił: „Ponieważ ludzie 
bezbożni... zmierzają do obalenia świeckiego panowania Świę
tego Kościoła Rzymskiego, posiadanego przez tyle wieków pra
wnie na podstawie wielu tytułów... potępiamy i piętnujemy 
tak heretycką naukę tych, którzy twierdzą, że prawu Bożemu 
sprzeciwia się połączenie w ręku rzymskiego biskupa władzy 
duchownej z władzą świecką, jak i przewrotne zdanie tych, któ
rzy mówią, że do Kościoła nie należy stanowienie czegokolwiek... 
na podstawie tejże władzy świeckiej" (Acta et docreta S-eti Oe- 
cum. Conc. Vat. Friburgi Brisg. 1892, kol. 572).

W dniu 1 listopada 1870 r. Pius IX wydał encyklikę wykli
nającą wszystkich uczestników włączenia Rzymu do Włoch 
i złożył przed całym światem protest przeciwko „złamaniu histo
rycznego prawa i rabunkowi dziedzictwa poprzedników. Rzucił
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klątwę na akt polityczny (słuszny) jakby to było poważne prze
kroczenie jakiejś prawdy wiary czy zasady moralnej.

Jednym z powodów takiego zakończenia — jak i w ogóle pro
mulgowania „Syllabusa" — było przekonanie pap. Piusa IX, że 
„rzymski papież nie może i nie powinien pojednać się i pogo
dzić z postępem, liberalizmem i współczesną cywilizacją". Było 
to ukoronowanie „Syllabusa" (zresztą ostatnie jego zdanie — 80) 
a zarazem ukoronowanie odwiecznego stosunku papiestwa 
i Rzymskiego Kościoła do życia toczącego się wartko pod mu- 
rami Watykanu i na całym świecie.

Fałszywość tej zasady zrozumiał już częściowo następca Piu
sa IX, pap. Leon XIII (1878—1903). W trzech encyklikach wy
raził poparcie dla niektórych tez potępionych w Syllabusie, 
zwłaszcza zaś począł forsować twierdzenie, że „Kościół" czyli 
papiestwo zawsze głosiło potrzebę cywilizacji, rozwoju i po
stępu. Zdaniem' pap. Leona XIII wolno ludowi stanowić naj
wyższe prawa, monarchia nie jest najlepszą i jedyną formą rzą
dów, swobody obywatelskie są czymś dobrym. Stanowisko „pa
pieża robotników" nie powinno nas jednak wprowadzać w błąd, 
ponieważ nowe hasła jego posiadały wyłącznie charakter pro
pagandowy. Celem ich było uspokojenie opinii wzburzonej „Syl- 
labusem". Nic się bowiem nie zmieniło nadal w świeckiej i ko
ścielnej polityce Watykanu. Nadal niechętnie patrzył papież na 
republikanów a miłym okiem na monarchów, nadal zwalczał 
swobody obywatelskie i nowe ruchy społeczne, nadal hamował 
postęp i rozwój cywilizacji. .

Dopiero pap. Jan XXIII (1958—1963) zdawał się odstępować 
od tradycyjnych upodobań i nawyków papiestwa. Świadczy
o tym jego hasło „przystosowania" (aggiornamento) Kościoła 
.Rzymskokatolickiego do współczesnego świata, uznane za pew- 
_iego rodzaju rewolucję w historii papiestwa, za nowość. Na ra
zie ta nowość objawiła się w ogłaszaniu całemu światu „niesły
chanych faktów" tego rodzaju, jak pierwsza jazda pap. Pawła 
VI samolotem czy helikopterem względnie jego przemówienie 
noworoczne do rzymskiej arystokracji oznajmiające, że już jest
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papiestwu niepotrzebna; Owszem, gwoli sprawiedliwości trzeba 
przyznać, że przez Watykan przeleciał podmuch nowoczesnej' 
demokracji, gdy na Drugim Soborze pozwolono mówić o „sena- 
cie“ Kościoła Rzymskokatolickiego w postaci specjalnego kole
gium biskupiego, mającego rządzić razem z papieżem. To co 
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa było rzeczą naturalną 
i najbardziej zwykłą w postaci rady prezbiterów rządzących 
biskupstwem razem z biskupem, teraz jest znowu wyrazem 
ogromnego postępu w kierunku demokratyzacji.

Najbardziej wszakże znamienną rzeczą na Drugim Soborze 
Watykańskim była dyskusja nad zagadnieniem wolności reli
gijnej. W stosunku do „Syllabusa“ to już oczywista herezja. Co 
na ten temat głosił „Syllabus“ ?

Oto w potępionych zdaniach 77 i 78 czytamy: „W naszym 
wieku już nie wypada uważać nadal wyznania katolickiego za 
jedyną religię państwową z wykluczeniem innych jakichkolwiek 
wyznań. Stąd chwalebnie w niektórych katolickich krajach pra
wo postanawia, by imigrantom wolno było wykonywać pub
licznie obrzędy własnego wyznania. Każdy człowiek posiada 
wolność przyjęcia i wyznawania religii, którą uzna za prawdzi
wą przy świetle swego rozumu". Z potępienia tych zdań wyni
kać miało, że nikomu nie wolno się zastanawiać, jaka religia 
jest prawdziwa, ponieważ wyłącznie prawdziwa jest religia 
rzymskokatolicka i należy ją przyjąć z zamkniętymi oczyma. 
Poza tym w każdym państwie powinna być religia państwowa, 
a tą musi być tylko wyznanie rzymskie. Godny potępienia jest 
rząd rzymskokatolicki, który imigrantom, a więc ludziom z in
nych państw zezwala odprawiać publicznie nabożeństwa nie- 
rzymskokatolickie. Dla przykładu klątwie podlega rząd francu
ski, który prawosławnym górnikom z Serbii pozwolił we Fran
cji słuchać prawosławnej Mszy św., ponieważ Serb we Francji 
podlega prawom francuskim.

Zapewne na tej podstawie Polacy wyznania polskokatolickie- 
go, którzy w 1919 r. wrócili z Ameryki do Polski nie mieli 
w Polsce prawa modlić się publicznie po polsku. W Ojczyźnie
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bowiem obowiązywała łacina. Rząd endecko-sanacyjny w dwu
dziestoleciu międzywojennym trzymał się wiernie tez „Sylla- 
busa“ . Gdy niejaki ob. Wincenty Walczak napisał do rządu zâ  
pytanie, gdzie ma ochrzcić swe dziecko, skoro jest wyznania 
polskokatolickiego, rząd roztoczył nad ojcem tak troskliwą opie
kę, że ten w celu ochrzczenia dziecka musiał porzucić „he
rezję" i przejść „na łono wiary katolickiej" (Archiwum Akt 
Nowych, Minist. W. R. i O. P., Sygn. 1381).

Takie były zasady „Syllabusa" co do wolności religijnej. Dru
gi Sobór Watykański, wyrosły z „aggiornamento" pap. Jana 
XXIII zasady te przekreślił (przynajmniej na papierze) dokład
nie w sto lat po opublikowaniu „Syllabusa". Biuro Prasowe 
Soboru przez usta arcybiskupa Westminsteru, John Carmel He- 
enan oświadczyło w dniu 26 września 1964 r., że „nawet gdyby 
nie było na Soborze w ogóle mowy o jedności chrześcijan, każ
dy zwołany w XX wieku Sobór musiałby się zajmować proble
mem wolności religii". Arcybiskup Heenan stwierdził, że „po
jęcie wolności jako prawa przysługującego wszystkim ludziom 
jest w historii pojęciem dość świeżej daty i nie należy się dzi
wić, że dopiero obecny Sobór rozważa ten problem". Przypom
niał, że w soborowej deklaracji „wykazano, iż każdy człowiek 
powinien mieć swobodę praktykowania swej religii i nie po
winien cierpieć z racji swych religijnych przekonań". Wbrew 
potępieniu przez „Syllabus" zdania 78 Deklaracja soborowa z 
1964 r. przyznaje rządowi rzymskokatolickiemu „prawo i obo
wiązek zezwalania misjonarzom innych wyznań na głoszenie 
tego, co Kościół rzymski uważa za poglądy błędne", a więc ze
zwalania również na publiczne nabożeństwa „heretyckie" (Cy
tuję za „Słowem Powsz." z dnia 28.IX.1964 r.).

Takie wiadomości mobilizują i zmuszają do wyrażenia Ko
ściołowi Rzymskokatolickiemu gratulacji. Oczywiście jak zaw
sze Kościół ten nie przyznaje się do jakiegoś wycofywania 
z fałszywych pozycji. Bynajmniej. Z całym spokojem twierdzi, 
że nikt nigdy nie był bardziej za wolnością religijną niż wła
śnie On. Arcybp Heenan oświadczył: „Nie jest to żadne novum
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w zasadach teologii katolickiej. Rozróżnianie bowiem między 
grzechem a grzesznikiem, błędem a błądzącym było zawsze za
sadnicze dla całej nauki Kościoła'1 (Tamże). Próżno tutaj przy
pominać wyprawy krzyżowe, inkwizycje i spalenie na stosie 
chociażby Giordano Bruno (1600 r.) — zresztą obojętne co było 
w przeszłości, cieszmy się teraźniejszością, a ta po stu latach od 
promulgacji „Syllabusa" wyglądała raczej różowo. Stale natural
nie mowa o zasadach, których trzyma się „góra" Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Zanim te zasady przenikną do fanatycz
nie wychowanych dołów upłynie znowu przynajmniej lat sto. 
Zwłaszcza w Polsce, gdzie rzymskokatolicki episkopat nadal 
jest przejęty duchem konserwatyzmu, duchem „Syllabusa".

Ks. dr Szczepan Włodarski
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Dr JAN SULOWSKI

WOKÓŁ POCZĄTKÓW 
I N S T Y T U C J I  
C E L I B A T U  D U C H O W N Y C H  CD

W PŁYW  NEOPLATONI2MU I PORFIRIUSZA 
NA INSTYTUCJĘ CELIBATU

Chrześcijaństwo pojęciowo nie mogło odbiegać w tej kwestii 
od panującego klimatu. Praktycznie nie miało ono aż tak su
rowych form, jak inne stare religie, bo z natury było prawem 
wolności, niemniej żyć musiało w świecie takim, jakim był. 
Dlatego też poczuło się zmuszone do zrównania kroku z tym co 
wówczas wiodło prym w dziedzinie intelektualnej. Przynaj
mniej w ten sposób rozumować musieli ludzie wybitni, dosta
tecznie wysoko postawieni i wykształceni, a zatem rozumiejący 
znaki czasu. Chrześcijaństwo nie mogło się nie liczyć z tą 
atmosferą, jaka powszechnie panowała. Nie mogło okazać się 
„moralnym bankrutem” w oczach ludzi wykształconych i jak 
widzimy, chociażby z przytoczonych wyżej urywków mających 
najlepszą wolę. Tak rozumowali ci co przeszli do kościoła ma- 
iąc za sofcrą neoplatońską szkołę. A ludzi takich z natury rzeczy 
było wielu i przybywało ich. I tu ilość musiała w jakiś sposób 
zadecydować o jakości.

Wszystko to bardzo pięknie usnute, powie ktoś, ale chcieli
byśmy na to mieć jakieś dowody rzeczowe. Z równą bowiem 
słusznością można by powiedzieć, ujmując rzecz tradycyjnie, że 
obowiązek celibatu został wprowadzony pod wpływem potrze
by wewnątrzkościelnej, względnie pod wpływem jakichś bli
żej nieokreślonych czynników irracjonalnych.
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Otóż chcielibyśmy tu podać jeden konkretny przykład..
Jest rzeczą wiadomą, że po raz pierwszy obowiązek celibatu 

został nałożony duchowieństwu na synodzie w Elvira (305— 
309). Kanon 33 tego synodu głosi.

„Pragniemy całkowicie zabronić biskupom, kapłanom i dia
konom czyli wszystkim duchownym przeznaczonym do spra
wowania świętych tajemnic, aby wstrzymali się od małżeństwa 
i nie płodzili dzieci, ktobykolwiek zaś postąpił w ten sposób, 
aby został pozbawiony godności duchownej” (V C. De Clercą, 
Ossius of Cordova, Washington, 1954, 78 nota 195).

Natomiast kanon 27 tegoż synodu zezwala, aby jedynie ma
tka, siostra względnie córka poświęcona Bogu mogła mieszkać 
z duchownym w tym samym domu.

Biograf długowiecznego biskupa Ozjusza zwanego Wielkim 
(256—357) V. C. De Clercą kilkakrotnie podaje, iż tym, kto 
najprawdopodobniej przedstawił projekt tego postanowienia 
był nikt inny, jak właśnie Ozjusz.

Któż to był ów Ozjusz?
Urodził się w r. 256 prawdopodobnie w Cordowie, w Hiszpanii, 

lub w okolicach Cordowy. Wychowanie otrzymał staranne i od 
młodości należał do kleru kordoweńskiego zanim został wynie
siony do godności biskupiej. Wykształcenie musiał mieć odpo
wiednie do standardu sobie współczesnego. Biograf jego pisze 
na ten temat: „jesteśmy pewni, że osobistego prestiżu wywie
ranego przez Ozjusza na jemu współczesnych niepodobna 
w pełni wytłumaczyć nie przypisując mu wyrafinowanego 
wychowania oraz ogólnej kultury odpowiedniej do poziomu 
owych czasów“. W jakim zaś duchu szło całe ówczesne wy
chowanie wolno wnioskować choćby z poprzednich rozważań.

Pod koniec roku 312 względnie na początku 313 Ozjusz przy
bywa na dwór cesarza Konstantyna Wielkiego i zostaje jego 
doradcą do spraw kościelnych. Na stanowisku tym przebywał 
dość długo, bo aż do zakończenia soboru w Nicei 325, a więc 
około dwunastu lat. W tym czasie jego wielką diecezją obej
mującą prawie całą Hiszpanię i Północną Afrykę — za
rządzał archidiakon i przyjaciel imieniem Kalcydiusz.
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W pierwszym okresie pobytu Ozjusza na dworze Konstan
tyna stosunki pomiędzy cesarzem, a wielkim biskupem ukła
dały się nader pomyślnie. Ozjuszowi zależało na łaskach ce
sarskich zarówno dla Kościoła, jak i dla siebie samego, jak po
wiada Izydor z Sewilli ze względu na wielkie bogactwo. Ce
sarz w pierwszych latach po uzyskaniu władzy chciał się oka
zać życzliwym promotorem i mecenasem sztuk, a zwłaszcza 
literatury. Stąd też Ozjusz wiedząc o tym, że cesarz nie zna do
statecznie języka greckiego, chcąc mu złożyć bogaty dar, może 
nawet pod natchnieniem samego cesarza postanawia wykona
nie dzieła „wiekopomnego” . Zwraca się mianowicie do swoje
go archidiakona-rządcy w Cordowie z prośbą, aby ten przeło
żył na łacinę dzieło o znaczeniu centralnym dla ówczesnej filo
zofii, a przede wszystkim dla neoplatonizmu — Timaiosa Pla
tona, który to dialog był soczewką skupiającą wszystko co 
najważniejsze dla ducha tych czasów. Zwano go „platońską 
Genesis" ze względu na pierwszą część kosmologiczną i kosmo- 
goniczną. Kalcydiusz wykonał nader gorliwie polecenie swego 
biskupa. Przełożył nie tylko najistotniejszą część dialogu pla
tońskiego, ale równocześnie komentarz do tej samej części na
pisany przez Porfiriusza. Nosił się z zamiarem przełożenia dru
gich części obu dzieł, ale tego nigdy nie dokonał. Najprawdo
podobniej umarł, albo ciężko zachorował w okresie soboru 
w Nicei i to zmusiło Ozjusza do powrotu do swojej diecezji. 
Zresztą Kalcydiusz wykonał pierwszą część pracy przed Niceą 
w latach 313—322, kiedy jeszcze nie było prześladowań por- 
firian, natomiast po soborze już tego zrobić by nie mógł, bo
wiem stosunki pomiędzy Ozjuszem a cesarzem diametralnie się 
zmieniły, nie było więc naturalnego dopingu ani uzasadnienia 
bezpośredniego pokonywania tak wielkich trudów.

Dzieło swoje przesłał Kalcydiusz Ozjuszowi na dwór Kon
stantyna wraz z listem dedykacyjnym.

Fakt ten ma dla nas znaczenie dokumentu. Dlaczegóż to 
Ozjusz biskup, znający równie dobrze grecki jak sam Kalcy
diusz, jak to wynika z listu, nie każe swemu archidiakonowi 
przekładać jakiejś księgi świętej, albo też dzieła któregoś z Oj
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ców wschodnich, ale pismo pogańskiego filozofa Platona? 
I czemuż Kalcydiusz tłumaczy komentarz Porfiriusza? Ze 
względu na plan kulturalny Konstantyna? — zapewne! Ale 
także i z innych względów, a mianowicie, że obaj byli wycho
wani w tym samym duchu epoki i że wspólnie doceniali zna
czenie tego dialogu jako wyraziciela i nosiciela powszechnych 
przekonań. Fakty te wskazują najdobitniej na kierunek orien
tacji filozoficznej obydwu. Przypuszczenie, że znali Porfiriusza 
jedynie z komentarza przełożonego przez Kalcydiusza bez po
wołania się na to (co zresztą było zwyczajem epoki), nie wydaje 
się uzasadnione. Musieli w jakiś sposób zetknąć się również 
z innymi jego dziełami, a więc zapewne i z traktatem 
„O wstrzemięźliwości", omówionym powyżej. A chociażby nie 
znali samego traktatu, to jego duch, jak się przekonamy, nie 
był im obcy. Tematy poruszone w nim były przedmiotem 
powszechnego przekonania, a także i nauczania. Na pewno też 
znali dzieło „Przeciw Chrześcijanom” , którego niestety już nie 
posiadamy. Tam można by znaleźć klucz do niejednej zagadki,, 
a znając nieco Porfiriusza, zdaje się rzeczą wielce prawdopo
dobną, że tam właśnie znajdowały się również zarzuty z dzie
dziny moralności, o której neoplatończycy mieli tak wysokie 
mniemanie. Porfiriusz nie mógł ze swego punktu widzenia nie 
zarzucać chrześcijanom, że od swoich kapłanów nie domagają 
się całkowitej i absolutnej wstrzemięźliwości. Trudno więc 
przypuścić, aby również dzieło traktujące ex offo o moralności 
kapłańskiej było nieznane arcykapłanom prawdziwej religii 
wykształconym w duchu neoplatońskim. Zresztą niezależnie od 
tej znajomości tematy te musiały (i były) bliskie sercu Ozjusza 
jak i Kalcydiusza, skoro znalazły autorytatywny wyraz w po
stanowieniach w Elvira inspirowanych przez Ozjusza.

No, ostatecznie powie ktoś, Ozjusz brał udział w synodach 
i soborach, był biskupem, znaczył bardzo wiele, ale po co plą
tać tu jego archidiakona Kalcydiusza i jego dzieło?

Najpierw w świetle przytoczonego powyżej listu i praktyki 
owych wieków wszystko przemawia raczej za tym, że Kalcy
diusz właśnie brał również udział na synodzie w Elvira, należał
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przecież do hierarchii. Jeśli zaś chodzi o jego dzieło, to inte
resuje nas ono z wielu względów. Przede wszystkim znajduje 
się w nim cały szereg osobistych wypowiedzi i zwrotów do 
adresata Ozjusza. Świadczą one między innymi również o na
stawieniu do omawianej tu kwestii. Można wyczuć, że Kalcy
diusz jest świadom postanowień synodu w Elvira i nastawienia 
pro-neoplatońskiego Ozjusza i pragnie dać poznać swemu 
zwierzchnikowi, a zarazem przyjacielowi, że postanowienia te 
szanuje i całym sercem stoi po ich stronie. Sam też naśladował 
bezżennego swego biskupa Ozjusza.,

Dlatego też Kalcydiusz stara się wprost i wyraźnie odciąć 
od tego wszystkiego co jest związane ze sprawą płci, rodzenia 
i życia seksualnego. W komentarzu tłumaczonym przez niego 
spotykamy dość często takie zwroty. Nie zawsze możemy po
wiedzieć, czy pochodzą one od samego Kalcydiusza czy też są 
po prostu wiernym tłumaczeniem Porfiriusza, ale właściwie to 
na jedno wychodzi. Wszyscy trzej są pod tym względem zgod
ni — jak najdalej od wszelkiej zmazy, zwłaszcza cielesnej. 
Przytoczymy tu tylko niektóre tego rodzaju wyrażenia, jako, 
że ich sens jest już nam dostatecznie znany.

I tak w c. 175 Kalcydiusz powiada, że przypisywać zło rozu
mowi, gdy o wiele słuszniej można powiedzieć, że spełnia się 
je raczej bez rozumu, to właściwie zbrodnia. I używa tu cha
rakterystycznego wyrażenia: „Iniąuus est vel etiam libidino- 
sus“, co oznacza, że człowiek taki jest zły, przewrotny, albo 
co gorsza nawet „libidinosus” — tyle co spragniony rozkoszy 
libido. Przypominają nam się rozważania Porfiriusza z pierw
szej księgi De abstinentia.

W komentarzu podobnie jak w De abstinentia autor omawia 
przeróżne rodzaje demonów. Stwierdza też konsekwentnie, że 
są one tym gorsze, im są bliższe ziemi — „tanguntur enim ex 
vicinia terrae terrena libidine...“ .

Nieco dalej podaje rację metafizyczną dlaczego tak jest 
i skąd z drugiej strony w człowieku mają miejsce niskie popę
dy. Jego zdaniem dusza rozumna pochodzi od Boga, natomiast 
wszystkie inne władze w człowieku, a więc zmysły, władza ru
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chu lokalnego, władza wegetatywna itd. pochodzi od sił niż
szych i demonów.

Właśnie za grzech rozpusty dusza za karę w następnym 
wcieleniu zostaje strącona w gorsze ciało kobiece — pogląd, 
z którym spotkaliśmy się już w De abstinentia i który był od
mianą specyficznie Porfiriańską.

Ogólnie rzecz biorąc „piękno łączy ze wstrzemięźliwością, 
natomiast brzydotę z rozpustą".

Kalcydiusz, tak samo jak Porfiriusz nie potępia w człowieku 
wszystkich namiętności jako takich. Przeciwnie, stwierdza, że 
nawet mogą one być odpowiednim narzędziem rozwoju życia 
„z wyjątkiem podłości, rozpusty1' — „praeter libidinum 
sordes“ .

Odpowiednikiem niższych sił i popędów w ' człowieku 
w państwie Platona była najniższa warstwa obywateli, rolni
ków i rzemieślników itd., itd.

Oczywiście komentarza nie można brać jedynie z tej stro
ny. I w nim znajdujemy wiele myśli wżniosłych, a nawet moż
na powiedzieć całą teoretyczną podbudowę do praktycznego- 
wykładu jaki spotykamy w ,,De abstinentia”. A więc zasadni
cza definicja człowieka jako samej duszy zaczerpnięta z Plato
na. Dusza ta za karę została wtrącona w grób ciała, nic zatem 
dziwnego, że nim pogardza, brzydzi się nim i potępia wszystkie 
jego sprawy, jako źródło zła i wad tych największych chorób 
duszy.

Podobnie obaj (a jak wiemy ściśle mówiąc sam Porfiriusz) 
nie znają miłości, zwłaszcza miłości ludzkiej, sprawy stosunku 
obu płci kwitują, jak widzieliśmy epitetem „libidinum sordes” . 
Amor u Kalcydiusza, to miłość dobra, względnie mądrość, a raz 
nawet upodobanie wynikające z przyjemnych doznań zmysło
wych, które mają służyć zdrowiu ciała i dobremu samopoczu
ciu, ale miłość jako taka nie istnieje.

Kalcydiusz przyjmuje charakterystyczną postawę sympto
matyczną zarówno dla instytucji schyłkowości, jak i dla dok
tryn, w których wtajemniczenie odgrywało zasadniczą rolę. 
Wszelkie odłamy gnozy, okultyzmu, platonizmu, a zwłaszcza
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neoplatonizmu przyjmują rozwarstwienie społeczeństwa, jakie 
nieco wyżej wspomnieliśmy, a które były podstawą poglądu 
jakoby jedynie ważną, godną zabiegów i starań była warstwa 
uprzywilejowana czy to z urodzenia czyli tak zwanego szla
chectwa krwi, czy też z cenzusu majątkowego.

Według niego człowiek został posłany na świat, aby nim rzą
dził, a przez własne udoskonalenie odzyskał utracone syno
stwo boże i możliwość powrotu do prawdziwej ojczyzny. 
Dobre życie i według niego, tak samo jak według De absti- 
nentia może być osiągnięte jedynie przez kontemplację oraz 
poznanie przysługujące jedynie filozofom, bo „vulgus“ tym 
sprawom oddawać się nie może i nie powinien. Zresztą co 
tam ukrywać „tłum” o te sprawy nie dba zupełnie i dlatego 
dusza jego- ułomna i chroma. Może on co najwyżej posiąść 
jakieś fałszywe mniemanie i złudne opinie, które nie mają nic 
wspólnego z prawdziwą wiedzą i dlatego nie potrafi osiągnąć 
koniecznego wtajemniczenia w sprawy wyższej natury. W sło
wach tego komentarza czuje się pewność siebie właściwą „wy
brańcom bogów” i szczerą wzgardę dla „pospólstwa” .

Widzimy więc, że Kalcydiusz (ale nie tylko w tej kwestii) nie 
liczy się zupełnie z dogmatem chrześcijańskim. Wiemy dlacze
go, bo on nie pisał komentarza do Timaiosa, ale jedynie tłuma
czył dzieło Porfiriusza. Nie był ani on sam, ani nawet biskup 
Ozjusz wielkim teologiem chrześcijańskim, ale to nie przeczy, 
że obydwaj przyczynili się swymi przekonaniami do wprowa
dzenia instytucji, która mogłaby uratować nadwątlony w spo
łeczeństwie takich „Porfiriuszów“ prestiż kościoła.

Z tego cośmy powyżej powiedzieli widzimy jeszcze inny 
aspekt wprowadzenia celibatu, aspekt czasem dostrzegany, ale 
tłumaczony opacznie. Chodzi tu o „separację” — odłączenie 
kleru nie tyle od spraw ziemskich ile od plebsu, pospólstwa, 
tłumu w imię urojonego dobra kontemplacji. Dopiero dziś nie
którzy zaczynają pojmować, że to sztuczne pseudowywyższe- 
nie nie było bynajmniej wpływem ducha chrześcijańskiego.

Tych kilka „kwiatków” zerwanych raczej przypadkowo niż 
metodycznie z całej zakwieconej łąki porfiriańskich upraw wy
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starcza jednak, aby nas przekonać o tym jakie były idee panu
jące w schyłkowej starożytności i przenikające szerokim nur
tem w szeregi duchowieństwa chrześcijańskiego i to najwyżej 
stojącego. Były one owym niezdrowym fermentem zatruwają
cym umysły i popychającym do decyzji i postanowień nie li
czących się ani z nauką Chrystusową, ani z naturą ludzką, a na 
pierwszy rzut oka zdawać by się mogło natchnionych duchem 
umiłowania „decoris domus dei” i „najczystszej cnoty chrze
ścijańskiej” .

Niechrześcijańskość, obcość pobudek wprowadzenia tej in
stytucji występuje dostatecznie wyraźnie. Niewielu. jest dziś 
ludzi co się nad tym zastanawiają, że jest to pośredni skutek 
działalności tego chyba najinteligentniejszego w dziejach 
Chrześcijaństwa jego wroga, autora zaginionego dzieła „Prze
ciw Chrześcijanom” (KATA' XRYSTIANON) — Porfiriusza. 
Jest to jeden z wielu paradoksów kościoła.

Abyśmy jednak nie byli posądzeni o jakąś egzagerację czy 
też jednostronność w przedstawianiu tej sprawy i aby zamknąć 
nasze rozważania oddajmy głos De Clercq‘owi:

„Biskup z Kordowy brał również czynny udział przy reda
gowaniu kanonów nicejskich, a bliskie powinowactwo prawo
dawstwa nicejskiego do praw wydanych w Elvira i Arles było 
głównie jego dziełem. Porównanie z kanonami poźńiejszego sy
nodu w Sardyce, z których prawie wszystkie były proponowa
ne przez Ozjusza (trzy na dwadzieścia — dop. J. S.), potwier
dza to przypuszczenie. Kanony zarówno nicejskie jak i sardy- 
cejskie ożywia ten sam cel ogólny, mianowicie ZACHOWANIE 
I UMOCNIENIE DYSCYPLINY (podkr. J. S.) kościelnej... 
Ponadto dyskusja dotycząca 3 kanonu w Nicei odnośnie obe
cności kobiet zatrudnionych w gospodarstwie domowym du
chowieństwa naturalnie wzbudziła ściśle z tym związaną spra
wą celibatu duchownych... Ani Socrates, ani Sozomen czy G'e- 
lazjusz nie podali nam imion biskupów chcących wprowadzić 
nowe prawo w Kościele. Jeśli jednak ich opowiadania są praw
dziwe, fakt, że identyczne prawo celibatu zostało ustanowione
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blisko 25 lat wcześniej podczas synodu hiszpańskiego w Elvira 
i zostało wniesione do zatwierdzenia na soborze w Nicei w spo
sób prawie pewny wskazuje na Ozjusza Kordoweńskiego, jedy
nego biskupa biorącego udział w obu zgromadzeniach. Stąd 
przeciwne praktyki odnośnie celibatu duchowieństwa na 
Wschodzie i na Zachodzie stanęły wobec siebie na uroczystym 
zgromadzeniu; każda znalazła swych promotorów i obrońców 
w osobie wyznawcy Ozjusza dla stanowiska zachodniego, a Paf
nucego dla wschodniego; obaj znani ze świętości życia i OBAJ 
ZACHOWUJĄCY DOSKONAŁĄ WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ 
(podkr. J. S.). Jak wynika z historii, wysiłki Ozjusza, aby ujed
nolicić dyscyplinę celibatu w całym Kościele, zostały zwyciężo
ne wymownymi argumentami Pafnucego” .

Biskup ten stał na stanowisku świętości małżeństwa twier
dząc słusznie, że Kościół nie ma prawa go rozrywać, jeśli już 
ktoś żonaty wstąpił do stanu duchownego (Por. Sosomenus,, 
Hist. eccl. II, 32).

„Zgromadzenie postanowiło nie wydawać prawa celibatu, 
lecz zostawić sprawę indywidualnej decyzji raczej niż przy
musowi. Wskutek czego obowiązek całkowitej wstrzemięźliwo
ści dla posiadających święcenia wyższe stał się prawem dla ca
łego Kościoła Zachodniego, podczas gdy Kościół Wschodni nie
zmiennie pozostał wierny zasadom postawionym przez Pafnu
cego na soborze w Nicei” (De Clercą, dz. c. 278—28).

Właściwie w świetle naszych rozważań poprzednich niczego 
już nie trzeba dodawać do powyższych słów. Wystarczy zesta
wić ze sobą te dwa sądy jakie tu przedstawiliśmy, aby dojrzeć 
w instytucji celibatu duchownych kościoła zachodniego bezpo
średni wpływ neoplatonizmu a zwłaszcza Porfiriusza.

I jeszcze jedno. Obecnie w dobie Vaticanum II należy wyra
zić życzenie, aby znalazł się ktoś, kto by potrafił otworzyć oczy 
tym co decydują o losach ludzi i Kościoła. Niech spojrzą okiem 
nieuprzedzonym na rzeczywiste pochodzenie początków tej in
stytucji Kościoła Katolickiego i zechcą przerwać zaczarowany 
krąg wpływu neoplatonizmu.

Dr Jan Sulowski



MIKOŁAJ KOLEDYŃSKI

R E W O L U C J A  
A W O L N O Ś Ć  
W Y Z N A N I A

Reformacja, wojna trzydziestoletnia, wojna o wolność stanów 
w  Ameryce Północnej, rewolucja francuska z lat 1789—99, Ko
muna Paryska z r. 1871 a przede wszystkim Wielka Październi
kowa Rewolucja Socjalistyczna — to milowe kroki w czasach 
nowożytnych i najnowszych na drodze walk o wolność sumie
nia i wyznania. Każda z tych rewolucji na swój sposób okreś
lała swój stosunek do religii objawionej i panującej.

O rewolucjach burżuazyjnych nie będziemy się rozwodzić 
wiele, gdyż, bez względu na charakter i cele, w odniesieniu 
do kwestyj wyznaniowych, stosowały wszystkie z żelazną kon
sekwencją zasadę: „cuius regio, eius religio" (czyje królestwo, 
tego religia). Wyjątku nie stanowi nawet wybuchła przed 175 
laty rewolucja francuska, która w przeciwieństwie do poprzed
nich zmagań, nie podnosiła zrazu sztandaru religii. Występu
jąc przeciwko objawom feudalizmu wszędzie i w każdej posta
ci, przede wszystkim swoim ostrzem zwróciła się początkowo 
przeciwko wiadomej ostoi średniowiecznego feudalizmu, tkwią
cej organizacyjnie w epoce Karolingów (w. IX), Kościołowi 
Rzymskokatolickiemu. Zwrot następuje z chwilą dojścia do 
głosu i władzy jakobinów, apologetów myśli filozofa genewskie
go — J. J. Rousseau. Rousseau w swojej rozprawie pt. „Umowa 
społeczna" wysuwa śmiało w pewnym momencie tezę, że potęga
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Rzymu starożytnych cezarów upadła wtedy, kiedy legiony 
rzymskie zamieniły swoje orły na krzyż, tj. kiedy Rzym przy
jął chrześcijaństwo. Jest on rzecznikiem kultu i religii państwo
wej. Idąc tedy za Rousseau, jakobini wprowadzają religię pań
stwową, objawiającą się ubóstwieniem rozumu jako tego, co ła
mie przesąd i realizuje postęp i dobro. W 1792 r. rząd rewolucyj
ny zwany Konwentem ogłasza republikę i znosi religię katolicką, 
zabrania liczyć czas od Narodzenia Chrystusa, wprowadza ka
lendarz republikański z dekadami, wreszcie ogłasza cześć ro
zumu. Z inspiracji Robespierra Konwent ogłasza dekret o istnie
niu Najwyższej Istoty i o nieśmiertelności duszy oraz o odpo
wiedzialności człowieka za czyny, a także o obowiązku święce
nia niektórych dni. Konwent, a później Dyrektoriat otacza opie
ką teofilantropów. Sekta ta celebruje uroczystości obrzędowe 
z wielkim prymitywizmem: podczas nabożeństw składa się na 
ołtarzu kwiaty i owoce, odmawia się modlitwy do ,,Ojca Przy
rody", po czym następuje: nauka, śpiew, pochwała natury i wiel
kich ludzi. Forma przymusu i uświęcenia kultu wbrew wolno
ści sumienia i wyznania takiej, wzgl. innej, albo niewyznawa- 
nia żadnej z religii pozostaje nie naruszona poza samą zmianą 
przedmiotów czci. Rewolucyjna burżuazja w miejsce zrzuconych 
i podeptanych autorytetów starego reżimu wprowadza fetysze. 
Poza symbolami: Wolność — Równość — Braterstwo, nie oble
czonymi w treść społeczną, lecz wolościowo indywidualistyczną 
jednostek silnych i bogatych, nie jest w stanie nic dać ludz
kości.

Inaczej się rzecz ma w chwili wejścia na arenę dziejową pro
letariatu wielkoprzemysłowego. Pierwsza, - choć krótkotrwała 
władza robotników Paryża — Komuna Paryska, sama boryka
jąc się z wielkimi trudnościami zdruzgotania aparatu władzy 
burżuazji, wydaje dnia. 2 kwietnia 1871 r. dekret o wolności 
sumienia i wyznania. „Kumuna Paryska, zważywszy, że pier
wszą zasadą Republiki Francuskiej, jest wolność, zważywszy, 
że wolność sumienia jest pierwszą z w-olności, zważywszy, że 
budżet wyznań jest sprzeczny z powyższą zasadą, obciąża bo
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wiem podatkami obywateli wbrew ich przekonaniom religij
nym... postanawia:

Art. 1 Kościół oddziela się od państwa.
Art. 2 Budżet wyznań zostaje zniesiony" — przytaczamy de

kret w całości co do omawianej przez nas kwestii. Urzeczywist
nienie faktycznej, a nie tylko formalno-prawnej wolności su
mienia i wyznania jest możliwe jedynie przy rozdziale Kościoła 
od państwa, równouprawnieniu religii i wyznań w danym pań
stwie, zniesienie panującego i uprzywilejowanego Kościoła, 
niewtrącaniu się państwa do spraw kultu. Pojęta w taki sposót) 
wolność sumienia oznacza przyznanie przez państwo każdemu 
obywatelowi prawa wyznania dowolnej religii, przechodzenia 
z jednego wyznania na drugie, wykonywania dowolnego kultu 
religijnego, a także przyznania prawa niewyznawania żadnej 
religii. Wiemy, że Komuna Paryska upadła. Przekazała jednak
że rządom proletariackim wiekopomny testament do wykona
nia.

Dopiero w wyniku zwycięstwa Rewolucji Październikowej 
w Rosji zrealizowana zostaje na obszarze byłego imperium ca
rów konsekwentnie przyjęta wolność sumienia i wyznania na 
podstawie dekretu Rady Komisarzy Ludowych z dnia 28 stycz
nia 1918 r. o oddzieleniu Kościoła od państwa i szkoły od Koś
cioła. Obywatele radzieccy uzyskują efektywne prawo do swo
bodnego samookreślenia w dziedzinie religijnej albo prowadze
nia oświatowo-naukawej działalności wolnomyślicielskiej. Przez 
poddanie wyznań powszechnemu prawu o stowarzyszeniach, 
przez zniesienie ograniczeń i przywilejów wyznaniowych oraz 
subsydiów państwa, wszystkie wyznania uzyskują prawne i fak
tyczne Zrównanie warunków swej działalności. We wszelkich 
szkołach nauka religii zostaje zniesiona, odtąd obywatele mogą 
się uczyć i nauczać religii prywatnie. Masa ludnościowa Związ
ku Radzieckiego podzielona na kilkanaście narodowości wyzna
je kilka religii,'przy czym zasadnicze religie rozszczepione by
ły wówczas na różne sekty i gminy wyznaniowe. Podobną mo
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zaikę w bezmiarze liczbowym wyznań religijnych z powojen
nych krajów demokracji ludowej i socjalistycznych miała 
w chwili rozpoczęcia przemian rewolucyjnych i ma u siebie 
Socjalistyczna.Federacyjna Republika Jugosławii.

W każdym z poszczególnych krajów demokracji ludowej 
i socjalistycznych inaczej osobne ustawy ustalają stanowisko 
prawne różnych Kościołów, prawo do wewnętrznej autonomii 
związków religijnych oraz sprawę materialnego utrzymania 
funkcjonariuszy wyznaniowych. W Bułgarii ustawa o wyzna
niach religijnych z r. 1949 uwzględnia fakt, że Kościół Pra
wosławny jest tradycyjnym wyznaniem narodu bułgarskiego, 
związanym z jego historią, i jako taki formą, treścią i duchem 
może stać się ludowo-demokratycznym. Partie działające na za
sadzie wyznaniowej są zakażane w Jugosławii, Rumunii, Alba
nii, natomiast w NRD jedynie czynności religijne i nauka re
ligii nie mogą być nadużywane do celów partyjno-politycznych. 
Związki religijne zachowują niezaprzeczalne prawo do ustosun
kowania się ze swego stanowiska do żywotnych problemów. 
W Polsce dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o ochronie wolności 
sumienia i wyznania stanął na straży poszanowania uczuć reli
gijnych i wolności kultu, nie dopuszcza we względzie kościel
nym do żadnej dyskryminacji. W Polsce w kwietniu, a na Wę
grzech we wrześniu 1950 r. zawarto porozumienie między rzą
dem a episkopatem rzymskokatolickim. Czechosłowacka ustawa 
z dnia 14 października 1949 r. powołuje do życia Państwowy 
Urząd do Spraw Kościelnych, do którego należy troska o to, 
ażeby życie kościelne i religijne rozwijało się zgodnie z prawem 
i zasadami ustroju ludowo-demokratycznego, opartych na rów
nouprawnieniu i tolerancji wyznań. Za kilka miesięcy i w Pol
sce powstaje Urząd do Spraw Wyznań, w Rumunii istnieje Mi
nisterstwo Wyznań, a w Bułgarii zaś, rzecz szczególna, sprawy 
wyznaniowe znajdują się w kompetencji Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Przy czym wyznania religijne, mające siedzibę 
poza granicami kraju, nie mogą mieć w Bułgarii swoich oddzia
łów, misji, towarzystw religijnych, zakładów dobroczynnych.
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W Rumunii zagraniczne wyznania nie mogą rozciągać jurysdyk
cji na wiernych na obszarze kraju.

Wszędzie majątki istniejących organizacji religijnych i Koś
ciołów uznane zostały za mienie ogólnonarodowe. Budynki 
i przedmioty przeznaczone do czci Bożej oddane zostały do bez
płatnego użytkowania odnośnych organizacji. W Polsce wyłączo
ne zostały od przejęcia miejsca przeznaczone do wykonywania 
kultu, budynki klasztorne, kurii biskupich, konsystorzy itp. W 
ZSRR organizacje kościelne i religijne nie korzystają z subsy
diów ani od państwa, ani od instytucji autonomicznych i samo
rządowych. Przymusowe podatki i składki na rzecz organizacji 
kościelno-religijnych są niedopuszczalne. W Bułgarii i Albanii 
państwo w razie potrzeby może subsydiować utrzymanie wy
znania. W NRD związki religijne mają prawo nakładania na 
swych członków podatków na podstawie państwowych list po
datkowych i zgodnie z ogólnymi przepisami. W Polsce państwo 
przejęło na własność tzw. dobra martwej ręki bez odszkodowa
nia, a dochody z przejętych nieruchomości przeznaczyło wyłącz
nie na cele charytatywne i kościelne. Dochody te razem z uch
walonymi przez Radę Ministrów dotacjami tworzą tzw. fundusz 
kościelny, przeznaczony na: odbudowę i utrzymanie kościołów, 
udzielanie duchownym pomocy materialnej, lekarskiej, domy 
wypoczynkowe, ubezpieczenia chorobowe i w przypadkach uza
sadnionych, zaopatrzenie emerytalne społecznie zasłużonych du
chownych, wykonywanie działalności charytatywno-opiekuń
czej. Prócz tego ustawa z dnia 20 marca 1950 r. zaręczyła pro
boszczom prawo posiadania gospodarstw rolnych. W Rumunii 
księża otrzymują uposażenie zgodnie z obowiązującymi przepi
sami.

W Polsce szkoły prowadzone przez związki wyznaniowe ko
rzystają z praw szkół państwowych, jeżeli lojalnie wykonują 
zarządzenia i wypełniają program ustalony przez władze pań
stwowe. W Rumunii wyznanie prawosławne może posiadać dla 
kształcenia kleru dwa instytuty w stopniu uniwersyteckim, 
wyznanie katolickie po jednym instytucie teologicznym z nie
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zbędnymi wydziałami specjalnymi. Na Węgrzech państwo prze
jęło szkoły niepaństwowe z wyjątkiem seminariów i szkół du
chownych (wyższych szkół dla uczenia diakonów i diakonis), 
przy czym rząd może zrobić wyjątek w zakresie upaństwowienia 
szkół, a także ochronek i żłobków. Również i w Bułgarii wy
chowanie i organizowanie dzieci oraz młodzieży znajduje się 
poza zasięgiem działalności wyznań religijnych. Lecz za zezwo
leniem ministerstwa spraw zagranicznych każde wyznanie mo
że otwierać średnie albo wyższe szkoły duchowne.

Mimo takich względnie innych ograniczeń podyktowanych 
bezpieczeństwem i ochroną istniejącego porządku prawnego w 
poszczególnych krajach, każde wyznanie w swej organizacji, na
bożeństwach i obrzędach może się kierować swymi kanonami, 
dogmatami i statutem, jeżeli te nie stoją w sprzeczności z usta
wami i dobrymi obyczajami. Wyznania religijne mogą zwoły
wać oczywiście za zezwoleniem władz kongresy, sobory, ogólne 
zgromadzenia i konferencje diecezjalne oraz dekanalne, urzą
dzać pielgrzymki i procesje. Wszędzie, w każdym kraju związki 
wyznaniowe mają prawo i możliwość prowadzenia akcji kate
chetycznej i dobroczynnej. Zakony i zgromadzenia zakonne ma
ją swobodę działania w przewidzianym zakresie. W taki spo
sób jako jedyny i konsekwentnie pojęty zrealizowała i realizu
je w krajach socjalistycznych i demokracji ludowej od r. 1918 
do r. 1950 wolność sumienia i wyznania rewolucja proletariac
ka. Wszędzie w Europie kraje socjalistyczne i demokracji ludo
wej wkraczały w lata pięćdziesiąte naszego wieku z uregulo
wanym problemem kwestii wyznaniowych i kościelnych.

Mikołaj Koledyński
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KOŚCIÓŁ RZYMSKI, 
R O D Z I N A  

I WIĘŹ RELIGIJNA

RYS HISTORYCZNY

W rodzinie rycerskiej z czasów piastowskich oraz w rodzinie 
szlacheckiej z epoki Jagiellonów dominowały wyraźnie stosun
ki patriarchalne. Już wtedy znaczne wpływy na ukształtowanie 
się życia rodzinnego wywierały uczucia religijne. Rosły one 
wraz ze stopniowym wypieraniem tradycji pogańskich. Z jed
nej strony ucz-ucia te wzmacniały więź rodzinną, wpajały zasa
dy nowej moralności, budziły w sercach tęsknotę do piękna 
i dobroci nieskończonej uosobionej w Bogu, z drugiej zaś wy
rażone ustami rzymskich kaznodziejów — jezuitów — uczyły 
uległości wiernopoddańczej, tępego posłuszeństwa i obskuran
tyzmu religijnego ku chwale papieży.

Podobnie jak w okresie Odrodzenia tak i w końcu XVIII w. 
podnoszą się głosy światłych myślicieli wyłamujących się spod 
rzymskich rygorów; nawołują do zrzucenia duchowego jarzma, 
odnowy moralnej w życiu rodzinnym i społecznym, umocnienia 
więzi religijnej zgodnie z intencją nauki Ewangelicznej. Świat
łych umysłów jest jeszcze niewiele. Triumfuje ciemnota religij
na. Występuje rozluźnienie obyczajów i postaw moral
nych w rodzinie. Dopiero w okresie rozbiorów odżywają uczu
cia religijne i silnie przeplatają się z uczuciami narodowymi 
i patriotycznymi, mimo że Watykan i hierarchia kościelna zaj
mują nadal pozycję zachowawczą.

Życie małżeńskie i rodzinne otrząsa się z saskich naleciałości; 
wpływ romantyzmu w literaturze, sztuce i w poglądach ludzi 
dokonuje pewnych przeobrażeń: wzrasta rola kobiety — matki 
i żony w wychowaniu potomstwa; podkreśla się znaczenie wier
ności, sublimacji uczuć miłosnych; nawołuje się do krzewienia
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ducha polskości w rodzinie. Zmiany w stosunkach politycznych 
(upadek powstań narodowych) i ekonomicznych (uprzemysło
wienie kraju, uwłaszczenie włościan) wytwarzają często sytua
cje konfliktowe: pod wpływem nowych prądów pozytywistycz
nych postulujących emancypację kobiet, pracę nad sobą i spra
wiedliwsze niż dotychczas ułożenie stosunków społecznych, 
chwieją się i załamują stare pojęcia, rośnie potrzeba oświaty 
religijnej, która by przywróciła autorytet należny dla wiary, 
rozwiała wątpliwości, upowszechniła zasady moralne. Kościół 
rzymski nie potrafi sprostać tym wymaganiom, bo coraz czę
ściej — nie rozsądną argumentacją, przykładem, miłosierdziem 
— lecz aktami nietolerancji i fanatycznej nienawiści odpowiada 
szukającym prawdy i powątpiewającym.

Pan Deville, jeden z bohaterów książki ks. Morawskiego 
„Wieczory nad Lemanem“ wypowiada na ten temat mądre zda
nie: „Religie dają ludziom silne przekonanie co jest dobrodziej
stwem, a oni chcą te przekonania przemocą narzucić drugim —. 
co jest szaleństwem". Niestety, tak właśnie postępują papiści.

Przymus, nietolerancja, fanatyzm — to niechlubne dziedzi
ctwo średniowiecza trwa w wieku XIX, trwa także i w wieku 
XX za czasów sanacyjnych. Dominuje znowu religijność po
wierzchowna, płytka, dla oka, jest dużo katolików rzymskich 
z metryki, ale znacznie mniej z przekonania. Wiara głoszona 
przez księży rzymskich martwa jest; brak jej żywych przykła
dów poświęcenia się, brak Ewangelicznego ducha, a często tak
że cnót chrześcijańskich u jej głosicieli. Kościół rzymski wkra
cza w sfery polityki; tworzy partie, organizacje, koterie. Ale 
w kraju panuje bezrobocie, kryzysy ekonomiczne rujnują ro
dziny. Episkopat rzymski w tej sytuacji zaleca społeczny model 
faszyzmu, propaguje także zakładanie wielodzietnych rodzin, 
chociaż ani episkopat, ani ówczesny rząd nie potrafią zapewnić 
tym rodzinom znośnych warunków bytu, prawa do pracy, 
oświaty, kultury. Jednakże rzeczywistość kruszy fałszywe mity 
i szkodliwe złudzenia. Mimo prześladowań kapłani Kościoła 
Narodowego niosą w lud zarzewie oświaty religijnej, która roz
jaśnia umysły, ogrzewa serca.

Przybiera na sile i znaczeniu postępowy ruch społeczny i po
lityczny, który walczy o demokratyzację życia, wyrwanie kraju 
spod wpływu kapitału i papiestwa, a także o poprawienie wa
runków bytu i awans społeczny rodziny z tzw. „nizin" czy lum- 
penproletariatu. Na to z kolei Kościół rzymski odpowiada spo
radycznymi akcjami filantropijnymi, kolportowaniem teorii tzw.- 
„ekonomii miłosierdzia", nawoływaniem do dobrych uczynków.
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Te półśrodki, w dodatku często mające znaczenie teoretyczne, 
nie mogą zapobiec ani potęgującym się konfliktom rodzinnym, 
ani rosnącej fali ogólnego rozprzężenia i demoralizacji. Potrzeb
ny był ustrój społeczny oparty na tolerancji, realizujący zasady 
i idee demokracji. Oczywiste więc było bankructwo społecznych 
koncepcji Watykanu ujętych w ramy programu chrześcijańskiej 
demokracji. Patetyczne słowa jak zwykle nie odpowiadały czy
nom. Jednakże i dziś jeszcze słyszy się wypowiedzi z ust nie
których rzymskich publicystów (vide p. Stefanowicz „Chrześci
jańska demokracja" PAX, r. 1964), jakoby o tym bankructwie 
zadecydowała nieumiejętność przystosowania się rzymskiego 
Kościoła do zmienionych warunków (!) oraz niedocenianie 
przez koła rządzące znaczenia populacji mocno rozdmuchiwanej 
przez rzymski Episkopat (vide W. Majdański: Kolebki to potęga, 
wydawnictwo Niepokalanowa). Przyznajmy, trudno polemizo
wać z tak irracjonalnymi argumentami.

SZŁO NOWE

W okresie dwudziestolecia Polski Ludowej rewolucja społecz
na dokonała zasadniczych przeobrażeń w postawie moralnej, 
poglądach człowieka, w jego sytuacji ekonomicznej. Demokra
tyzacja życia podniosła rangę rodziny, wyrównała' rażące dy
sproporcje i sprzeczności ekonomiczne i społeczne między ro
dziną chłopską, robotniczą, inteligencką.

Umożliwiony został wszystkim równy start do nauki, zdoby
cia kwalifikacji i usamodzielnienia się; upadły bastiony ciemno
ty i zacofania; zagwarantowana została wszystkim pełna wol
ność sumienia i wyznania. Państwo przejęło na siebie szereg 
obowiązków w zakresie opieki nad rodziną, matką i dzieckiem. 
Mimo kurczowych oporów rzymskiego episkopatu, przyjmuje 
się powoli w społeczeństwie zasada rozsądnego planowania ro
dziny i świadomego macierzyństwa. Zapobiega to pauperyzacji, 
a także w wielu wypadkach konfliktom i rozbiciu rodziny. Sto
łeczne dzienniki „Życie Warszawy" i „Sztandar Młodych" roz
pisały swego czasu ciekawe ankiety sondujące poglądy ludzi 
z różnych środowisk na temat małżeństwa i życia rodzinnego. 
Na ogół większość ankietowanych na pierwszym miejscu w ży
ciu rodziny postawiło uczucie miłości, następnie kolejno pod
kreślając znaczenie jednoty poglądów i dążeń małżonków, chęć 
posiadania dziecka, konieczność wyuczenia się popłatnego za
wodu. Sprawy posagu, zasobów pieniężnych czy zwykłej obawy 
przed samotnością skłaniającej do założenia rodziny, zeszły na
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plan dalszy. Charakterystyczne uszeregowanie wypowiedzi 
świadczy o tym, że stabilizacja życia ekonomicznego w kraju, 
pewien wzrost stopy życiowej oraz opieka nad rodziną przy
czyniły się do większej świadomości społecznej i wyższego po
ziomu kultury. Jak na to reaguje Kościół rzymski?

Podczas obrad soboru watykańskiego wiele uwagi i czasu po
święcono sprawom aktywizacji postawy rzymskiego kapłana 
oraz środowisk laickich. Na razie skończyło się wszystko na de
klaracjach programowych. Kościół rzymski niełatwo rezygnuje 
z pozycji zachowawczych. Obawia się utraty dusz. Lepsza tu 
ciemnota religijna, zacofanie aniżeli jakakolwiek niepewność 
np. co do prymatu i nieomylności papieży. Dlatego, najideal- 
niejszy według recepty rzymskich publicystów jest stary,, 
uświęcony tradycją patriarchalny schemat rodziny, gdzie więź 
religijna czerpie swe soki z pokory i bezwzględnego posłuszeń
stwa wobec tego co papież nakazuje. Małżeństwo związane jest 
sakramentem świętym w obliczu Boga; to są dla każdego kato
lika pbdstawowe prawdy wiary, które umacniają życie rodzin
ne, kształtują postawę moralną małżonka, tworzą odpowiedni 
klimat, w którym wychowuje się ich potomstwo. Rodzina żyje 
jednak w określonych warunkach społecznych. Zupełna tole
rancja religijna, wolność sumienia i wyznania pozwala jej jako 
rodzinie z przekonań katolickich żyć w związku sakramental
nym. Ślub cywilny umożliwia z kolei ułożenie prawne stosun
ków rodziny i państwa.

Więź religijna i więź społeczno-prawna tym mocniej wiążą 
rodzinę ułatwiając jej stabilizację w wielu płaszczyznach zarów
no moralności, etyki jak i obowiązujących norm prawnych. Nie 
było to do pomyślenia w starym schemacie rodziny przy którym 
obstaje Kościół rzymski. Tam przede wszystkim decydowało' 
ślepe posłuszeństwo, uległość.., chociażby za cenę wiary wyzna
wanej tylko ustami a nie sercem.

Nowe warunki społeczne, w których żyje katolicka rodzina 
wymagają tymczasem nie automatyzmu czy bezmyślności, lecz 
głębokiej interpretacji postaw wiary, odczytania na nowo- 
Ewangelii — jak ktoś pięknie powiedział, wymagają także opu
szczenia tradycyjnego zaścianka i znacznie szerszych, pełniej
szych horyzontów myślenia i doskonalszych, mocniej uzasad
nionych teologicznie i społecznie sposobów motywacji. Czło
wiek, który uporczywie nazywa czarne białym dlatego, że nie- 
chce przyznać się do swoich błędów, nie zdobędzie zaufania.. 
W końcu pozostanie sam ze swoim uporczywym mniemaniem.
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Podobne zjawisko społecznego osamotnienia rzymskiego Ko
ścioła coraz bardziej rzuca się w oczy w święcie współczesnym. 
Co gorsza, pociąga ono za sobą w konsekwencji kryzys wiary
i autorytetu moralnego kapłana w niektórych środowiskach. 
Na tym zaś tle w niejednym przypadku słabnie więź religijna 
w rodzinie.

O CO POWINNIŚMY WALCZYĆ

Z tych rozważań można wyciągnąć pewne wnioski. Postępowa 
myśl społeczna zdemokratyzowała również stosunki w rodzinie.

Tradycyjne pojęcia z czasów patriarchalnych upadły. Pozo
stały one jedynie w sferach abstrakcji, chociaż Kościół rzymski 
rad byłby je utrzymać przy życiu. Nowy ustrój wydobył wiele 
rodzin z dna społecznego, otworzył im perspektywy rozwoju. 
Państwo zajęło się opieką nad rodziną.

Zaczął się rodzić racjonalny pogląd na małżeństwo i rodzinę,, 
zrywający z dawnymi, kołtuńskimi zwyczajami. Pogląd ten naj
częściej afirmuje znaczenie więzi religijnej i społeczno-prawnej 
w życiu rodzinnym i wyraża stanowisko współczesnego człowie
ka w kwestiach wiary, które rozwija jego życie duchowe, kształ
tuje postawę moralną i w kwestiach społecznych, które decy
dują o jego współżyciu z otoczeniem. Kościół rzymski obawia 
się następstw tych przemian społecznych, broni więc swoich 
zachowawczych pozycji, chociaż interesy Kościoła rzymskiego 
zgodne z kosmopolitycznymi interesami Watykanu coraz bar
dziej oddalają się od interesów narodu. Dlatego wypowiadając 
się za oświatą religijną, przeciwko ciemnocie i zacofaniu powin
niśmy walczyć o umocnienie wiary i moralności w życiu rodzin
nym i społecznym; pogłębienie kultury współżycia małżonków,
o mocną więź religijną, dalszy rozwój opieki nad dzieckiem, od
budowę autorytetu rodziców i postępowe, katolickie wychowa
nie. Gdyż — jak pisze prof. Suchodolski w „Współczesnym wy
chowaniu “ — troska o trwałość małżeństwa i rodziny to także 
troska o los ich dzieci.

Franciszek Oszmiański



WŁADYSŁAW TAROWSKI

III AKT SO BO RU  
WATYKAŃSKIEGO

X rzeci — i czy już nie ostatni? To pytanie nasuwa się wielu 
obserwatorom Soboru Watykańskiego, dostrzegającym zmniej
szone zainteresowanie przebiegiem obrad w miarę upływu cza
su. Co może stanowić przyczynę tego zmniejszającego się zain
teresowania? Tu już zdania są podzielone, ale o tym za chwilę.

III Sesja Soboru Watykańskiego rozpoczęła się w dniu 14 
września br w atmosfei-ze daleko spokojniejszej niż obie po
przednie sesje. Poprzedziła ją encyklika papieska Pawła VI za
tytułowana „Ecclesiam Suam", w której dopatrzeć się można 
wielu akcentów usztywniających stosunek Kościoła Rzymskoka
tolickiego do innych wyznań oraz do tak przez Jana XXIII pod
kreślanej konieczności rozumienia potrzeb świata współczesne
go i zaangażowania się w walce o pokój światowy. Ponad dwa
i pół tysiąca Ojców Soboru zebrało się na 80 z kolei Kongrega
cji Generalnej, aby kontynuować rozpoczętą i przerwaną w 
grudniu ubiegłego roku dyskusję nad rozdziałem schematu 
„O  Kościele" zatytułowanym „O eschatologicznej czyli zbawczej 
misji Kościoła". Obradom tym przewodniczył moderator — kard. 
P. Agagianian.

Projekt tego rozdziału zredagowany został dość ostrożnie
i kompromisowo, ale mimo to ostro skrytykowali go rzecznicy 
konserwatywnego skrzydła Soboru. Ich zdaniem, pominięcie 
„ognia piekielnego" i wiecznego potępienia w projekcie rozdzia-
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2u uznać należy za godne ubolewania. Progresiści natomiast by
li stanowczo przeciwni eksponowaniu tych spraw i uważali, że 
Kościół powinien bardziej zaangażować się w sprawy świata 
■współczesnego, podkreślając związki zachodzące między życiem 
doczesnym a wiecznym.

Już encyklika Pawła VI „Ecclesiam Suam“ wywołała komen
tarze wskazujące na ochłodzenie stosunków Rzymu z innymi 
wyznaniami, zwłaszcza protestanckimi. Jednym z kontrower
syjnych punktów dialogu był inny rozdział schematu „O Koś
ciele", zatytułowany „O dziewicy Marii — Matce Kościoła". 
Przystępując do dyskusji nad tym rozdziałem na 83 Kongrega
cji Generalnej zmieniono tytuł tego rozdziału na mniej kontro
wersyjny: „O dziewicy Marii w świetle tajemnicy Chrystusa
i Kościoła" (uprzednio jeszcze włączono go do schematu „O 
Kościele" przez wzgląd na „braci odłączonych", ponieważ pier
wotnie stanowił odrębny schemat). Kompromis ten wywołał 
jednak ostry.sprzeciw ze strony konserwatystów. Kardynałowie: 
Ruffini, Lacoma Casten i Wyszyński byli temu stanowczo prze
ciwni, natomiast ’ kardynałowie Alfrink i Bea, do których do
łączył się niemiecki kardynał Frings, zaakceptowali te zmiany, 
licząc się z reakcją „braci odłączonych". Dyskusja nad tym 
rozdziałem była nadzwyczaj gorąca. Przypomnijmy, że za włą
czeniem tego rozdziału do schematu „O Kościele" opowiedział się 
na poprzedniej sesji kard. F. Koenig, natomiast zredagowania 
odrębnego schematu domagał się kard. Santos Ruffino — arcy
biskup Manilli. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja Koeniga.

Warto tu omówić wypowiedź kard. Alfrinka, który twier
dził, że kiedy chce się dać świadectwo prawdzie, nie należy jej 
ani minimalizować, ani maksymalizować, ale przedstawić praw
dę taką, jaką ona naprawdę jest. „Dlatego nie jest potrzebne — 
dowodził Alfrink — wprowadzenie do schematu formuły o po
średnictwie Marii, bowiem Chrystus jest jedynym pośrednikiem 
między ludźmi a Bogiem".

Pod koniec pierwszego tygodnia obrad przystąpiono również 
do dyskusji nad schematem „O duszpasterskich obowiązkach
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biskupów'1, do którego włączono obecnie wszystkie kwestie do
tyczące biskupów, a nawet paragrafy o kolegialności episkopatu 
i sakramentalności biskupstwa, które były już zredagowane w 
schemacie „O Kościele".

I tu ujawniły się poważne różnice zdań. Wprawdzie podkreś
lono zasadę kolegialności i przegłosowano poprawki tak nowa
torów jak i konserwatystów, ale nadal wiele spraw budzi ostre 
kontrowersje. W dyskusji mowa była o tym, że pozycja prawna 
proboszcza w prawie kościelnym jest jeszcze dziś pod wpływem 
średniowiecznego pojęcia beneficjum, którego ślady trzeba 
szybko usunąć. Domagano się regulowania pewnych kwestii 
przez narodowe konferencje episkopatów i uwzględnienia w 
schemacie zagadnienia biskupów pełniących obowiązki asysten
tów kościelnych oraz profesorów. Rozgorzał też spór wokół 
kwestii, czy biskupi są konsekrowani przede wszystkim dla do
bra całego Kościoła Powszechnego, czy też dla dobra poszcze
gólnych diecezji. Postulowano też tworzenie duszpasterskich 
stref międzydiecezjalnych dla potrzeb tzw. migracji ludności 
oraz uwzględnienia spraw obcokrajowców. Doszło to starcia po
lemicznego pomiędzy kardynałem Koenigiem i msgr Parente 
z jednej strony a biskupem Franicem ze Splitu.

Wyniki głosowania nad pierwszym rozdziałem schematu „O 
Kościele" mówiącym o tajemnicy Kościoła, dają już pewne po
jęcie o tempie prac III Sesji. Na ogólną liczbę 2189 głosujących 
2114 głosów oddano za przyjęciem tekstu rozdziału.4 artykuły 
rozdziału „O Ludzie Bożym" tego samego schematu przyjęto 
niemal jednogłośnie. Pozostałe schematy: „O ekumenizmie", 
„O Objawieniu Bożym", „O apostolacie świeckich" stanowią 
przedmiot dalszych prac III Sesji.

WOLNOŚĆ I TOLERANCJA RELIGIJNA

Schemat „O ekumenizmie", a ściślej — dwa aneksy do tego 
schematu: „O stosunku katolików do Żydów i innych niechrze
ścijan" i „O wolności religijnej" — okazały się kontrowersyjne
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w najwyższym stopniu. Integryści przypuścili bowiem istny 
szturm na samo pojęcie „wolności" i „tolerancji", ujawniając 
głębokie zacofanie oficjalnej nauki Kościoła Rzymskokatolickie
go, traktującej o tych sprawach. Integryści chcieliby sprowadzić 
pojęcie „wolności" do wolności głoszonych przez Kościół Rzym
ski swej nauki z ograniczeniem innych poglądów. Biskup S. Tem- 
no z Hiszpanii uznał np. myśl, że „wszystkie religie i społecz
ności religijne mają te same prawa i są godne tej samej czci"' 
za „niezgodną z nauką I Soboru Watykańskiego i z Objawieniem 
Bożym". Ostro skrytykował także ten dokument kard. Ottavia- 
ni, uważany powszechnie za wodza duchowego integrystów 
i konserwatystów: „Dokument rozszerza niepomiernie granice 
prawa istnienia tych, którzy znajdują się w błędzie" — powie
dział Ottaviani, a poparli go m. in. kardynałowie: Ruffini, Qu- 
irroga, biskupi: Garcia (Hiszpania), de Castro’ (Brazylia) i inni. 
Polemizował z nimi m. in. kanadyjski kardynał Leger, który 
odwołał się do poczucia realizmu, żądając podkreślenia, że wol
ność religijna odnosić się musi nie tylko do chrześcijan, ale tak
że do ludzi wierzących i do ludzi niewierzących. Z powodu tak 
poważnych różnic zdań dokument odesłano do przeredagowania.

Debatę nad tym znamiennym dokumentem przerwano na 
wniosek moderatorów, kierujących w imieniu papieża obrada
mi soborowymi. Debata ta trwała bowiem przez 4 kongregacje 
generalne i nic konkretnego nie przyniosła. Chodziło o jedną 
z kluczowych kwestii, określających stosunek Kościoła Rzym
skokatolickiego do współczesnego świata. Chodziło o problem 
tolerancji innych wyznań, religii i światopoglądów. Nad doku
mentem tym pracowali czołowi prawnicy, teologowie obozu 
kościelnej reformy, ideologowie i bliscy współpracownicy m. 
in. holenderskiego kardynała Alfrinka, który uważa, że ekume
nizm soborowy wymaga zerwania z tradycyjnym, nieprzejedna
nym stosunkiem do wyznawców odmiennych poglądów. Dlatego 
też czytamy we wspomnianym dokumencie m. in. co następuje:

„Stosunek katolików do tych, którzy nie wyznają prawdzi
wej wiary, powinien być przepojony miłością i rozsądkiem...
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W  głoszeniu prawdy nie wolno stosować jakiegokolwiek nacisku 
bezpośredniego i pośredniego, bo wyznanie wiary ma następo
wać w  warunkach całkowitej swobody i wyboru... W świecie 
dzisiejszym istnieje potrzeba większej swobody religijnej ze 
względu na liczne kontakty i stosunki pomiędzy ludźmi różnych 
kultur i religii; ponieważ występuje narastające poczucie oso
bistej odpowiedzialności za sumienie; wreszcie z uwagi na praw
ną organizację współczesnych społeczeństw".

Mądre, słuszne słowa!... Cóż z tego, kiedy nie uznało ich słusz
ności wielu Ojców Soboru. Jeden z oponentów, kard. Ruffini, 
oświadczył na ten temat m. in.:

„Wprawdzie nie można zmusić władz, aby uznały jedną reli
gię (katolicką) jako religię państwową, ale....w celu usunięcia 
dwuznaczności, o którą dziś nietrudno w atmosferze indyferen- 
tyzmu, należy możliwie jasno zaznaczyć różnicę między wol
nością a tolerancją". A hiszpański kardynał Quirroga dodał: „Do
kument wydaje się kierować zbytnią troską o zjednoczenie 
chrześcijan. Zbytnio zaznaczony akcent nowości, odchodzący od 
tradycyjnych sformułowań, co zkłóca równowagę między ciąg
łością nauki Kościoła a postępem". W podobnym duchu wypo
wiadał się Ottaviani.

Natomiast kard. Leger z Kanady bronił dokumentu, argumen
tując: „Dokument odpowiada współczesnym potrzebom Kościo
ła. Oddala niektóre wątpliwości zawarte w tradycyjnej doktry
nie katolickiej... i sprzyja ekumenizmowi. Powinno się wyka
zać, że wolność (tj. tolerancja) w dziedzinie religijnej obowiązu
je  wszystkich chrześcijan i niechrześcijan, wierzących i niewie
rzących, tj. także ateistów".

Tak więc soborowy dokument, wywodzący się z ducha ency
klik zmarłego papieża Jana XXIII, a zwłaszcza z jego „Pacem 
in Terris", wywował nadzwyczaj silne kontrowersje. Zmarły 
papież apelował bowiem gorąco o „odróżnienie błędu od błądzą
cych".



III A K T  SOBORU W AT Y K A Ń S K IE G O 357 (37}

Jest rzeczą charakterystyczną, że jeden z polskich ojców so
borowych dowodził, że o ile państwo powinno być z natury 
swej tolerancyjne, o tyle Kościół nie może i nie powinien być 
tolerancyjny, bo to doprowadziłoby do indeferentyzmu. Kościół 
winien więc — zdaniem mówcy — „działać w warunkach pełnej, 
nieskrępowanej wolności, aby mógł szerzyć prawdę“ , państwa 
natomiast „winno zachować pełną tolerancję". Czyli pojęcie 
„wolności" zostałoby subtelnie oderwane od pojęcia „toleran
cji"'. A przecież są to pojęcia nierozdzielne z natury!

Drugi dokument, traktujący o stosunku katolików do Żydówr 
wywołał również poważne rozbieżności. Chodziło w nim o wy
raźne określenie stosunku katolików do Żydów i uwolnienie 
ich jako narodu od zarzutu Bogobójstwa. Jakkolwiek obecna re
dakcja dokumentu — w odróżnieniu od pierwszej — wyraźnie 
nie stwierdza, że Żydzi jako naród nie są winni zamordowania 
Chrystusa (przeciwko czemu wypowiadali się niektórzy mówcy, 
proponując powrót do wcześniejszej redakcji dokumentu), to* 
jednak i ta złagodzona, kompromisowa redakcja wywołała 
sprzeciw, zwłaszcza ze strony biskupów z krajów arabskich. 
Przedstawiciele kół sjonistycznych krytykują też ów drugi pro
jekt, ale z innych pozycji: jako zbyt minimalistyczny. Prasa 
izraelska poświęca mu wiele uwagi, a centralne ciało między
narodowej organizacji żydowskiej zebrało się nawet na nieofic
jalnym posiedzeniu w USA, celem jego. przedyskutowania. Cho- 
dżi o to, że zarzut Bogobójstwa, adresowany do Żydów jako na
rodu, stał się główną przyczyną antysemityzmu, a w . każdym 
razie jedną z jego głównych przyczyn. Wprawdzie Kościół ofi
cjalnie nie występował z tym zarzutem, ale w świadomości, 
i podświadomości wielu wierzących tak właśnie sprawa wy
glądała. Dotychczas Kościół Rzymskokatolicki nie ogłosił swego- 
oficjalnego clementi, nie sformułował swego stanowiska w tej 
kwestii. Jak widać, natrafia to na poważne trudności. Biskupi 
z krajów arabskich, niechętni judaizmowi, obawiają się np., że 
przyjęcie tego dokumentu popsułoby im stosunki z rządami tych 
krajów i postawiło Kościół w ciężkim położeniu.
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DYSKUSJA O OBJAWIENIU

Przedmiotem dalszej dyskusji na III Sesji Soboru Watykań
skiego były sprawy zarówno wewnętrznej organizacji Kościoła, 
jego celów ziemskich i duchowych, jak również schematu nad 
objawieniem. Zagadnienie kolegialności episkopatu, duszpa
sterskie obowiązki biskupów, sprawy diakonatu i celibatu, dy
skusja o ekumenizmie — wszystko to miało przebieg mniej lub 
więcej burzliwy. Schemat o obowiązkach duszpasterskich bisku
pów traktuje o szeregu ważnych zagadnień, takich jak stosunek 
biskupów do Rzymu, stosunek biskupów jako rządców Kościo
łów lokalnych do Kościoła Powszechnego, zakres kompetencji 
konferencji episkopatów, współpraca biskupów sąsiednich die
cezji, kompetencje synodów itp. Schemat ten powstał z dawnego 
schematu „De cura animarum“ . Dokument podkreśla, że urząd 
apostolski biskupów ustanowiony został przez Chrystusa dla 
celów duchowych i nadprzyrodzonych.

Ojcowie Soboru wypowiedzieli się za wprowadzeniem diako
natu j-ako stopnia stałego. Za wprowadzeniem diakonatu głoso
wało 1523 Ojców, przeciwko — 702. W dyskusji wypowiadano 
się za tym, by święcenia diakonatu mogli otrzymywać żonaci 
mężczyźni w starszym wieku. Odrzucono natomiast możliwość 
udzielania diakonatu młodym mężczyznom bez obowiązku ce
libatu.

Schemt „O Objawieniu Bożym“ bj ł̂ przedmiotem dalszej 
dyskusji na Soborze. Szczególne znaczenie miały tu wypowie
dzi odnoszące się do Stosunku Pisma Świętego do Tradycji. 
Kard. M. Browne podkreślił, że używanie w schemacie terminu 
„Tradycja wzrasta" jest nieścisłe i mylące. Nie poszerza się 
bowiem zakres prawd zawartych w Tradycji, a może pogłębiać 
się jedynie ich zrozumienie. Ormiański patriarcha Cylicji — 
J. P. Batanian — ocenił schemat jako zasługujący na pochwałę, 
-zwłaszcza w tym, co się odnosi do powiązania Tradycji z Pi
smem Świętym i z Urzędem Nauczycielskim Kościoła. 
Ks. P. Zoungrana — arcybiskup Quagadougou (Górna Wolta) 
wyjaśnił pojęcie Objawienia w ten sposób, że winno się tu wy
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chodzić od poznania Osoby Chrystusa, który sam jest Objawie
niem, i w  którym zawarta jest pełnia Prawdy. Zdaniem mówcy, 
takie ujęcie byłoby bardziej zgodne z duszpasterskim celem 
Soboru, gdyż taki sposób przedstawienia bardziej odpowiadałby 
człowiekowi współczesnemu. Przepracowania schematu domagał 
się również ks. M. Arrattukulam (India).

Ks. A. Fares, arcybiskup Cantazaro (Włochy) zwrócił w swym 
wystąpieniu uwagę na co innego. Dlaczego — dziwił się 
mówca — schemat nie wykazuje dość wyraźnie, czemu człowiek 
winien odpowiedzieć wiarą na Objawienie? W tekście jest mo
wa o posłuszeństwie Słowu Bożemu, o poddaniu umysłu, o po
mocy Łaski, ale brak jest formalnych motywów wiary. Tekst 
więc nie mówi nam, dlaczego człowiek powinien wierzyć. A ist
nienie prawdy Bożej jest motywem naszej wiary, gdyż Bóg nie 
może nas wprowadzić w błąd. A zatem akt wiary musi być ak
tem wolnym. Warto to wyeksponować tak ze względów dusz
pasterskich, jak i ekumenicznych.

W interesującej wypowiedzi J. Ruppa — biskupa Monaco — 
nabrzmiały wyraźnie akcenty pojednawcze. Żywo gestykulując, 
biskup Rupp stwierdził, że w jednym miejscu tekstu schematu 
pojęcie Tradycji określane jest jako przemawianie Boga do lu
dzi, a w innym jako przekazywanie Słowa Bożego od czasów 
apostolskich do chwili obecnej. Rozróżnienie takie zostało już 
"bardzo wyraźnie stwierdzone przez II Sobór Konstantynopoli
tański, a tymczasem schemat obecny jest w tym punkcie bar
dziej niejasny. Podobnie gdy mowa o „wzrastaniu Tradycji11. 
Nie może chodzić bowiem tylko o objawienie prawdy przez 
Boga, lecz również o przekazywanie tej prawdy. Tekst nie mó
w i o tradycji, która ciągle trwa w Kościele, a która uznawała 
Tradycję jako jedno ze źródeł, by wykazać, że Urząd Nauczy
cielski Kościoła nie może nigdy wypowiedzieć więcej niż za
warte zostało w Słowach Bożych. Biskup Rupp powołał się na 
.słowa kard. Kajetani, wypowiedziane jeszcze przed Reformacją, 
stwierdzając, że autorytet Kościoła ma charakter służebny wo- 
foec Słowa Bożego. Również kard. Koenig wyraził uznanie dl a
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obecnego rozwoju nauk biblijnych, które dostarczyły wielu ar
gumentów potwierdzających historyczną prawdę Pisma Świę
tego.

I CO DALEJ?

„Chyba można żałować tego, że Zgromadzenie Biskupów zbie
ra się w tym wnętrzu pełnym marmurów, mozaik, stiuków i zło- 
teń Bazyliki Świętego Piotra — pisał Georges Montaron w „Te- 
moignage Chretien" z 17 września br. — Jakżeby się chciało, 
żeby się jej olbrzymie stropy otworzyły na świat taki, jaki jest; 
z ogrodami i zielenią, ale i z dachami miast. Żeby biskupi za
miast podziwiać tłuste aniołki Michała Anioła i korpulentne 
damy z okresu Renesansu, w czasie obrad mieli przed oczyma 
obrazy mężczyzn i kobiet naszych czasów. Ci mężczyźni i te ko
biety są na trybunach audytoriów, to prawda. I to znaczy dużo. 
Ale i czy oni również nie są jakoś „uwarunkowani" tym otocze
niem, tak dalekim od naszej epoki?"

A oto opinia „La Croix“ z 19 września br.:
„Światowe zainteresowanie drugim Soborem Watykańskim 

zależy od schematu XIII („O Kościele" — Red.). To właśnie 
w tym soborowym dokumencie zawrze się potwierdzenie lub 
zaprzeczenie tego, czy Kościół instytucjonalny okaże się narzę
dziem w ręku Boga dla korzyści całej ludzkości... Ustawienie 
problematyki zawartej w tym schemacie nie może inspirować 
się postawą, która polega na paternalistycznym spoglądaniu 
z wyżyn góry Syjonu na niziny tego ziemskiego padołu, tak 
obcego. Tak, jak gdyby po schemacie „O Kościele" gdzie znaj
dował się niby w Ziemi Świętej, pełnej krzewów gorejących. 
Kościół miał wejść na teren eksterytorialny... A przecież ziemia, 
na którą wejdzie przy schemacie XIII, jest Ziemią Świętą".

Trudno nie uznać trafności niektórych spośród przytoczonych, 
opinii. Najbardziej interesujące jest jednak pytanie: Na ile do
tychczasowy przebieg obrad III Sesji wpłynie na wzajemne sto
sunki pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi na świecie? Na 
Sobór przybyła oficjalna delegacja Greckiego Kościoła Prawo
sławnego, przedstawiciele Kościoła Anglikańskiego, licznych.
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■wyznań protestanckich. Trudno na to pytanie odpowiedzieć 
przed zakończeniem obrad Sesji. Toteż pytanie tak postawione 
implikuje natychmiast pytanie następne: Jak długo potrwa Se
sja i czy będzie to ostatnia sesja obecnego Soboru?

Słyszy się głosy o planach przerwania obrad na dłuższy czas 
i  o zamknięciu Soboru jakimś mocniejszym akordem w toku 
■obecnej Sesji. Trudno powiedzieć, ile może być w tym prawdy. 
A le  zwolenników poglądu długotrwałych obrad jest stosunko
w o mało. Czym to tłumaczyć? Dlaczego niemal wszyscy chcą 
.„kończyć" niedawno rozpoczęty Sobór, mimo że na dobrą spra
wę uchwalił on dotychczas tylko schemat „O liturgii" i żadnych 
poważniejszych zmian nie wprowadził. A miał być Soborem 
'wielkich reform i Soborem wielkich nadziei.

Wydaje się, że wynika to z bezsilności Soboru, z czegó zaczy
nają sobie zdawać sprawę najgorętsi nawet entuzjaści. Każda 
śmielsza próba wyjścia naprzeciw życiu spotyka się z ostrą 
i bezwzględną krytyką. Każdy śmielszy krok naprzód wywo
łu je  polemiki i ataki z różnych-stron. A nawet gdy zwolennicy 
reform są — jak to się mówi — „górą", to i wtedy świat zaczyna 
zdawać sobie sprawę z faktu, że ostateczne decyzje nie zapadają 
w  auli soborowej. Ponad Soborem jest jeszcze papież, którego 
nieomylności nikt w Rzymie nie • zakwestionuje. A ponad pa
pieżem? Jan XXIII chciał zdziałać wiele dobrego, ale czy dzieło 
jego jest rzeczywiście kontynuowane w takim stopniu, w jakim 
wszyscy się tego spodziewali? Chyba nie.

Trzeci Akt Rzymskiego Soboru trwa.

Władysław Tarowski



Ks. prof. dr WERNER KCPPERS

J E D E N  D Z I E Ń  
N A  S O B O R Z E

Obrazki i myśli z drugiej sesji Vaticanum II, zebrane przez 
ks. prof. dr Wernera Kiippersa, zastępczego obserwatora sta
rokatolickich Kościołów Unii Utrechckiej. Aczkolwiek arty
kuł ten ukaże się w druku pod koniec III Sesji Soboru, nie
mniej jednak nie zatracił on swej aktualności.

Rzym, listopad 1963.

J a k i jasny, promienny poranek! Tegoroczna późna jesień 
nacechowana jest szeregiem szczególnie łagodnych dni. Św. Mi
chał na Zamku Anioła, całkiem blisko okien Pensione Castello 
St. Angelo, w którym mieszka większość obserwatorów, mieni 
się i błyszczy a wraz z nim wieże i kopuły rozległego, dwumi
lionowego miasta Siedmiu Wzgórz. Udaję się na pobliską ulicę 
Via Babuino, aby tam w uprzejmej asyście rektora kościoła an
glikańskiego odprawić w języku angielskim Mszę św. według 
starokatolickiego rytuału. W innych dniach dwa razy w tygod
niu ma miejsce wspólne nabożeństwo (modlitwy i czytanie) 
obserwatorów w małym kościółku metodystów nad Tybrem, na
przeciw Zamku Anioła. I każdego dnia rano w  różnych herber- 
gach, klasztorach, mieszkaniach prywatnych i hotelach odpra
wia swoją cichą Mszę św. ponad 2000 biskupów. W istocie. 
Sobór ten nie jest pozbawiony modlitw; ma on być częścią 
życia Kościoła a nie tylko „posiedzeniem".

Około godziny 8,30 zaczyna się na ulicach wokół Miasta Wa
tykańskiego napływ uczestników Soboru, biskupów, teologów,, 
świeckich audytorów i zmieniającej się codziennie ilości zapro
szonych gości.

Biskupi ubrani są w swój „roboczy strój"; przeważają f io le t y  
i biel, a pomiędzy nimi „szarość" biskupów franciszkańskich, 
czerń przybyszów ze Wschodu i biel misjonarzy. Teolodzy
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ubrani są w czarne sutanny, chyba że jako zakonnicy noszą 
swój habit. Obraz jaki przedstawiają obserwatorzy jest bardzo 
różnoraki: od czerni z fioletowym nakryciem głowy przedsta
wicieli Moskiewskiego Patriarchatu, do bieli priorów i subprio- 
rów Zgromadzenia Taize. Przy uroczystych okazjach zaobser
wować można całą pełnię możliwości, jaka występuje na posie
dzeniach Rady Ekumenicznej. W dniach kongregacji general
nych Soboru zauważa się ogólnie strój codzienny.

Wzorem naszego głównego obserwatora, profesora Manna, 
uczęszczam na robocze posiedzenia Soboru w sutannie z czar
nym cingulum, dzięki czemu nie różnię się w niczym od 
rzymskokatolickich periti (rzeczoznawców) albo teologicznych 
doradców biskupów.

Ta okoliczność ułatwia ale i zarazem utrudnia kontakty: 
umożliwia styczność tam, gdzie istnieje już znajomość, biskupi 
jednak nie okazują szczególnej ochoty do kontaktów z „obcymi" 
obserwatorami. Tu jednak bracia ze Zgromadzenia Taize 
w swoich cysterskich habitach osiągają inny wynik.

Poszczególni biskupi przychodzą pieszo, większość jednak,, 
w szczególności z zamorskich krajów, korzysta ze specjalnych 
autobusów. Obszerny piać z kolumnadą Berniniego jest zamk
nięty; ten tylko, kto może się wykazać „soborowym paszpor
tem" jest dopuszczony do tego przedsionka, w którym poniekąd 
zaczyna się już Sobór.

Przy wejściu do kościoła pełni służbę Gwardia Szwajcarska. 
Gwardziści salutują służbiście przed każdym duchownym, obo
jętne czy jest to zwykły ksiądz, czy też kardynał albo patriar
cha. Na placu przed kościołem znajduje się też specjalny wa
tykański urząd pocztowy, obsługiwany przez uprzejme ale 
niezbyt sprawne siostry zakonne. Urząd ten jest już od wcze
snych godzin rannych oblegany.

Wielu biskupów przyjeżdża własnymi samochodami, a krótko 
przed godziną 9 zajeżdżają okazałe wozy kardynałów, nuncju
szów i znacznych biskupów, kierowane zwykle przez młodych 
duchownych. Przybywają one przez Porto s. Marta na lewo od 
głównej ifasady dzwonnicy. Tędy też najczęściej i ja wchodzę 
i chciałbym, aby czytelnik tego artykułu mógł się wczuć w ten 
żywy obraz, gdzie zazwyczaj wielkie dystanse i bariery tak 
niespodziewanie prawie że znikają i stają się tak ludzko płynne. 
Równocześnie jednak u św. Piotra z jego ogromnymi wymia
rami i istniejącym tu doświadczeniem licznych kościelnych 
zgromadzeń, zachowana jest pewna uroczystość i hierarchiczny
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porządek o wiele bardziej aniżeli przy „demokratycznych" 
zebraniach Światowej Rady Kościołów. Ledwo wejdzie się do 
tej świątyni, tak ogromnej w swych rozmiarach, zaraz odczuwa 
się tę ruchomą falę codziennych spotkań wielu ludzi, w  której 
wielorakość kontaktów, od zwykłego pozdrowienia do głośnej 
rozmowy i roztrząsania ważnych problemów, jest na porządku 
dziennym. Uspokajająco działa przeświadczenie, że w lewej, po
przecznej nawie wystawiony jest na ołtarzu Przenajświętszy 
Sakrament; i ciągle, nawet podczas narad Soboru spotkać tam 
można modlących się.

Nawa kościoła jest tak wielka, że wszelkie odgłosy gubią się 
w niej, i przy tym ołtarzu panuje atmosfera uwielbienia i po
święcenia się. Podziwu godne 'jest, jak ogromna nawa 
środkowa św. Piotra dała się przystosować technicznie do zadań 
Soboru. Tego Soboru nie można bowiem porównać z żadnym 
:z poprzednich. Nowoczesne urządzenia jak: elektryczne oświet
lenie, przekazywanie dźwięku, liczenie głosów itp. umożliwiły 
sprawne przeprowadzenie obrad. Cała środkowa nawa zajęta 
jest przez masywne, ale i wygodnie urządzone trybuny dla pra
wie 2500 biskupów. W górnej części znajdują się loże dla do
radców teologicznych i gości. Dojścia są tak urządzone, że 
wchodzenie i wychodzenie — także w czasie posiedzeń i nabo
żeństw — nie działa zakłócaj ąco. Boczne nawy i niektóre kaplice 
służą jako kuluary. Tu zapadają często najważniejsze decyzje 
soborowe.

Na prawo i na lewo od tych czcigodnych kuluarów znajdują 
się dwa już sławne bary: na prawo Bar Abba i na lewo większy 
Bar Jona, jak to je fama ludowa, a raczej fama biskupia na
zywa. Tutaj od godziny 10,30 otrzymać można — całkiem bez
płatnie — doskonałą kawę, herbatę albo lemoniadę i lekkie pie
czywo. Tutaj wytwarzają się tak ważne dla Soboru punkty 
krystalizacyjne spotkań uczestników soborowych. I właśnie 
w ten prąd spotkań jesteśmy my, obserwatorzy, bez ogranicze
nia wciągnięci. I tylko jakieś trudności językowe albo też inne, 
leżące w ograniczoności różnice przeszkadzają włączyć się głę
biej w ten prąd. I w. rzeczywistości jest stanowisko obserwato
rów na tym Soborze jakimś codziennie nowym cudem. Proto
kolarnie mają oni stanowisko duchownych dyplomatów, to jest 
delegatów swoich Kościołów i stoją obok a nawet przed świe
ckimi dyplomatami, akredytowanymi przy Stolicy Apostolskiej. 
To okazuje się przede wszystkim przy okazji wielkich uroczy
stości, gdy dwór papieski rozwija cały swój przepych, wówczas
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nasze miejsce „duchownych, dyplomatów1' jest między tronem 
papieskim a znajdującymi się za nami trybunami, zapełnionymi 
przez dyplomatów i ich damy.

I właśnie jedną z tych trybun, prawą, której urządzenie wśród 
Soboru nazwał profesor Kullmann historycznym wydarzeniem 
Kościoła, zajmuję ja, aby uczestniczyć w codziennej Mszy św. 
odprawianej przed każdą generalną kongregacją. Zwyczajnie 
jest to cicha Msza św. łacińska z towarzyszeniem Sykstyńskiego 
Chóru podczas offertorium i kanonu. Czasami też w sposób po
stępowy śpiewa cała gmina soborowa — przy współuczestnictwie 
chóru jednego z seminariów rzymskich jako scholi — gregoriań
ski chorał podczas ordinarium i proprium.

Od otwarcia drugiej sesji weszło w zwyczaj i ustaliło się, 
że cała gmina soborowa, całkiem po starokatolicku — chociaż 
po łacinie — odmawia wspólnie modlitwy u stopni ołtarza, Wie
rzę i Ojcze Nasz. Tu może się starokatolicki obserwator czuć 
jak w domu, jakkolwiek ciche recytowanie kanonu jest mu 
obce. Nowością podczas tej drugiej sesji jest też codzienna 
Komunia św. około 15—20 osób, świeckich uczestników Soboru, 
tak zwanych audytorów, przeważnie przewodniczących wiel
kich organizacji kościelnych. Obok teologicznych periti (bieg
łych) wzgl. rzeczoznawców, mogą oni brać udział we wszystkich 
generalnych kongregacjach, a poza tym mają oni prawo zajęcia 
stanowiska wobec roztrząsanych kwestii a nawet na zaproszenie 
wypowiadać się na posiedzeniach komisji. W tym wypadku sto
ją oni bliżej spraw soborowych aniżeli obserwatorzy, którzy 
protokolarnie mają kilka punktów pierwszeństwa przed nimi.

Po intronizacji drogocennego ewangeliarza na soborowym 
ołtarzu, rozpoczyna się generalna kongregacja przepiękną i peł
ną treści modlitwą według starohiszpańskiej tradycji „Adsumus 
Domine“ ! Bezpośrednio przed nami znajduje się oficjalny ośro
dek soborowy: blisko głównego ołtarza i confessio na lekkim 
wzniesieniu stoi długi stół, przeznaczony dla 12 kardynałów, 
tworzących prezydium Soboru. Przed nim stół czterech mode
ratorów, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za obrady ge
neralnej kongregacji.

Na wprost naszej trybuny jest stół generalnego sekretarza 
i jego pomocników, a obok stanowisko protokolantów. Wokół 
panuje ruch, znamionujący, że ważne rzeczy tu się dzieją. Na 
lewo od nas, u stóp brązowej statuy św. Piotra, ubranej w pur
purowy płaszcz i tiarę, siedzi pięciu unijnych patriarchów, bi
zantyjski (melchicki), maroński, koptyjski, jakobicki i łaciński
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patriarcha Jerozolimy, podczas gdy chaldejski Tapuni jako kar
dynał zajmuje miejsce w prezydium, a armeński patriarcha-kar- 
dynał Agagian — przy stole moderatorów. Po raz pierwszy zo
staje w  ten sposób uwidoczniona specjalna ranga patriarchów, 
chociaż nie przed kardynałami.

Przed nami również znajduje się trybuna kardynałów, któ
rych twarze stają się nam z czasem coraz bardziej znajome. 
Sekretarz generalny, arcybiskup Felici, jowialny i obrotny 
Włoch, odczytuje dzienne ogłoszenia. Tu zaczyna już całkowi
cie panować łacina. Naturalnie i mnie w pierwszych dniach 
sprawia trudność zrozumienia tej łaciny, ale cieszę się, że z dnia 
na dzień trudność ta znika i jeżeli tylko wyraźnie mówią, mo
gę podążać za obradami i przemówieniami.

Codzienna lista 15 do 20 mówców, którzy na kilka dni przed
tem muszą zgłosić swoje przemówienie — zwane interwencją — 
jest zwykle poprzedzana przez przemówienia kilku kardynałów 
albo patriarchów, którzy korzystają z przywileju krótkotermi
nowego zgłoszenia się do głosu i mogą przemawiać przed inny
mi mówcami. Tylko na tej drodze możliwa jest bezpośrednia 
wymiana zdań, która u biskupów może się zdarzyć tylko przy
padkowo, przez nieprzewidziany zbieg kontrowersyjnych po
glądów.

I rzeczywiście, przy ścisłym przestrzeganiu swobody wypo
wiedzi w ograniczonym do 10 minut czasie, przy ponad 2000 
potencjalnych mówców, jest problem dyskusji bodajże najtrud
niejszym na tym Soborze. Roztrząsanie tutaj tej sprawy dopro
wadziłoby nas za daleko, pragnę tu jednak zaznaczyć, że kie
rownictwo Soboru a w szczególności sam papież Paweł VI wy
kazuje wiele cierpliwości i poświęca wiele ofiar dla zachowania 
prawa swobodnej wypowiedzi i uzyskania pożądanych wyni
ków.

Mówcy wykazują bardzo różnoraką zdolność utrzymywania 
uwagi prawie dwóch tysięcy słuchaczy w obszernej i znajdują
cej się w ciągłym ruchu aula conciliaris. Również różnorodne 
jest ujęcie tematu i wypowiadanie swych myśli w  niewielu mi
nutach, jakie mają do dyspozycji. Tylko niewielu ma takie wy
bitne powodzenie jak kard. Frings, podczas którego wypowiedzi 
jest zwykle tak cicho jak bywa na Mszy św. Inni muszą się 
często zadowolić znikomą resztą uwagi. Niektórzy popadają 
w konflikt z miarą czasu albo muszą wysłuchać upomnienia 
moderatora: „reverendissime pater, veni od rem“ (do sprawy!).
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Nielitościwie zakańcza zawsze drugi lub trzeci. dzwonek kieru
jącego obradami moderatora nawet najbardziej gorący wylew 
wymowy albo ścholastyczne, przezornie na wiele punktów po
dzielone przemówienie. Kwadrans po dwunastej, po koniecz
nych zapowiedziach generalnego sekretarza, zostaje odmówiony 
wspólnie Angelus Domini i jeszcze przy ostatnich jego słowach 
zaczyna się w ostatnich rzędach biskupich miejsc, wychodzenie.

Plac przed bazyliką, św. Piotra błyszczy w południowym 
słońcu. Wielu fotografujących, między nimi również duchowni, 
usiłują uchwycić na błonę cośkolwiek z tego barwnego obrazu 
wychodzących Ojców Soboru i przesłać je do swojej ojczyzny. 
Także ja staram się sfotografować tę albo inną grupę. Następnie 
udaję się do centrum dokumentacyjnego Soboru, gdzie co dzień 
otrzymać można różnorodny materiał, posortowany w osobnych 
przegródkach, i tak: przygotowane do wygłoszenia na Soborze 
mowy biskupów, wywiady z agencjami prasowymi, teksty od
czytów teologów soborowych, przede wszystkim jednak zebrane 
w  całość i na różne języki przetłumaczone mowy biskupów, wy
głoszone tego dnia. Następnie udaję się do oficjalnego biura pra
sy i informacji, które mieści się u wylotu wspaniałej ulicy Via 
della Conciliatione. Tam rozdawane są codziennie w porze po
łudniowej przygotowane w  różnych językach komunikaty dla 
dziennikarzy; są one przygotowywane przez teologów, którzy sa
mi brali udział w  przedpołudniowych posiedzeniach. Jeżeli ko
muś jakąś część łacińskiego przemówienia była niezrozumiała, 
można ją tu łatwo uzupełnić, jeżeli przywiązuje się do niej spe
cjalną wartość i jest się gotowym poświęcić na to trochę czasu. 
Stąd wypływa źródło tej wody, którą serwuje się codziennie 
w  prasie jako wiadomości z Soboru. Naturalnie, że dobry dzien
nikarz odkryje inne drogi, aby być dobrze poinformowanym 
„w  sprawie". W każdym razie łączność między wydarzeniami 
Soboru, przekazywaniem wiadomości i tworzeniem opinii wśród 
publiczności, jest w  czasie tej sesji o wiele krótsza i bardziej do
stępna aniżeli na początkach Soboru. Informowano mnie rów
nież, że większa rzeczowość i konkretność sprawozdań dzienni
karskich pozwoliła na utrzymanie zainteresowania postępami 
sesji w wielu krajach poprzez codzienną prasę, radio i telewizję. 
Wydarzenia są podawane i przekazywane w  sposób pozbawiony 
sensacji; chodzi tylko o ich uszeregowanie i właściwą ocenę.

W porze obiadowej w Pensione Castello albo też przygodnie 
,w innym kółku, do którego się jest zaproszonym, nowo usły
szane stanowi jądro roztrząsań dnia.
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Odczuwa się wyraźnie, że Sobór trzyma w napięciu swoich, 
uczestników przede wszystkim dlatego, że utrwaliło się prze
konanie albo też wrażenie, że w rzymskokatolickim Kościele 
toruje sobie drogę wola odnowy, której granic przewidzieć jesz
cze nie można. Przy tych rozmowach nie brakuje też naturalnie 
pytań dotyczących stosunku własnego Kościoła do tych wyda
rzeń: co to wszystko oznacza, jakie z tego muszą być skutki dla 
własnego Kościoła i dla zrzeszenia Kościołów w Radzie Ekume
nicznej itd. Rozmowy na ten temat są bardzo długie.

Wczesne godziny popołudniowe są podzielone między koniecz
ny odpoczynek, nieuniknioną lekturę nowego materiału oraz. 
pisanie sprawozdań i listów.

Późne godziny popołudniowe i wczesny wieczór są nie mniej 
niż przedpołudniowa obecność na kongregacjach, wypełnione- 
intensywną pracą. Dla członków komisji soborowych jest to czas 
posiedzeń, na których są omawiane przekazane im do rozpa
trzenia sprawy. Do tego dochodzą jeszcze biskupie konferencje,, 
które uzyskały już prawie oficjalny, jakkolwiek jeszcze nie ka
noniczny charakter. Inni uczestnicy Soboru, również i obserwa
torzy, są zwykle zapraszani na różne przyjęcia, które odbywają 
się przeważnie we wspaniałych rzymskich pałacach. Centrale 
prasowe organizują odczyty na różne aktualne tematy, wydaw
nictwa zapraszają na wieczory cocktailowe, w ramach których 
zapoznają gości z interesującymi nowościami wydawniczymi.. 
Cały szereg najróżnorodniejszych organizacji zaprasza-na od
czyty znanych teologów w różnych językach.

Tak więc i dla gości soborowych jak i dla dziennikarzy jest 
codziennie stół obficie nakryty. Do tego dochodzą częste go
ściny u różnych osobistości, które chętnie zapraszają do stołu 
i do rozmowy; są one niejako dalszym ciągiem przedpołudnio
wych spotkań w kuluarach, otaczających aulę soborową.

Późnym wieczorem cichnie zgiełk wielkiego i niespokojne
go miasta. Wielokrotnie nie mogłem oprzeć się pokusie, aby 
w księżycowe noce nie wyjść na spacer po sąsiednich, staro
miejskich uliczkach. Jesiennym wiatrem nabrzmiały Tybr szu
mi pod arkadami starych mostów. Gaśnie sztuczne oświetlenie 
i zanika ruch samochodów. Na placach szemrze woda w rzym
skich studniach. Pałace i kościoły ukazują się w  swojej pełnej 
krasie, jaką nadała im zaklęta w ich formach idea wielkich 
budowniczych. Stary Rzym działa urzekająco. Kusi aby iść da
lej i dalej.
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Stoję przed świadkiem tak bardzo bogatej ale i tak bardzo 
obciążonej przeszłości. Jest o czym dumać. Patrzę na Lateran, 
kościół biskupa Rzymu, położony u wylotu ogrodów za ruina

mi na Wzgórzu Palatyńskim. W tym miejscu stały cesarskie 
pałace.

Podnoszę oczy na Watykańskie Wzgórze i podziwiam potężną 
•a jednak bardzo harmonijną kopułę św. Piotra, symbol ducho
wej władzy. Przenoszę wzrok dalej, spoglądam na grobowiec 
cesarza Hadriana, który w średniowieczu urósł do twierdzy, 
stojącej na straży świeckiej potęgi papieża. Masyw Zamku św. 
Anioła robi w mrokach nocy niesamowite wrażenie.

Czyż właśnie te trzy budowle, będące ciągle jeszcze w po
siadaniu papiestwa, nie przedstawiają trzech faz skamieniałej 
historii papiestwa? Prastara laterańska siedziba biskupów Rzy
mu, tego wczesnego papiestwa, które władzę swoją nawet na 
kosmos rozciągnęło i które tylko w łączności z chrześcijańskim 
cesarstwem może być pojęte. Pałac Laterański, darowizna ce
sarza dla biskupów Rzymu, starej stolicy Imperium; tu miesz
kają papieże do wczesnego średniowiecza i zachowują ciągle 
jeszcze łączność z chrześcijańskim Imperium bizantyńskim, re
prezentującym idee jedności chrześcijaństwa.

Ale smutna rzeczywistość światowego imperium, które roz
padło się w gruzy, jak również sprzeczności i uroszczenia no
wo powstających państw narodowych z ich narodowymi Kościo
łami, zmuszają papiestwo do wkroczenia na inną drogę, której 
najwidoczniejszym wyrazem jest rzymska cytadela, Zamek św. 
Anioła. Ażeby bronić i zadokumentować bezwarunkową prze
wagę duchowej potęgi nad świecką władzą, ogląda się papież 
za warownią, która by również w militarnym znaczeniu przed
stawiała bezpieczne schronienie dla życia i kryjówkę dla na
gromadzonych skarbów. Warownia ta musiała leżeć w obrębie 
miasta Rzymu, co było szczególnie ważnym tak w razie rozru
chów miejskich jak i zajęcia miasta przez wrogów zewnętrz
nych. Musiała ona też mieć łatwe i bezpieczne, bezpośrednie 
połączenie z nową siedzibą papieży, pałacem watykańskim.

Te wszystkie warunki spełnia Zamek św. Anioła, połączony 
z Watykanem wspólnym murem i o wiele łatwiej stąd osiągal
ny, aniżeli z odległego, leżącego wśród palatyńskich ogrodów 
Lateranu.

W trzeciej fazie, wśród coraz bardziej rozprzestrzeniającego 
się (dzięki odkryciom nowych kontynentów) świata, z zagmat- 
wań- i chaosu renesansu, humanizmu, reformacji i kontrrefor
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macji wyrasta nowa idea papiestwa, nie tego przez Boga po
myślanego gwaranta jedności, ale władztwa, chcącego panować 
nad światem. Ideę tą reprezentuje dzieło Bramantego, Michel- 
angelo i Berniniego, bazylika św. Piotra,, a w szczególności 
wspaniała i harmonijna kopuła tego kościoła. Budowla ta, opro
mieniona jeszcze śladami zaziemskości, rozwinęła w najwyż
szym wcieleniu renesansu i baroku potężną, głęboko w docze
sności tkwiącą ideę panowania nad światem, której apoteozę 
stanowi pierwszy Sobór Watykański, tak zaczepnie przeciwsta
wiający się nowemu zmienionemu światu.

A w tej chwili obraduje drugi Sobór Watykański, na pozór 
w tych samych ramach co pierwszy; a jednak prawa nawa po
przeczna, aula posiedzeń pierwszego Vaticanum, pozostaje jak
by w cieniu. I czasami wydaje mi się, że z tych głosów i roz
mów a nawet z przebiegu różnorakich akcji, których jestem tu 
świadkiem, specjalnie ja, jako obserwator Kościoła starokato
lickiego, — rozpoczyna się nowa faza w historii idei papiestwa. 
Nabrzmiały duchem uniwersalnego braterstwa i wielkiej bez
pośredniości, urastający do wyrazu jedności ludu bożego w 
służebnej funkcji jakiegoś centrum unitatis, ośrodka tej i takiej 
jedności jaką chciał Chrystus.

Tę jedność stworzy On kiedyś ponad wszystkimi fazami dzie
jowego rozwoju, jeżeli Jego modlitwa, aby wszyscy byli jedno 
jak On jest Jednym z Ojcem, ma się spełnić.

Otrząsam się z tych myśli, których spełnienie jest jeszcze 
chyba dalekie i udaję się do mojej kwatery.

My wszyscy jesteśmy w drodze, ale ja wiem, że naszym sta
rokatolickim ojcom w ich proteście płynącym z wielkiej troski
o czystość nauki Chrystusowej, wypisany był głęboko w sercu 
jeden cel: żaden rozdział, żadne odłączenie od Rzymu — jeżeli 
ten Rzym w planach boskich na centrum jedności był wyzna
czony — tylko jedność w Chrystusie, jedność w prawdzie i w 
miłości.

Ks. prof. dr Werner Kiippers
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A B S T Y N E N C J A  
C A Ł K O W I T A  
I C Z Ę Ś C I O W A

Alkohol nierozumnie i ponad normę używany niweczy dobro
byt i szczęście człowieka, powoduje rozkład życia rodzinnego 
zmniejsza wydajność pracy, jest przyczyną występków i zbrod
ni, łowi swoje ofiary, przywiązuje i kieruje do więzień, do szpi
tali, do domu obłąkanych, do grobu. Wpływa ujemnie na po
tomstwo. Nadużywanie alkoholu jest więc grzechem, źródłem 
zła i dalszych grzechów. Rozumne używanie alkoholu jest w za
sadzie godziwe1).

Rodzina jest fundamentem społeczeństwa, narodu, państwa. 
Jednym z wrogów rodziny jest alkohol. On to bowiem sprowa
dza nędzę, osłabia lub nawet niweczy podwaliny rodziny, wpro
wadza do rodzin kłótnie, bijatyki i zgorszenie. Ale ze wszystkich 
szkód jakie wyrządza najgorszą jest jego oddziaływanie na po
tomstwo. Matki karmiące, używające napojów alkoholowych, 
powodują zatrucia i choroby u niemowląt. Złe przykłady dawa
ne przez pijanych rodziców udzielają się dorastającej młodzieży. 
Ale jeszcze gdy „ojciec pije — to jak powiadają — pół domu się 
pali, a jeśli matka — cały dom w ogniu“ .

') „Niekiedy lekarze w grypie i ostrych zaburzeniach trawiennych 
przepisują chorym napoje alkoholowe dla pobudzenia trawienia i pracy 
serca. Przy oparzeniu, odmrożeniu i wstrząsie chirurdzy także zalecają 
niekiedy alkohol. Jako jednorazowe zalecenie o określonych dawkach 
— może to być niekiedy wskazane.

Wino gronowe można przy odpowiednich wskazaniach zalecać chore
mu na niedługi okres, jako środek leczniczy posiadający właściwości 
pobudzające i smakowe” . — „Alkoholizm przewlekły” .
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Nałóg powstaje przez częste, choćby w niedużych ilościach 
używanie napojów alkoholowych. Człowiek pije, może nawet z 
początku z odrazą, ale powoli trunki zadamawiają się w jego 
organiźmie i człowiek staje się ich niewolnikiem.

W książce „W  oparach alkoholu"2) czytamy: „Bardzo słuszną 
i godną poparcia jest troska nauczycielstwa, pedagogów, organi
zacji młodzieżowych, społecznych itp. o zapewnienie jak najpo
myślniejszych warunków dla pielęgnowania pełnego rozwoju 
najwyższej warstwy psychiki w okresie jej budowania przez 
młodzież. Tym samym podnosi się wartość społeczeństwa. Spra
wa ta jest bardzo ważna, ponieważ warstwa najwyższa psychiki, 
a przede wszystkim uczucia wyższe cechują się siłą, ale też 
i słabością. Takie jest prawo przyrody, że co jest najbardziej 
skomplikowane', co się zjawia ostatnie, posiada zdolności do 
przewodzenia, ale jednocześnie jest chwiejne w działaniu... Mo
torem, pierwszym źródłem, siłą działania jest uczucie... Dlatego 
nie dość jest dbać o prawidłowy i pełny rozwój człowieka, ale 
równocześnie trzeba dołożyć wszelkich wysiłków, by raz już 
wypracowane wartości duchowe uchronić przed osłabieniem 
lub, co gorsza, zniszczeniem. Drogą do tego, między innymi, 
jest w pierwszym rzędzie walka z alkoholizmem, (str. 31)“ .

OKOLICZNOŚCI NAKŁADAJĄCE MORALNY OBOWIĄZEK 
CAŁKOWITEJ ABSTYNENCJI

Są okoliczności nakładające moralny obowiązek całkowitej 
abstynencji. Jedną z najważniejszych to wzgląd na biologiczną 
jakość potomstwa. Wypływa stąd moralny obowiązek całkowi
tej abstynencji dla kobiety będącej w ciąży lub w okresie kar
mienia piersią. W pracy doc. dr Jana Jaroszyńskiego pt. „Alko
hol a zdrowie człowieka“3) czytamy:

„Używanie alkoholu w czasie ciąży ma dość wyraźny wpływ 
na płód. Alkohol przedostaje się poprzez naczynia łożyskowe do 
krwi płodu. W ten sposób mamy tu do czynienia niejako z „al
koholizmem płodu“ . Takie przewlekłe zatrucie ustroju płodowe
go ma skutki tym cięższe, że bardzo młode, energicznie rozwija
jące się tkanki są znacznie bardziej wrażliwe na truciznę niż 
tkanki dorosłego człowieka. Podobna sytuacja ma miejsce wte- 
dy, gdy matka używa alkoholu w okresie karmienia dziecka.

2) Dr M. R. Lekarz — Psychiatra „W  oparach alkoholu”.
3) str. 51.
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Jak stwierdzono, alkohol przedostaje się do pokarmu, a więc 
znów trafia do ustroju dziecka...

Jeżeli dzieci alkoholików pozostają przy życiu, są to bardzo 
często dzieci wyraźnie wątłe, łatwo zapadające na różne choro
by. Pewne znaczenie ma tutaj także fakt, że kobiety alkoho
li czki bardzo często nie mają pokarmu, nie mogą karmić piersią. 
Stosunkowo bardzo często spotykamy wśród potomstwa alkoho
lików upośledzonych umysłowo różnych stopni. Tłumaczymy 
to sobie w ten sposób, że mózg tych dzieci rozwinął się niepra
widłowo, niedostatecznie albo na skutek używania alkoholu 
przez matkę w czasie ciąży, albo też na skutek wcześniejszego 
jeszcze uszkodzenia przez alkohol komórek rozrodczych (plem
ników, komórek jajowych)".

Legrain4) zestawia alkoholizm z syfilisem i gruźlicą, które to 
dzielą pomiędzy siebie szatę pośmiertną ludzkości.

Legrain zbadał ponad dwieście rodzin alkoholików z trzech, 
pokoleń i wykazał, że 814 członków tych rodzin objawiało obar
czenia dziedziczne. Odliczając dzieci urodzone nieżywo i poro
nione z 761 pozostałych było:

1) dzieci cierpięcych na zapalenie mózgu 5,52%
2) dzieci skłonnych do zboczeń moralnych 8,14%
3) dzieci epileptycznych i histerycznych 17,20°/o
4) dzieci chorych umysłowo 19.00%
5) dzieci cierpiących na konwulsje 22,70% ■’)

Około 20% wypadków drogowych powodowanych jest przez 
używanie alkoholu6). W artykule „Alkohol straszy na drogach" 
zamieszczonym w miesięczniku „Zdrowie i Trzeźwość" wyda
nym przez Główny Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy7) M. 
Koreywo podaje:

„Jeżeli chodzi o ustalenie stopnia „upicia się", miarodajny 
jest poziom alkoholu we krwi, czyli poziom alkoholemii mierzo
ny w promille. Jeszcze przed kilku laty w wielu krajach obo
wiązywały przepisy, według których za dopuszczalną uważano 
ilość alkoholu we krwi 1,5 promille...

Pod wpływem alkoholu występuje charakterystyczne przece
nianie własnych możliwości i kierowca zwykle twierdzi, że je -

''*) Francuski przeciwnik picia wódki.
5) M. Legrain „Degenerescense sociale et alcoholisme“ s. 54.
G) W niektórych krajach alkohol powoduje 30% wypadków samochodo

wych („Zdrowie i Trzeźwość" nr 11, 1962 r.).
7) „Zdrowie i Trzeźwość” nr 11, 1962 r.
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dzie mu się znacznie lepiej, choć w istocie jego sprawność jest 
znacznie osłabiona...

Już po przekroczeniu poziomu 0,5 promille (alkoholemii) po
jawiają się zaburzenia w  spostrzeganiu przedmiotów porusza
jących się (w ocenie kierunku ruchu, szybkości i odległości). 
Stężenie 0,5 promille prowadzi zwykle do wyraźnego przedłuże
nia czasu reakcji nerwowej, zaburza sprawność podejmowania 
decyzji i to szczególnie w nieprzewidzianych okolicznościach. 
Ilość alkoholu we krwi jest wówczas zbyt mała, aby ujawnić 
się w wyglądzie kierowcy czy w jego zachowaniu — niemniej 
jednak grozi wypadkiem.

Dla orientacji można dodać, że kiedy człowiek wagi około 
70 kg wypije jedną butelkę piwa pełnego, to w jego krwi 
w  krótkim czasie będzie właśnie 0,5 promille alkoholu. Przy 
tym poziom ten utrzyma się ponad godzinę, a w tym czasie kie
rowca prowadzący wóz będzie groźny dla siebie i otoczenia. 
Będzie więc ryzykował, będzie zwiększał szybkość, będzie na
ruszał przepisy drogowe, będzie „odważny", a przy tym wszyst
kim jego sprawność psychofizyczna będzie znacznie niższa: 
przeszkodę na drodze zauważy pół sekundy za późno, a dalsze 

pół sekundy spóźnienia będzie miała jego reakcja. Czas ten zwy
kle wystarczy do spowodowania katastrofy, której skutki mogą 
być nieobliczalne...

W Szwecji, gdzie granica 0,5 promille została niedawno wpro
wadzona, rozpisano ankietę z pytaniami, czy to wystarczy. 
Większość specjalistów (80 proc.) wypowiedziała się, że nie, 
i że należy karać za każdą ilość alkoholu jeżeli chodzi o ruch 
drogowy. W niektórych krajach wprowadzono już całkowity 
zakaz używania alkoholu. W Szwajcarii ustawa zabrania picia 
alkoholu kierowcom wojskowym i kierowcom autobusów nie 
tylko w czasie jazdy, lecz począwszy od 7 godzin przed rozpo
częciem służby. W Norwegii podobne przepisy zabraniają picia 
wojskowym, kolejarzom, tramwajarzom i innym kierowcom 
w służbie państwowej przed rozpoczęciem pracy...

Problem pijaństwa kierowców występuje ostro i w naszym 
kraju. Oto ilustracja liczbowa: w 1958 r. zanotowano 3100 wy
padków na drogach, spowodowanych alkoholem; w ich wyniku 
straciło życie 362 osoby. W 1959 r. było już 3600 wypadków, 
w których straciło życie 442 ludzi; w 1960 r. — 4700 wypadków, 
453 zabitych; w 1961 r. — 4600 wypadków, 660 zabitych. Tak 
w ięc w ciągu 4 lat śmiertelność wzrosła blisko dwukrotnie".
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Wzrost wypadków w komunikacji spowodowanych użyciem 
alkoholu jest powszechny w całym świecie i mimo stosowania 
wysokich kar, przybiera niepokojące rozmiary. Kierowca może 
spowodować wypadek pod wpływem wypitego alkoholu przed 
kilkoma godzinami, i wtedy badanie krwi nie wykaże już na
wet śladów alkoholu. Wiadomo z doświadczenia, że do pobra
nia krwi dochodzi z reguły po dłuższym upływie czasu (2 go
dziny) od chwili wypadku, więc też często alkoholu już wykryć 
nie można. Alkohol bowiem został spalony w organiźmie, znik
nął w krwi, ale utrzymują się jeszcze zaburzenia w czynno
ści nerwowej. W niektórych krajach8) nie ma nawet przymusu 
poddawania kierowcy próbie krwi. Kierowca (który spowodował 
wypadek i przez którego utraciło życie nawet kilka osób), może 
odmówić badań krwi.

Z zawodem kierowców nie da się pogodzić nawet umiarkowa
ne używanie alkoholu.

W pracy doc. dr Jana Jaroszyńskiego9) czytamy, że zrobiono 
próbę, jak wpływa nawet niewielka ilość alkoholu na celność 
strzelania i okazało się, że wyniki były o 50% gorsze, ale wszy
scy strzelcy byli przekonani, że trafiają znacznie lepiej niż zwy
kle. Podobnie zresztą przedstawiają się wyniki pracy umysło
wej — po kilku gramach alkoholu badani popełniali znacznie 
więcej błędów niż zwykle, a jednocześnie mniemali, że liczą do
brze i szybko.

Radziecki miesięcznik „Kultura fizyczna i sport“ 10) zamieścił 
ciekawy artykuł o szkodliwości alkoholu w sporcie, z którego 
wynika, że również sportowcy winni być abstynentami. W mie

sięczniku tym m. in. czytamy:14)
„Alkohol wywołuje złudne uczucie siły, odwagi, zbyteczne 

szarżowanie, nadmierną pewność siebie i paraliżuje wolę. Dlate
go nawet najlepszy zawodnik mający pociąg do napojów alko

holowych bardzo prędko zatraca zdolność mobilizowania 
wszystkich sił dla zwycięstwa...

Koordynacja ruchów. W technice sportowej niezbędna jest 
absolutna koordynacja ruchów...

Wyniki badań wpływu alkoholu na organizm ludzki wyka
zują, że dawka 15 cm objętościowych spirytusu obniża koordy
nację ruchów o 20%.

8) Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Anglia, Francja, Holandia...
!)) „Alkohol a zdrowie człowieka” str. 6.
10) Nr 8, 1960 r., artykuł pt. „Alkohol a sport” .
u) Wg tłum. K. Krysko.
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Szybkość reakcji... Np. sprinter powinien natychmiast reago
wać na strzał startera z pistoletu, futbolista na mylny ruch dru
giego gracza, bokser -r- na zamiary przeciwnika. Na podstawie 
badań naukowych stwierdzono, że nawet nieznaczne podchmie
lenie zmniejsza do połowy szybkość reakcji...

Niemiecki psychiatra, Kraepelin i inni naukowcy udowodnili., 
że 30—50 g czystego spirytusu wyraźnie osłabia zdolność umy
słową człowieka na okres od kilku godzin do 1—2 dni.

Znany psychiatra, Aschaffenburg, dawał zecerom po 36 g spi
rytusu. Okazało się, że po spożyciu tej dawki szybkość ich pra
cy zmniejszała się o 15%“ ...

Jakże często zdarza się, że młody i utalentowany zawodnik: 
sportowy rozstaje się ze sportem wskutek awantur pijackich12). 
Uchwała aktywu sportowego13) w drugim punkcie wyraźnie mó
wi, że:

„Władze polskich związków sportowych, federacji i tereno
wych komitetów kultury fizycznej powinny eliminować konse
kwentnie z szeregów działaczy sportowych ludzi niegodnych 
tego miana, w szczególności ludzi splamionych kaperownictwem
i demoralizowaniem młodzieży oraz nadużywających alkoholu11..

Ks. mgr Tadeusz Gorgol

12) .„Alkohol a sport” — Roman Sienicki — „Zdrowie i Trzeźwość” nr- 
6 (73) — czerwiec 1962 r.

13) 7 lipiec 1961 r.
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KOLEGIUM TEOLOGICZNE W INDII

W Indii otwarto nowe kolegium teologiczne, które powstało z trzech 
uprzednio istniejących kolegiów. Kolegium nosi nazwę: „Andhra Chri
stian Theological College” . Utworzenie Kolegium uważa siĘ za wielki 
.sukces i postęp w  stosunku do dotychczasowych możliwości kształcenia 
m isjonarzy w  pańswie Andhra. W Kolegium kształci się aktualnie 34 
studentów pod kierunkiem 6-ciu profesorów. Rektorem został pastor 
"W. D. Coleman, misjonarz Kościoła luterskiego z Ameryki. Fundusze na 
^utrzymanie uczelni łożą: luteranie, baptyści i metodyści z Indii Połudn., 
^Pakistanu, Birmy i Cejlonu.

DIALOG STAROKATOLIKÓW Z RZYMSKOKATOLIKAMI

W seminarium starokatolickim w  Arnsfoort (Holandia) odbyło się po 
:raz pierwszy od r. 1892 spotkanie oficjalne teologów rzymskokat. z teo
logami starokatolickimi.

Spotkanie poświęcono dyskusjom nad formą bliższych kontaktów 
m iędzy dwoma Kościołami. Postanowiono odbywać podobne zebrania 
w  regularnych, kilkumiesięcznych okresach.

APEL ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW

Komitet Wykonawczy Światowej Rady Kościołów, na zgromadzenia 
w  Tutzing (NRF) w  lipcu br. (27—31 lipca) ustosunkował się do proble
mu dyskryminacji rasowej, wydając odpowiednią rezolucję, w  której 
m.in. czytamy: Z bólem obserwujemy działalność tych, którzy przeciw
stawiają się sprawiedliwej koncepcji stosunków międzyrasowych i przy
czyniają się tym do nowych aktów gwałtu. Gwałty i represje nie mogą 
jednakże odstraszyć chrześcijan od angażowania się do walki przeciw 
dyskryminacji rasowej i przeciwko zadawnionym uprzedzeniom do rasy 
czarnej. To raczej powinno podwoić ich wysiłki. Wyrażamy swe popar
cie i uznanie tym wszystkim, a wśród nich w sposób szczególny pasto
rom chrześcijańskim, którzy wykazali wiele odwagi i poświęcenia 
w  walce o sprawiedliwość rasową. Pragnęlibyśmy przyjść z pomocą K o

ściołom , które starają się dopomagać w  rozwiązaniu poważnych proble
m ów rasowych.
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MIĘDZYKONFESYJNA WSPÓŁPRACA STUDENTÓW

Sekretarz Stowarzyszenia Studentów Chrześcijańskich M. Elston po
wiedział: „Wysiłki stworzenia podstaw współpracy ekumenicznej w śród 
studentów winny opierać się na silnej woli zmierzającej do zrealizo
wania hasła: „żyjm y razem” . Wypowiedź ta skierowana była przede- 
wszystkim do studentów rzymskokat. w Stanach Zjednoczonych, zebra
nych w  Waszyngtonie. na zgromadzeniu „Pax romana” .

„Poglądy nasze w wielu sprawach nie są zbieżne... lecz pracując 
wspólnie dla jedności chrześcijan, powinniśmy iść za wskazaniami Du
cha Świętego, choć nie wiemy, dokąd Duch Święty nas zaprowadzi. 
Cierpienie płynące z powodu podziału, żal za grzech z tego powodu 
są czynnikiem jednoczącym nas” . M. Elston podkreślił jak konieczną 
jest rzeczą, aby studenci katoliccy i protestanccy współpracowali ze- 
sobą zwłaszcza na polu pracy społecznej.

NAWRÓT DO „USZNEJ” SPOWIEDZI

Kościół luterski w Ameryce na zgromadzeniu w Pitsburgu opowiedział 
się za potrzebą wprowadzenia do liturgii praktyki spowiedzi prywatnej,, 
tzw. usznej przed Komunią św. Delegaci zgromadzenia stwierdzili, że 
w  każdej parafii należy stworzyć wyznawcom możliwość wyspowiada
nia się i otrzymania rozgrzeszenia przed przystąpieniem do Komunii. 
Jeśli reformatorzy luterscy XVI wieku — stwierdzono ■— znieśli obo
wiązek spowiedzi prywatnej, to jednakże zachowali a nawet zalecali- 
ją jako praktykę dobrowolną.

Kościół luterski w Ameryce posiada w swej księdze liturgicznej na
stępujące zalecenia: „osoby, których sumienie jest obciążone grzechem,, 
mogą zwrócić się do pastora z prośbą o spowiedź indywidualną przed 
przystąpieniem do stołu Pańskiego” .

KOŚCIOŁY GENEWY POTĘPIAJĄ POLITYKĘ APARTHEID’U

W liście skierowanym do prezydenta Republiki Połudn. Afrykańskiej, 
władze Kościoła Protestanckiego i Katolickiego z Genewy potępiły zde
cydowanie system apartheid’u w Republice Połudn. Afrykańskiej. Sy
stem ten doprowadził do tego, że „około 12 milionów ludzi pozbawiono,, 
w  ich własnym kraju praw obywatelskich, warunków normalnych roz
woju ekonomicznego, społecznego i kulturalnego. Zaślepienie władz; 
stwarzających milionom ludzi, kobiet i dzieciom warunki egzystencji 
niegodne człowieka, jest wprost oburzające” . Apel zwraca uwagę na 
szczególnie ostre represje władz w stosunku do organizacji komunistycz
nych, na internowanie tysięcy osób, na stosowanie tortur i nieludzkiego' 
obchodzenia się z więźniami politycznymi Jeśli się mówi, że system
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apartheid’u jest obwarowany prawem państwowym, to stwierdzić nale
ży, że tego rodzaju prawo jest w swej istocie złe, przewrotne. Żaden sy
stem: dyskryminacji rasowej, pozbawienia wolności człowieka, odebra
nia mu praw do doskonalenia się i rozwoju nie może się ostać w  obliczu 
Ewangelii, która nakazuje, abyśmy wiedli życie godne człowieka.

Podobnie' arcybp Canterbury wyraził się w jednym z artykułów w  
„Canterbury Dioceson Notes“ , że koncepcja i praktyka apartheidu .sprze
ciwia się prawu Bożemu, wg którego wszyscy ludzie — tez względu na. 
kolor skóry — są stworzeni na obraz i podobieństwo Boże.

SYNOD NARODOWY KOŚCIOŁA STAROKATOLICKIEGO 
W SZWAJCARII

Synod narodowy Kościoła Starokatolickiego w Szwajcarii, podczas ob
rad w Chaux de Fonds w lipcu br., zajął się w sposób szczególny przea
nalizowaniem sposobów zbliżenia do Kościoła rzymskiego, Kościołów 
prawosławnych i anglikańskich. Wyrażono też zgodę, aby kanonik 
Mann z Utrechtu reprezentował nadal Kościół Starokatolicki na 3-ciej 
sesji Soboru Watykańskiego. Zwrócono uwagę na to, że platforma poro
zumienia z Kościołem rzymskim staje się coraz rozleglejsza, gdyż Kościół 
ten zaczyna wprowadzać pewne zmiany, które od dawna istnieją już 
w Kościele Starokatolickim: kolegialność biskupów, zgodę na różnorod
ność wyznań w jedności wiary, wprowadzenie języków narodowych do- 
liturgii. Bp Urs Kiiry mówił o wstępnych przygotowaniach do rozmów 
z Kościołami prawosławnymi. Powołano nawet komisję złożoną z przed
stawicieli obu wyznań, która ma przygotować podstawy do zjednocze
nia.

Na Synodzie stwierdzono z satysfakcją wzrost powołań do kapłaństwa 
a tym samym znaczne powiększenie liczby studentów na wydziale teo
logicznym przy uniwersytecie w Bernie.

OBSERWATORZY S.R.K. na III SESJI SOBORU WATYKAŃSKIEGO

Światowa Rada Kościołów wydelegowała następujących obserwatorów 
na III Sesję Soboru: Pastor Łukasz Vischer z Kościoła Reformowanego 
Szwajcarii, Nicos Nissiotis — grekokatolik, obaj członkowie sekretariatu 
S.R.K.; prof. Z. K. Matews — anglikanin z Afryki Pcłudn., prof. Jerala 
Brauer — luteranin ze Stanów Zjednoczonych będący profesorem w y
działu teologii na uniwersytecie w Chicago.

KONFERENCJA WSZECHPRAWOSŁAWNA NA WYSPIE RHODOS

Athenagoras, patriarcha ekumeniczny z Konstantynopola, wyraził za
miar zwołania nowej konferencji wszechprawosławnej na wyspie Rhodos
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w  celu przedyskutowania problemów dialogu z Kościołem Rzymskokato
lickim.

Przeprowadzono już rozmowy z różnymi Kościołami prawosławnymi 
ma ten teipait i większość z nich wyraziła zgodę, a zwłaszcza patriarcha
ty: Moskwy, Aleksandrii, Antiochii, Jerozolimy oraz Kościoły Rumunii, 
Bułgarii, Serbii i Grecji. Nie ustalono jeszcze terminu konferencji, która 
ma być. trzecią konferencją zwołaną w powyższej sprawie. Dwie po
przednie odbyły się we wrześniu 1961 i 1963 r. Przyjęto na nich zasadę, 
by  rozmowy z Kościołem rzymskim prowadzić na platformie równości 
obu wyznań.

OTWARCIE INSTYTUTU EKUMENICZNEGO W BOSSEY

25 -czerwca br. otwarto Instytut Ekumeniczny w Bossey w nowym bu
dynku, który zawiera salę konferencyjną na 80 miejsc i bibliotekę m o
gącą pomieścić 15.000 tomów. Budynek o współczesnej architekturze jest 
dziełem architektów: Mtiller-Hausser’a i Lesaman’a. Podczas uroczysto
ści inauguracyjnej pastor Visser’t Hooft, sekretarz generalny S.R.K., 
wyraził podziękowanie dla władz, Kościołów, społeczności i osób indy
widualnych za pomoc materialną w budowie Instytutu.

GOŚCIE BUDDYJSCY W SIEDZIBIE 
ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW

30 kierowników buddyzmu w Japonii złożyło wizytę w siedzibie S.R.K. 
Przybyli oni z tzw. „misją dobrej w oli” , aby podziękować Towarzystwu 
Biblijnemu w  Danii za dar Towarzystwa w  postaci tysięcy egzemplarzy 
Biblii. Odwzajemniając się za ten dar buddyści japońscy złożyli na ręce 
przedstawicieli duńskiego Towarzystwa Biblijnego wiele egzemplarzy 
świętych ksiąg buddyjskich. Przyjmując gości w Genewie pastor Vis- 
ser’t Hooft zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo synkretyzmu religijne
go, który — jako wierzący w Jezusa Chrystusa — musimy odrzucić. Syn- 
kretyzm jest tym niebezpieczniejszy dla innych religii, gdyż mogą przez 
synkretyzm zatracić czystość i jasność swego posłannictwa. Jednakże 
przyjacielski dialog między wyznawcami różnych religii jest ze wszech 
miar pożądany i przynieść może jedynie obopólną korzyść.

O ZNIESIENIE OBOWIĄZKU SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Zgromadzenie narodowe studentów metodystów w  USA wystąpiło z żą
daniem zniesienia obowiązkowej służby wojskowej w tym kraju. K o
ściół Metodystów jest wrogo ustosunkowany do samego pojęcia: „obo- 
-wiązkowa służba wojskowa” w czasach pokoju.
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PRZECIW DIALOGOWI „PRAKTYCZNEMU I POWIERZCHOWNEMU”'

Ojciec Jan Meyendorff, prof. prawosławnej akademii teologicznej w  
Nowym Jorku wyraził pogląd, że dialog między Kościołem rzymskim
i prawosławnym nie przyniesie owoców, o ile nie podejmie się poważ
nych studiów eklezjologicznych na temat prymatu papieża' i Rzymu 
oraz na temat roli biskupów w Kościele. Jedność, do której chciałoby 
się doprowadzić bez powyższych studiów, będzie iluzją i szkodę przy
niesie ruchowi ekumenicznemu. Należy więc odrzucić wszelką pokusę 
ekumenizmu praktycznego i powierzchownego.

NOWY STATUT DLA MNIEJSZOŚCI RELIGIJNYCH W HISZPANII
Rada Ministrów Hiszpanii zaaprobowała projekt Statutu o sytuacji 

prawnej wyznań niekatolickich w  Hiszpanii. Projekt ten poparty przez 
biskupów metropolitów Hiszpanii, ma wszelkie szanse uzyskania za
twierdzenia przez rząd. Zapewnia on wyznaniom protestanckim prawo 
własności, wolności wydawnictw, uwalnia żołnierzy protestanckich od 
obowiązku uczestnictwa w nabożeństwach katolickich i jasno określa 
prawa dla małżeństw protestanckich.

OBSERWATORZY PATRIARCHATU EKUMENICZNEGO 
NA SOBORZE

Po raz pierwszy, dopiero na III sesję Soboru Watykańskiego, patriar
chat ekumeniczny (Konstantynopol) wydelegował dwóch obserwatorów 
archimandrytę Pantelejmona Rodopoulos i archiprezbitra Jana Roma- 
nides. Obaj są profesorami fakultetu teologicznego w  Bostonie (USA). 
Równocześnie archimandryta Andrzej Scrima jest osobistym reprezen
tantem patriarchy Athenagorasa.
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#  18, 19 i 20 sierpnia 1964 r. odbył się Pierwszy Zlot Młodzieży PNKK 
'w Ameryce w Buffalo.

0  Realizując uchwały Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej, która 
odbyła się w dn. 28.VI. — 3.VII br. w Pradze Czeskiej, Polska Rada Eku
meniczna zainicjowała w dn. 16 września 1964 r. w sali kameralnej 
Filharmonii Narodowej w Warszawie Ogólnochrześcijańskie Zgromadze
nie Pokojowe.

Zgromadzenie otworzył prezes PRE ks. mgr Jan Niewieczerzał, który 
om ów ił znaczenie Konferencji Pokojowej w Pradze. Obradom przewod
niczył ks. biskup prof. dr Andrzej Wantuła, biskup Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego. Referat wygłosił ks. sen. R. Trenkler przewod
niczący oddziału polskiego Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej Pra
skiej. Podkreślił on ogromną rolę i odpowiedzialność chrześcijan za za
chowanie pokoju na świecie.

Po referacie zostały odczytane tezy uchwalone na Światowej Konfe
rencji Pokojowej. PRE tekst orędzia skierowała do Episkopatu Kościoła 
rzymskokatolickiego w Polsce, a do Rządu PRL „Apel do rządów i par
lamentów” .

®  Na początku października odbyła się inauguracja roku akademi
ckiego w  Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Na sekcji starokatoli
ckiej ChAT studiuje 27 studentów, (w Wyższym Seminarium Duchownym 
Kościoła Polskofcatolickiego studiuje 34 kleryków). Odczyt inauguracyj
ny na temat „Albert Schweitzer — teolog i humanista” wygłosił ks. prof. 
ćr  Karol Wolfram, prorektor ChAT.

9  4.X.1964 r. w parafii polskokatolickiej w Gdyni odbyło się sprowa
dzenie prochów poległych i pomordowanych w obozie „Stutthof” , po
święcenie nowo wybudowanej wieży, sztandaru STPK i udzielenie Sa
kramentu Bierzmowania. W uroczystościach powyższych wziął udział 
Ks. Biskup Prymas Dr Maiksymilian Rode oraz ks. inf. Józef Gabrysz, 
ks. kan. dr S. Włodarski i ks. kan. dr E. Bałakier. . .
.. O  Ostatnio w parafii polskokatolickiej Bielsko-Biała odbyło się spro
wadzenie i złożenie w ołtarzu prochów pomordowanych w Oświęcimiu. 
W uroczystości wziął udział wikariusz generalny Diecezji Krakowskiej 
ks. inf. T. Majewski.

#  25.IX.1964 r. Ks. Biskup Prymas zamianował ks. kan. mgr Józefa 
Gabrysza dziekanem Kapituły i nadał Mu tytuł infułata rzeczywistego 
wraz ze wszystkimi przywilejami z tym tytułem związanymi. W dniu 
11.IX.1964 odbyła się instalacja ks. Józefa Gabrysza na infułata i ks. dr 
Szczepana Włodarskiego na kanonika rzeczywistego, (g)
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Here is the list of the publications presented by the 
November — December issue of „Posłannictwo” monthly:

Rev. Dr S. Włodarski — „Sylłabus” ot 1864 after 100 
Years.

This is Dec. 1964 when 100 years ago the „Quanta cura” 
encyclic appeared. „Syllabus” , as a supplement, was added 
to it by Pope Pius IX. This supplement was the illustration 
o f Vatican conservatism and obscurancy and failure of their 
„infallible” Leader.

Dr Jan Sulowski — On the Priests Celibate Institution.
This is a second part of the publication (The first part 

appeared in the former issąuej. Neoplatonic and Porfirius 
writings influences on celibate institution are taken here 
into consideration.

Mikołaj Koledynski — Revolution and Freedom of Con- 
fession.

Freedom of confession and conscience have been generally 
established by ally the governments and State authorities all 
over the world. The founders and pramotors of such free
dom were: Reformation, Thirty-Years War, War for Inde- 
pendence of the United States in North America „Great 
French Revolution, Paris Commune and Great October Re 
-volution in Russia.

Władysław Tarowski — Third Act o f the Vatican 
Councił II.

This is a second part of the publication on the Vatican 
Council II. While the first part was devoted to the 2nd Ses
sion, this one copes with the 3d Session just at the openings. 
The' Session was still lasting when the . article had been 
concluded, but, in spite of this fact,' some conclusions and 
commentaries are presently also actual. The picture of 
Council, having no real force to change anything, is vivid 
and sugestive.

From the Universal and Polish-Catholic Church. Special 
attention is paid to the New Academic Year Inauguration 
at the_ Christian Academy of Theology and our High School 
for Ministers. Our Church is represented by 27 students at 
the Academy and 33 students at the School. This is a signi- 
ficant growth.



CENA ZŁ 5.—

T R E S C - N U M E R U

Ks. dr SZCZEPAN WŁODARSKI: SETNA 
ROCZNICA „SYLLABUSA“ . . . .

Dr JAN SULOWSKI: WOKÓŁ POCZĄTKÓW 
INSTYTUCJI CELIBATU DUCHOW
NYCH .................................... .......

MIKOŁAJ KOLEDYŃSKI: REWOLUCJA A 
WOLNOŚĆ W YZN AN IA.............................

FRANCISZEK OSZMIANSKI: K O Ś C I 0  Ł 
RZYMSKI, RODZINA I WIĘ2 RELIGIJ
NA . .........................................................

WŁADYSŁAW TAROWSKI: III AKT SOBORU 
WATYKAŃSKIEGO . . . . . .

Ks. prof. dr WERNER KUPPERS: JEDEN 
DZIEŃ NA SO B O R ZE .............................

Ks. mgr TADEUSZ GORGOL: ABSTYNENCJA 
CAŁKOWITA I CZĘŚCIOWA . . .

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA POWSZECHNE
GO ........................................... .

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA POLSKOKATO- 
LICKIEGO . ...........................................

321

332

343

349

354

364

373

379

384


