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W ybraniem i powołaniem Abrahama rozpoczyna się nowy, 
zwrotny punkt w historii Zbawienia. Od tego czasu Bóg często 
zwać się będzie „Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba“ (Wyjść 
3, 16). Charakterystyczna rzecz, że Bóg w swojej ekonomii Zba
wienia przechodzi jakby od uniwersalizmu do partykularyzmu. 
W gruncie rzeczy będzie to tylko sprawa metody przygotowania 
ludzi do Zbawienia, nie zaś ograniczeniem Zbawienia do sa
mego Izraela, chociaż ten zwać się będzie „narodem świętym, 
kapłańskim11. Niczym oliwa wypłynął na wierzch właśnie uni
wersalizm Zbawienia w obietnicy Bożej: „I będą błogosławione 
W nasieniu twoim wszystkie, narody ziemi“ (Rodz. 12, 3 i n.).
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Dlatego tak wielkie jest tu religijne znaczenie Abrahama, bo 
on był tym, wobec którego Bóg zobowiązał się dotrzymać swoich 
obietnic.

Z religijnych pobudek opuścił Abraham najpierw Ur Kasdim, 
miejsce pierwotnego zamieszkania, potem Haran i powędrował 
do ziemi Kanaan. Posłuszny głosowi Bożemu, udał się do obcego 
kraju, aby przez to uniknąć niebezpieczeństwa politeizmu, prze
nikającego do rodu Abrahama, a który to politeizm był po
wszechnym zjawiskiem w Międzyrzeczu. Politeizm był również 
religią Kanaanu, ale nie był już tak groźny jak w Haranie, 
gdzie członkowie szczepu Abrahama byli zwolennikami tego 
rodzaju religii. Prorok Izajasz wspomina o odkupieniu Abra
hama (Iz. 29, 22) — znaczy to tyle, co wyprowadzenie z ojczyzny 
pogańskiej, z Ur Kasdim. Ur w jęz. hebrajskim oznacza „ogień". 
Z tym wiąże się tradycja o cudownym wybawieniu Patriarchy 
z pieca, do którego został wrzucony na skutek oskarżenia wła
snego ojca, Tarego (por. Neh. 9, 7 w tłumaczeniu św. Hiero
nima). Kościół syryjski obchodzi nawet wspomnienie tego wy
darzenia w dniu 25 stycznia.

Odłączenie się od własnego szczepu, od bliskiej rodziny, zer
wanie wszystkich więzów z ojczystym krajem stanowiło dla 
Abrahama nie lada próbę. Bóg zażądał od niego niemałej rze
czy, bo wyrzeczenia się tego, co w warunkach starożytności było 
zabezpieczeniem bytu. „Starożytny człowiek żył w ojczyźnie 
pod bezpieczną ochroną mniejszych lub większych związków; 
na obczyźnie zaś stawał się wyjętym spod prawa; banicja rów
nała się śmierci" (H. Gunkel, Komentarz do Genesis). Tym bar
dziej, 'że Bóg nie podał żadnych racji wędrówki. Ale też w tym 
kryje się cała głębia i zasługa wiary, że Abraham nie pyta Boga
o motywy. Dla nas, którzy znamy przebieg historii Abrahama, 
cel wędrówki jest znany i jasny, dziwnym nawet byłby, gdyby 
nie był zrozumiały. Abraham natomiast musiał pokonać nie 
tylko trudności związane z odłączeniem się od najbliższych, lecz 
także zdać wspaniały egzamin ze swojej wiary i posłuszeństwa 
wobec Boga, wędrował przecież w wielkie Nieznane. Wielkich
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rzeczy żądał Bóg od niego, ale też jeszcze większe rozwinął przed 
nim perspektywy: „Wynijdź z ziemi twojej i od'rodziny twojej, 
i domu ojca twego, a idź do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię 
cię narodem wielkim i będę ci błogosławił, i wsławię imię twoje, 
i będziesz błogosławiony. Będę błogosławił błogosławiącym to
bie, a przeklnę tych, którzy cię przeklinają; a w tobie będą bło
gosławione wszystkie narody ziemi" (Rodz. 12, 1 i n.). Ukoro
nowaniem zaś tej obietnicy stały się obietnice mesjańskie, ale
0 tym niżej.

Celem lepszego zrozumienia religijnej roli Patriarchy warto 
zaznajomić się z dalszymi szczegółami z jego życia. W chwili 
opuszczenia Haran liczył sobie 75 lat życia (Rodz. 12, 4). Po
dane tu jest dokładne określenie wieku, ponieważ z wędrówką 
tą związany jest zwrotny punkt nowego rozdziału historii Zba
wienia. Z Abrahamem wyruszyła nie tylko Saraj, żona jego
1 bratanek Lot, lecz także zabrał z sobą „wszystką majętność, 
którą mieli, i ludzi, których nabyli w Haranie“ (Rodz. 12, 5). 
Można sobie to wyobrazić jako małą wędrówkę ludów. Przy
puszczenie to staje się zrozumiałe, gdy się zważy, że Abraham 
był w stanie wystawić 318 wojowników, gdy szło o obronę Lota, 
a obrona ta miała miejsce już po odłączeniu się Lota od Abra
hama.

Celem podróży była ziemia Kanaan. Zatrzymał się Abraham 
w miejscowości Sychem, stosując się przy tym do prawa Bedui- 
nów, obowiązującego w Palestynie jeszcze do niedawna. Miano
wicie prawo pastewne (wypasania) nie należało wyłącznie do 
plemienia, które w danej okolicy koczowało, lecz każdy mógł 
tam przybyć i wypasać, nie pytając nikogo o zgodę. Sychem, 
gdzie Abraham zatrzymał się po raz pierwszy, często wspomi
nane jest w historii patriarchalnej. W pobliżu tego miasta wy
kopał Jakub studnię, przy której rozmawiał Zbawiciel z Sama
rytanką. Sychem było też starym miejscem kultu Kanaanitów. 
Znajdował się tam święty dąb, zwany dębem Moreh, pod któ
rym  rozumie się miejsce modlitwy. Zwyczaj modlenia się pod 
świętymi drzewami znany był dla wielu starożytnych narodów:
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łączyła się z tym też w iara w święte drzewa jako miejsca Bo
żego objawienia. Tutaj złożył Abraham ofiarę Bogu (przy dębie 
Moreh) i otrzymał obietnicę, że ziemia Kanaan będzie własno
ścią jego potomków (Rodz. 12, 7).

Przed wędrówką do Egiptu zatrzymał się między Betel a Haj 
(na południu kraju). Następnie zwyczajem nomadów przesunął 
się Abraham bardziej na południe aż do Negeb. Powodem węd
rówki Patriarchy do Egiptu był głód, jaki nastał w Kanaan. 
Geograficzne położenie ziemi Kanaan sprawiało, że ziemia ta 
łączyła z sobą Egipt z Mezopotamią. Nie do rzadkości należały 
wypadki, że w czasie głodu z Palestyny udawano się po zapasy 
żywności, niczym do spichlerza, w urodzajne okolice, położone 
nad Nilem. W obawie przed utratą żony, a nawet i życia, Abra
ham przedstawia Saraj jako swoją siostrę. Czy obawa ta była 
słuszna, skoro Saraj wówczas nie była już pierwszej młodości? 
Być może, że zachowała jeszcze wdzięk swojej postaci, ponie
waż nie spełniała funkcji macierzyńskich, a te najbardziej nie
wiastę niszczą. Mógł temu sprzyjać koczowniczy tryb życia. 
Wspomnianą obawę można wytłumaczyć również tym, że Egip
cjanie widzieli w Azjatkach ideał kobiecej piękności. Z drugiej 
strony takie postawienie sprawy przynosiło Abrahamowi pewne 
korzyści materialne. Przy tym Patriarcha nie kłamał, ponieważ 
Saraj była rzeczywiście jego siostrą — po jednym ojcu. Małżeń
stwa takie zdarzały się wówczas w starożytnej Babilonii. Tego 
rodzaju uczynek — w stosunku do Saraj — nie jest zasadniczo 
godny pochwały, chociaż ostatecznie może być usprawiedli
wiony strachem.

Z Egiptu Abraham i Lot powrócili w okolice Betel i Haj. Na 
skutek nieporozumienia między pasterzami doszło do rozdziału 
między Lotem a Abrahamem. Wydarzenie to jest przykładem 
ugodowości ze strony Patriarchy. Lot zamieszkał w Sodomie, 
a Abraham udał się w dolinę Mambre koło Hebronu. Ze szcze
gólną predylekcją nawiązuje Patriarcha do istniejących już 
sanktuariów i drzew modlitwy. Podobnie w dalekiej przyszłości 
będzie czynił św. Paweł Ap. ilekroć uda się na teren misji.
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Księga Rodzaju (13, 4) stwierdza, że Abraham w miejscu między 
Betel a Haj „wzywał imienia Pańskiego". Luter zaś urywek ten 
przetłumaczył: „głosił imię Pana“, co nie jest pozbawione racji. 
Abraham gromadził bowiem wokół siebie wiernych, zwolenni
ków monoteizmu, co zyskało dlań przydomek „ojca wierzą
cych".

Idylliczny spokój w dolinie Hebron został zakłócony najaz
dem królów ze Wschodu w celu ściągnięcia daniny. W rezultacie 
Lot wraz z rodziną został uprowadzony do niewoli. Dowie
dziawszy się o tym, wyrusza Abraham z odsieczą w sile 313 
wojowników. Rozdział 14 księgi Rodzaju stał się przyczyną pod
wójnego kierunku w badaniu starotestamentowym, ubiegłego 
stulecia. Jedni w opowiadaniu tym widzieli rzeczywistą histo
rię, inni natomiast uważali ten rozdział za tendencyjną wstawkę 
późniejszego judaizmu, aby w ten sposób uczynić Abrahama 
także bohaterem wojennym. Nie będziemy jednak wnikać 
w subtelności i zawiłości historycznego sporu. Nas interesuje 
zwycięstwo Abrahama i jego znaczenie w sensie religijnym. 
Zwycięzcy na spotkanie wyszedł Melchizedech, król Salemu 
i kapłan Boga Najwyższego, który złożył w ofierze chleb i wino 
(Rodz. 14, 17 i n.). W wydarzeniu tym chodzi o prawdziwą ofia
rę,, dlatego w psalmie 109 (vel 110), 4 mowa jest o Mesjaszu: 
„Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizede- 
cha“. Z tego względu też w kanonie mszy św. wspomniana jest 
ofiara Melchizedecha obok ofiary Abla i Abrahama jako pier
wowzór ofiary eucharystycznej. Że nie szło tutaj wyłącznie
0 pokrzepienie wracających z walki, wynika to z dostatecznej 
ilości zdobyczy, jakie z sobą- wieźli. Owszem, Abraham złożył 
dziesięcinę z łupów Melchizedechowi w dowód uznania jego 
godności kapłańskiej. Z drugiej strony można przypuszczać, że 
z ofiarą była złączona uczta, której częściami składowymi były 
chleb i wino według zwyczaju kultowych uczt w Babilonii. Jako 
kapłan ukazuje się nam Melchizedech nie tylko przez składanie 
ofiary, lecz również przez błogosławienie Abrahamowi: „błogo
sławiony Abraham od Boga wysokiego, który stworzył niebo
1 ziemię, i błogosławiony Bóg wysoki, za którego obroną nie
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przyjaciele są w rękach twoich“ (Rodz. 14, 20), co niewątpliwie 
należy do praw kapłańskich. Złożenie więc przez Abrahama 
dziesięciny ze zdobyczy było aktem uznania kapłańskiej władzy 
Melchizedecha oraz uznaniem jego dominium, w skład którego 
wchodziło terytorium Hebron.

Ostatecznie był to akt uznania, że wszelka władza pochodzi od 
Boga.

Św. Paweł Ap. w liście do Hebrajczyków (7, 3) podkreśla, że 
Melchizedech „zjawia się bez ojca, bez matki i bez przodków, 
jak gdyby żywot jego nie miał początku ani końca“. Cechy te 
sprawiają, że jest prototypem Chrystusa. Różni się od kapła
nów lewickich, którzy, aby móc sprawować swoje funkcje, mu
sieli wylegitymować się pochodzeniem od Aarona. Podobnie 
kapłaństwo Chrystusa nie jest kapłaństwem Lewitów. Nie
wątpliwie kapłaństwo to jest wieczne i wyższe od lewickiego. 
Melchizedechowi dziesięcinę złożył Abraham jako niższy wyż
szemu: potencjalnie dziesięcinę złożył również i Lewi jako 
przyszły potomek Abrahama.

Abraham długo był bezdzietnym. Myśl, że Damasceńczyk bę
dzie dziedzicem dóbr jego, spędzała mu sen z powiek. W wizji 
Bóg obiecał mu potomstwo: „Wejrzyj na niebo i zlicz gwiazdy, 
jeśli możesz. Takie będzie potomstwo twoje“. (Rodz. 15, 5). Abra
ham żąda jednak potwierdzającego znaku tej obietnicy, że po
siądzie ziemię jako własną.

Prośba została spełniona, gdy Abraham złożył ofiarę ze zwie
rząt według znanego w starożytności rytuału, a Bóg rozwinął 
przed jego oczyma wizję przyszłości narodu, pochodzić mające
go od Patriarchy.

Przymierze zostało zawarte, ale przymierze to było jedno
stronne (unilateralne). Wkrótce przymierze to zostało odno
wione i uzupełnione na bilateralne. Oto od Abrahama zażądano: 
„chodź przede mną i bądź doskonały" (Rodz. 17, 2). Znakiem 
zaś przymierza po wieczne czasy będzie obrzezanie (Rodz. 17, 
10). Przy tej okazji zmienione zostało imię Abram na A b r a 
h a m  (=  ojciec mnóstwa). Chociaż obrzęd obrzezania znany był
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u innych narodów ówczesnych, to jednak w tym  wypadku otrzy
mał znaczenie religijne.

W podeszłym wieku doczekał się Abraham upragnionego syna, 
który otrzymał imię Izaak (=  on śmieje się). Mogłoby się wy
dawać, że tym samym skończyły się wszelkie niepokoje i troski 
Patriarchy. A tymczasem Bóg wystawił go na największą próbę, 
która wymagała nie lada wiary i ufności. Oto Abraham ma zło
żyć jedynego syna na ofiarę Bogu. Było to coś więcej niż wy
pędzenie Izmaela, bo równało się- to nie tylko usunięciu Izaaka 
z ojcowskiego domu, lecz w ogóle spośród'żyjących. W ten spo
sób miał ofiarować syna, który przewidziany był na ojca licz
nego narodu! Że Abraham był człowiekiem wiary, świadczą
o tym słowa z listu do Hebrajczyków (11, 17—19): „Przez wiarę 
przyniósł Izaaka na ofiarę wystawiony na próbę Abraham; 
a ofiarował jedynego syna; i ofiarował ten, który otrzymał obiet
nicę, ten, do którego powiedziano: „Przez Izaaka otrzymasz po
tomstwo". Bóg — tak myślał — mocen jest nawet umarłych 
wskrzesić. Dlatego odzyskał syna swego“. P. Bogu wystarczyła 
gotowość ofiary z tego, co miał najdroższego.

Chociaż nie brak sprzeciwów, za miejsce ofiarowania Izaaka 
uważa się górę Moria, gdzie później zbudowano świątynię jero
zolimską. Zresztą dla nas w danym momencie nie jest ważny 
przebieg dyskusji na ten temat, ani przytaczanie rozmaitych 
argumentów, lecz sam fakt ofiarowania jako kulminacyjne wy
darzenie w życiu Abrahama, które przesądza o jego znaczeniu 
religijnym. Dobitnie podkreślił to św. Paweł Ap., gdy charakte
ryzował wiarę Abrahama: „uwierzył mając nadzieję wbrew 
wszelkiej nadziei i dlatego stał się ojcem licznych narodów, tak 
jak mu było zapowiedziane: „Takie będzie potomstwo twoje'* 
(Rzym. 4, 18). Warto nawiasem zaznaczyć, że Abraham po 
śmierci Saraj pojął w późnej starości drugą żonę — Ceturę, 
z którą miał jeszcze sześciu synów. Za swego życia jednak uczy
nił dziedzicem Izaaka, a dzieci Cetury obdarzył darami i odesłał 
do ziemi wschodniej. W ten sposób wypełniła się obietnica Boża, 
że będzie ojcem wielu narodów.
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Z ostatniego okresu życia Abrahama należy odnotować dwa 
fakty, które rzucają wiele światła na religijne zapatrywania 
Patriarchy. Pierwszy z nich związany jest ze śmiercią Saraj. 
Zmarła ona wtedy, kiedy przebywał w Hebronie. Żeby ufundo
wać rodzinny grób, zakupił w tym celu posiadłość wraz z grotą 
Makpelah od Efrona Hetejczyka (Rodz. 23, 1—20). Wydarzenie 
to w sensie religijnym wg komentatorów St. T. ma wielkie zna
czenie, w ten bowiem sposób zamanifestował Abraham, że nie 
chciał brać od ludzi tego (tzn. ziemi), co obiecał mu dać sam 
Bóg. Drugie wydarzenie z ostatniego okresu życia — to wybór 
żony dla Izaaka spośród krewnych w Haranie. Żoną tą została 
Rebeka. Jedno i drugie wydarzenie jest wyrazem odrazy, a może 
nawet i wstrętu, do miejscowej ludności, Kananejeżyków. Czyżby 
to świadczyć mogło o trosce zachowania monoteizmu już wtedy? 
Pytanie to wydaje się przesadnym chociażby ze względu na 
nieprzeciętność postaci Abrahama, która musiała promieniować 
na potomnych. Unikanie zaś związków małżeńskich z ludnością 
miejscową (por. małżeństwa Ezawa) tłumaczy się również dobrze 
zwyczajem u starożytnych ludów, w myśl którego starano się 
nie dopuszczać do małżeństw poza szczepem.

Reasumując nasze spostrzeżenia na przykładzie życia Abra
hama, należy stwierdzić: otrzymał on obietnice mesjańskie 
w nagrodę za nieprzeciętną wiarę i posłuszeństwo Bożym roz
kazom — „i będą błogosławione w nasieniu twoim wszystkie 
narody ziemi“. Znaczy to, że wszystkie narody dostąpią dóbr 
duchowych za pośrednictwem jego potomstwa. Ale kim jest to 
potomstwo? Jest nim albo sam Chrystus wzgl. Chrystus wraz 
z Kościołem. „Tak chciał okazać miłosierdzie ojcom naszym 
i wspomnieć na swe święte przymierze, na przysięgę, którą 
złożył ojcu naszemu Abrahamowi" (Łk 1, 72; por. Gal. 3, 6—9; 
Rzym. 11, 17 i n.). Znaczenie religijne Abrahama zawsze doce
niali Izraelici. W księdze Syracha zaliczony on jest w poczet 
największych świętych St. Testamentu (44, 20—24). Szczególnie 
tu  chwalona jest jego wiara, ufność Bogu i umiłowanie pokoju, 
ustępliwość, co może być przez nas podziwiane. Chrystus Pan
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każe naśladować jego uczynki (J. 8, 39), wspomina o jego 
chwale w niebie, a Ojca swego nazywa nawet Bogiem Abra
hama (np. Mt 22, 32).

W Nowym Testamencie najdobitniej znaczenie Abrahama 
podkreślił św. Paweł Ap. Mianowicie, udowadniając, że do zba
wienia nie potrzeba już uczynków Zakonu, ale potrzebny jest 
zakon wiary, który otwiera do Kościoła drzwi wszystkim na
rodom, pisze: „Dlatego też Pismo przewidując, że Bóg uspra
wiedliwi pogan przez wiarę, zapowiedziało Abrahamowi tę do
brą nowinę: „w tobie błogosławione będą wszystkie narody"' 
(Gal. 3, 8 i n.). Zamknięciem całości niechaj bidzie podkreślenie 
przez Pawła wyższości kapłaństwa Chrystusowego, a tym sa
mym i kapłaństwa Nowego Testamentu, nad kapłaństwem le- 
wickim (por. Hebr 7).

Ks. Kazimierz Fikulski



Dr JAN SULOWŚKi

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

D otychczas w Kościele rzymskim właściwie nie było warun
ków do rzetelnej dyskusji na tematy związane z celibatem 1). 
Wszelkie trzeźwiejsze głosy w tym względzie były automatycz
nie uważane na przejaw buntu. Obowiązywała zasada „noli 
tangere — sacrum est“. Jeszcze obecnie na Soborze Watykań
skim II konserwatyści z kardynałem Ottavianim na czele, są 
przekonani, że prawo celibatu jest „święte i nietykalne11. Zwo
lennicy tej teorii nie posiadają wprawdzie autorytatywnej wy
powiedzi Chrystusa na poparcie swej tezy, ale to im bynaj
mniej nie przeszkadza uważać tej instytucji za bezpośredni 
i „najszlachetniejszy" skutek ducha Ewangelii. Argumenty 
przytaczane są oczywiście bardzo liczne, niektóre wprost chwy
tające za serce, ale wszystkie mają tę jedną wadę, że nie liczą 
się z rzeczywistością, ani z prawdą historyczną.

Do powoływania się na Ewangelię w kwestii celibatu nie ma 
żadnych podstaw, a jeśli są, to co najwyżej przeciwko takiemu 
pojmowaniu tej instytucji. Na ogół w tym względzie miesza się 
dwa różne aspekty zagadnienia:

a) stosunek Chrystusa i Ewangelii do cnoty wstrzemięźliwo
ści — stosunek jak najbardziej pozytywny i nie budzący naj
mniejszych zastrzeżeń;
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b) jakiś niby surowszy i jakoby przez Ewangelię uprawomoc
niony stosunek do wstrzemięźliwości duchownych, który nota 
bene zupełnie nie istnieje. Skąd zaistniał on w Kościele, o tym 
będzie traktował niniejszy artykuł w swojej dalszej części.

Zwolennicy surowszego traktowania duchownych odnośnie 
wstrzemięźliwości, najczęściej powołują się na Ewangelię wed
ług Mateusza r. XIX, a zwłaszcza na jedno krótkie zdanie tego 
rozdziału 2). Głosi ono: „Qui vult capere — capiat“ — „Kto może 
pojąć — niechaj pojmie" (w. 12). Oczywiście akcent stawia się 
na słowo „capiat“, dopatruje się w nim jeśli nie bezwzględnego 
nakazu, to przynajmniej podkreślenia obowiązku. Zresztą po
wiadają, władzę nad sobą oddaje kościołowi każdy duchowny 
„dobrowolnie" w ślubie złożonym przy święceniach subdiako- 
natu 3).

I sądzę tu, że Ewangelia jest po ich stronie, bo zamiast łączyć 
przytoczone zdanie w sposób naturalny z dyskusją o małżeń
stwie poprzedzającą je — wybiegają naprzód do słynnego epi
zodu z bogatym młodzieńcem, którego Chrystus objął życzli
wym spojrzeniem. W ich rozumieniu jest to nic innego jak obraz 
alumna, przyszłego kapłana i do niego stosować się powinno 
wprost owo zdanie „Qui vult capere — capiat" — „Kto może 
pojąć, niechaj pojmie".

Otóż w ten sposób paradoksalnie łącząc dwa odrępne obrazy 
z Ewangelii z faktem, że seminarzysta „dobrowolnie" przyj
muje na siebie obowiązki stanu duchownego, nakładają nań i ten 
ciężar z czystym sumieniem przekonani, że „czynią przysługę 
Bogu". Że przy tym dokonuje się maleńki „retusz" Ewangelii, 
któż by o to dbał.

Sytuację zachodzącą pomiędzy przyszłym kapłanem a władzą 
duchowną można by przedstawić w formie takiego oto dialogu:

— Chcesz być kapłanem?
— Tak.
— Jeśli chcesz być kapłanem musisz złożyć ślub czystości.
— Ja jeszcze nie wiem, czy potrafię go zachować. To moje 

prawo naturalne.
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— Nic nas nie obchodzi. Wybieraj! Albo — albo. Kto chce — 
ten musi!

To, że jest to bardzo często rozumowanie dziecka pragnącego 
gwiazdki z nieba, to że cała historia Kościoła i doświadczenie 
przeczy takiemu ujęciu, to dla „władzy" nic nie znaczy. Prawo 
jest żelazne i nie pozostawia żadnych złudzeń. Chciałeś — to 
masz. Nie chcemy tu poruszać wcale zagadnienia na jakiej pod
stawie Kościół czuje się „uprawniony" do takiego postawienia 
sprawy, że w miejsce „qui potest" stawia „qui vult“, ale z punk
tu widzenia logiki w świetle nauki o człowieku jest to zwykły 
nonsens i dlatego cała ta sprawa nie może mieć nic wspólnego 
z Ewangelią.

Ale i z punktu widzenia historii, na którą usiłują powoływać 
się zwolennicy takiego ujęcia, nie ma ono większej racji. Jest 
faktem historycznym, że przez trzy pierwsze wieki istnienia 
chrześcijaństwa nikt nie słyszał o obowiązku celibatu ani też 
żadne tego rodzaju prawo nie istniało. Oto co pisze badacz tego 
zagadnienia dr. J. Bobak: „Pierwszą rzeczą, jaką stwierdzić 
należy jest, że w Kościele nie istniało żadne prawo (podkr. Bo
bak), które by zobowiązywało duchownych święceń wyższych 
do wstrzemięźliwości. Całą tę sprawę pozostawiano swobodne
mu wyborowi każdego. Ale też w żaden sposób nie należy ukry
wać, że była duża ilość tych co dobrowolnie, mężnym sercem 
przyjmowali słodkie jarzmo Chrystusowe" 4). Słowa te odnoszą 
się do okresu od początku istnienia Kościoła do końca III w. po 
Chrystusie.

W okresie tym nie robiono jednak żadnej specjalnej różnicy 
pomiędzy zwykłymi wiernymi, a duchownymi, choć przyznać 
należy, że byli apologeci tej formy życia jak Justyn czy Tertu- 
lian, którzy pragnęliby widzieć duchownych w stanie bezżen- 
nym, nie ma to wszakże żadnego związku z instytucją celibatu 
jako takiego. Cały wysiłek Kościoła w owym okresie i idąca 
w .ślad za tym dyskusja zmierzały do tego,: aby- duchowni, 
a zwłaszcza biskupi świecili przykładem wzorowego życia ro
dzinnego w jednożeństwie. Wszelkie wekslowanie tej dyskusji'
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na sprawy związane z celibatem są tendencyjne i nie mają rze
telnej podstawy historycznej — czyli świadomie, a najczęściej 
nieświadomie są po prostu nieuzasadnione i nieprawdziwe.

W kościele łacińskim obowiązek celibatu duchownych w pro
wadzono w IV w. W kościołach wschodnich albo w ogóle insty
tucji tej nie ma, a jeśli jest, to zmodyfikowana i została wpro
wadzona znacznie później.

Obecnie spróbujemy znaleźć rzetelną, racjonalną i z punktu 
widzenia historycznego uzasadnioną przyczynę zaprowadzenia 
tej instytucji w kościele zachodnim. Logicznym prawem porząd
ku rzeczy przyczyna musiała zaistnieć przed skutkiem. Stwier
dziliśmy, że nie mogła ona leżeć ani w nauczaniu ewangelicz
nym, ani też w tradycji jako takiej. Te źródła wskazują na pro
blem bliski, ale stosunkowo zupełnie odmienny — przykładne 
życie małżeńskie kleru czyli problem, który nas obecnie bezpo
średnio nie dotyczy.

W tym stanie rzeczy przyczyny musimy szukać poza nau
czaniem kościelnym. Możemy też zapytać czy w pewnym okre
sie czasu kościół nie znalazł się w takich okolicznościach, że pod 
naporem obcej ideologii, ideologii, która mogła się wydawać 
bardzo piękna, a może nawet szczytna, musiał się do niej dosto
sować? Czy obecnie nie udałoby się nam rozszyfrować kon
tekstu historycznego oraz podłoża okoliczności. towarzyszących 
wprowadzeniu celibatu na Zachodzie? Może coś mogliby nam 
powiedzieć ludzie bezpośrednio biorący udział w tej akcji?

ŹRÓDŁA DALSZE CELIBATU

Korzeniami swymi sięga instytucja ta głęboko w dzieje ludz
kości, prawie tak głęboko, jak pojęcie „sacrum m isterium '1, 
które wymagało również i ze strony ofiarnika wyrzeczenia się 
i rytualnej czystości. Na pewno pojawia się wraz z wprowadze
niem instytucji kapłaństwa w religiach starożytnego Wscho
du. W wielu z nich kapłan musiał poddawać się obowiązko
wym oczyszczeniom przez post i wstrzemięźliwość cielesną, ob
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mywania rytualne, a nawet separację od spraw doczesnych. 
Ciekawy i bogaty przegląd tych tradycji religijnych z punktu 
widzenia ówczesnej filozofii przedstawia nam w swoim dziełku 
pt. „De Abstinentia ab esu animalium“ 5) zwłaszcza w księdze 
czwartej, Porfiriusz neoplatończyk ( +  304).

Dalszą przyczynę stanowiły ruchy filozoficzno-religijne póź
niejszej starożytności ze stoicyzmem na czele, a także ruchy 
gnostyckie oraz tendencje religijne okresu helleńsko-rzymskie- 
gp. Ucieleśnieniem tego całego klimatu i swego rodzaju szczy
tem negatywnego stosunku do ciała z punktu widzenia religijno- 
-filozoficznego był manicheizm (w chrześcijaństwie sekta mon- 
tanistów) natomiast od strony „czysto filozoficznej" — neopla- 
tonizm. Nas tu  interesuje przede wszystkim ten ostatni aspekt 
klimatu pierwszych wieków chrześcijaństwa.

Neoplatonizm powstał w Aleksandrii w nauczaniu ustnym 
Ammoniusza Sakkasa (175—242), którego około r. 210 słuchał 
Orygenes (185—254) oraz Plotyn (203—270) główny twórca neo- 
platonizmu, zwłaszcza jego odłamu rzymskiego. Nikomu nie jest 
tajna rola, jaką odegrał w stosunku do Plotyna jego biograf 
i wydawca dzieł — Porfiriusz. Przejął się on może nie tyle samą 
filozofią neoplatońską co raczej filozoficzno-religijnymi kon
cepcjami neoplatonizmu.

Na Orygenesa, będącego również pod przemożnym wpływem 
szkoły katechetecznej w Aleksandrii wraz z Justynem i Klemen
sem, neoplatonizm wywarł jak najgorszy wpływ i doprowadził 
go do literalnego pojmowania słów Mat. XIX, 12 ,,qui seipsos 
castraverunt“ — „ci co sami się otrzebili". Czyn jego wprawdzie 
został potępiony, ale duch z którego otrzebienie wynikło potę
pionym być nie mógł. Duch ten był potężniejszy niż sam kościół, 
a poza tym (nie można tego ukrywać) duch ten odpowiadał nie
którym tendencjom w kościele, któremu zależało na przeciw
stawieniu się panującemu wówczas zepsuciu.

Dzięki ówczesnemu klimatowi przygotowywanemu już dość 
dawno, bo jeszcze w nauce Platona, neoplatonizm rozprzestrze
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nił się niesłychanie szybko i właściwie objął cały znany ówcze
śnie świat żyjący w kręgach kultury greckiej.

Na Zachodzie, jak już zaznaczyliśmy, najbardziej wpływo
wym w tym względzie był neoplatonizm Plotyna, ale na chrze
ścijaństwo najsilniej oddziałał właśnie odłam zapoczątkowany 
przez Porfiriusza. Z punktu widzenia filozoficznego charaktery
zuje tego myśliciela zwanego „królem“ usilne dążenie do syn
tezy organicznej platonizmu z arystotelizmem, a zdecydowane 
przeciwstawianie się stoicyzmowi. W wielu swoich pismach filo
zoficznych (napisał 78 dzieł) kopiuje on bardzo wiernie Nume- 
niusza.

W tym miejscu nie będziemy omawiali całej jego twórczości, 
ale zajmiemy się jego poglądami w kwestii nas interesującej, 
poglądami zawartymi w dwu jego dziełach, a mianowicie we 
wspomnianym już „De Abstinentia“ oraz w komentrzu do Ti- 
maiosa przekazanym nam w łacińskim tłumaczeniu stosunkowo 
bardzo wiernym Kalcydiusza6). Ten komentarz jest syntezą 
całej doktryny porfiriańskiej, ma doniosłe znaczenie dla pozna
nia tego odłamu filozofii, ale zagadnienie nas interesujące oma
wia jedynie ubocznie. Niemniej ze względu na okoliczności 
historyczne powstania tłumaczenia spełnia rolę materialnego 
pośrednika między porfirianizmem a chrześcijaństwem zachod
nim.

Pod koniec życia Porfiriusza, na przełomie wieku trzeciego 
i czwartego powstało koło przyjaciół tego filozofa, które następ
nie przerodziło się w rodzaj sekty działającej wśród inteligencji 
na pograniczu neoplatonizmu, pogaństwa i chrześcijaństwa. 
Sekta owa rozwijała się tak szybko, że poczęła zagrażać po tro
sze wszystkim, a przede wszystkim czystości doktrynalnej sa
mego chrześcijaństwa7). Pogaństwo było zagrożone wyraźnym 
monoteizmem Porfirian, a neoplatonizm nie mógł mu wybaczyć 
„grzechu“ popełnionego zawarciem małżeństwa z wdową obar
czoną siedmiorgiem dzieci, imieniem Marcella8), a także pew
nym odstępstwem od niektórych doktryn neoplatońskich. Można 
by tu  dodać także i to, że Porfiriusz znał judaizm z jednej strony
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dobrze i obiektywnie, ale nie w sposób prozelitycznie gorliwy. 
To wszystko wystarczało aż nadto, aby usprawiedliwić te dekre
ty  jakie począwszy od soboru w Nicei 325 pojawiają się prze
ciwko porfirianom w ustawodawstwie Konstantyna Wielkiego. 
Prześladowanie obejmuje przede wszystkim pisma Porfiriusza. 
Niszczono je systematycznie i palono publicznie na placach. Ko
mentarz, który nas tu  interesuje ocalał tylko dlatego, że znajdo
wał się w bibliotece cesarskiej i nigdzie nie nosił śladów tego 
imienia. „De Ąbstinentia“ zachowało się zapewne dzięki swojej 
treści. Inne pisma zachowane to przede wszystkim pisma poe
tyckie i urywki zawarte w innych dziełach.

DE ABSTINENTIA

Traktat ten, jak tytuł wskazuje, jest poświęcony wstrzemięź
liwości od pokarmów mięsnych, ale ubocznie porusza również 
zagadnienie powściągliwości cielesnej. Nas tu  nie interesuje ca
łość problematyki zawartej w tym szerokim i gruntownie opra
cowanym traktacie filozoficznym. Chodzi nam bowiem jedynie
o naszkicowanie klimatu w jakim wprowadzono celibat w ko
ściele zachodnim, aby na tym  tle lepiej poznać osobę w wielkiej 
mierze odpowiedzialną za wprowadzenie tej instytucji.

Przytoczymy tu  jedynie niektóre, zdaniem naszym ważniej
sze, myśli zawarte w „De Abstin'entia“.

Oto urywek, który w sposób ogólny i zasadniczy ujmuje po
wody wszelkiej abstynencji:

„Nie można powiedzieć, że większość ludzi jedne rzeczy uwa
ża za szpetne, a inne zaś za całkowicie dozwolone. Wszystko 
bowiem jest szpetne co dotyczy życia, jak to nam rozum dyktu
je, i od wszystkiego należy się powstrzymywać nie inaczej niż 
od spraw płciowych, naturze zaś należy pozwolić jedynie na 
trochę pożywienia ze względu na konieczność rodzenia. Gdzie
kolwiek bowiem są zmysły i doznania zmysłowe, tam z koniecz
ności pojawia się odwrócenie od części rozumnej. Im bardziej 
zaś pobudza się działalność części nierozumnej, tym  bardziej
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osłabia się rozum. Niepodobna bowiem, abyśmy równocześnie 
i tu  i tam się zwracali; gdy tu  jesteśmy, abyśmy i tam mogli 
być obecni. Albowiem uwagę zwraca się nie częścią swej osoby, 
ale całością" (I, 41)

Tej zasady neoplatońskiej nie można brać naiwnie jako od
wrócenia się całkowitego od zmysłów dla samej satysfakcji 
„intellectualium nugarum“. Neoplatończycy nie byli zwykłymi 
filistynami względnie sofistami zajmującymi się igraszkami 
słownymi. Cały ten system starał się podać ludziom ówczesnym 
wszystko to co było im potrzebne i konieczne w sposób możliwie 
najgłębszy i zadowalający. W przeciwnym razie neoplatonizm 
nie byłby taką siłą, jaką w istocie reprezentuje w historii filozo
fii. Śmiało bowiem powiedzieć można, że żaden inny system nie 
dzierżył dłużej rządu dusz i umysłów niż właśnie on. Nie był 
to ruch umysłowy fragmentaryczny,ale potęga żywotna przez 
wieki całe. Dlatego właśnie w nim znajdujemy to co w epoce 
ciągle trwających poszukiwań za religią prawdziwą wskazywało 
na sens ostateęzny. Przy tym podane to było w sposób przeko
nywający ówczesnego człowieka. W tym duchu właśnie pisze 
Porfiriusz:

„Składamy zatem, jak przystoi przeróżne ofiary także i my, 
jako że składamy je różnym potęgom: oczywiście Bogu będą
cemu ponad wszystkimi, jak to pewien mędrzec powiedział nic 
zmysłowego, ani nawet kadzidła, ani nawet nie wymieniając 
(jego imienia). Nic bowiem, co jest materialne, nie może nie być 
nieczystym zawsze dla tego, co jest niematerialnym. Zatem na
wet to słowo, które głosem wymawia się, ani to wewnętrzne, nie 
jest odpowiednie, jeśliby było skażone namiętnością duszy, lecz 
jedynie adorujemy go duszą czystą i świętymi myślami. Trzeba 
zatem, abyśmy zjednoczeni z nim, stając się podobni doń, nasze 
własne podniesienie umysłu składali Bogu, jako świętą hostię, 
która zarazem jest naszą pieśnią i zbawieniem. Zatem w kon
templacji tego Boga duszą wolną od pożądań dokonuje się ofiara. 
Natomiast dla zrodzonych z niego i "rozumnych bogów dołącza 
się pieśń wyrażona słowami. Dla każdego z nich ofiarą najodpo
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wiedniejszą jest złożyć pierwociny tych rzeczy, których nam 
bogowie poszczególni użyczyli, a którymi karmią i zachowują 
naturę naszą. Zatem tak, jak rolnik ofiaruje pierwszy snop 
i pierwszy owoc, tak m y nasze o nich rozumienie i słowa skła
damy, dziękując, że udzielili nam kontemplacji, że istotnie kar
mią ją w nas przestając z nami i ukazując się nam swoim wido
kiem, a także iż pouczają nas o naszym zbawieniu" (I, 34).

Jest wszakże i inny aspekt, którego tu  pominąć nie możemy. 
Chociaż bowiem Porfiriusz mówi zawsze o czystości w związku 
z ofiarami, to jednak całą tę sprawę traktuje pod wpływem re- 
ligii wschodnich trochę po czarodziejsku i niejako w sposób 
magiczny. Z jego słów wynika, że z bogami należy zawsze być 
ostrożnym, ponieważ nigdy nie wiadomo co może. się zdarzyć. 
Otóż czystość jest jakoby tarczą przed tego rodzaju przykrymi 
niespodziankami. Tarcza ta zasłania nie tylko samego ofiarnika, 
ale także i obecnych uczestniczących w misterium!

„Twierdzą bowiem, że czystość i wstrzemięźliwość (puritas et 
castimonia) to baczenie, aby ustrzec się przed umyślną szkodą: 
jest to niejako symbol i pieczęć boska, aby przystępując do ubła
gania (bogów) nikt nie ucierpiał od nich jakiejkolwiek szkody" 
(II, 34).

Przeciwnie zaś nieczystość posiada siłę sprowadzania demo
nów.

„Stąd ta  konieczność zabezpieczenia się przeszła aż do wróżów 
i rozpustników; nie zawsze bowiem posiadają oni w sobie siłę, 
bo dla sromoty i rozpusty wzywają złych demonów. Dlatego też 
rozpustnicy nie posiadają wstrzemięźliwości, lecz jedynie ludzie 
boscy i przepojeni boską mądrością, która właśnie jako zgoda 
z bogami, tym co się nią posługują zwykła dawać opiekę" (De 
Abst. II, 45).

Gdyby ci przewrotni posłużyli się mądrością, to zapewne na
wet oni potrafili odrzucić zło. Jednak na skutek zaślepienia 
ponoszą najprzeróżniejsze kary. Natomiast:

„Mąż boży posiada zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną 
czystość, stara się powściągać zarówno od pożądań duchowych,
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jak i pokarmów wywołujących pożądania, a w ten sposób po
żywa pokarmu boskiej mądrości, zaś przez odpowiednie myśli
o bogu nabywa podobieństwa do niego; poświęcony bowiem 
zostaje ofiarą rozumną i szatą białą i czystością niecierpiętliwej 
duszy, a lekkością ciała i nie przystępuje do boga obciążony zew
nętrznymi humorami ani też zamieszaniem duszy“ (II, 46).

W ten to sposób rozwija Porfiriusz coraz głębiej filozofię po
wściągliwości przygważdżając coraz to subtelniejszymi, a na owe 
czasy przekonującymi argumentami tych, co wzorem Ploty- 
na przeżywającego w swym życiu trzy czy cztery razy ekstazę, 
szukali szczęścia oglądania Jedni. Dziś jest nam prawie rzeczą 
niepodobną wniknąć w tę całą atmosferę mistyczno-magiczno- 
-filozoficzno-religijną, która przenikała powszechnie umysły tej 
epoki. Trudno nam przyżywać tego rodzaju myśli w taki sposób, 
aby pozwolić się nimi prowadzić i powodować. Na owe czasy 
natomiast był to pewien znak postępowości i kultury. Argumen
ty jakimi posługiwali się filozofowie, miały swoją wymowę dla 
ludzi spragnionych prawie fizycznie kontaktu z siłami pozaświa- 
towymi w ogólności, z Bogiem najwyższym szczególnie.

Zwróćmy uwagę za Porfiriuszem na jeszcze inny aspekt tej 
kwestii. Powiada on, że ofiarnicy pragnący zdobyć dusze zwie
rząt z których wróżą, aby posiąść ich cechy upragnione dla czło
wieka, zjadają ich główne narządy wewnętrzne, a zwłaszcza 
serce.

„Słusznie zatem filozof i kapłan boga ponad wszystkich in
nych, powstrzymuje się od spożywania wszelkich stworzeń: sko
ro bowiem do samego boga sam własnymi siłami usiłuje dojść 
bez żadnej przeszkody ze strony otoczenia; a jest ostrożny, roze
znaje znaki przyszłości oraz rozumie istotę rzeczy, roztropny, 
umiarkowany, skromny wszelkimi sposobami stara się o własne 
zbawienie. Podobnie zatem jak kapłan jakiegoś poszczególnego 
bóstwa posiada doświadczenie w tym jak się poświęca jego posą
gi, jak się składa ofiary i nabożeństwa przebłagalne, tak kapłan 
boga rozkazującego wszystkim bogom odznaczać się musi zna
jomością ekspiacji i tego wszystkiego co z nim jednoczy".
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„Jeśli bowiem ci ofiarnicy i kapłani nakazują sobie i in
nym, aby powstrzymywali się od grobów i ludzi światowych, od 
miesiączkujących i od spółkowania (w ogóle) oraz od brzydkich 
a rozwiązłych widowisk, a nawet od przysłuchiwania się takim 
rzeczom, ponieważ to podnieca afekty; często bowiem nawet ze 
względu na samą obecność nieczystych staje się coś co i ofiarę 
i ofiarnika plami: stąd powiadają również, że składanie ofiary 
w sposób nieodpowiedni przynosi większą szkodę niż pożytek: 
czyż zatem ten co jest kapłanem ojca najwyższego, kiedy stara 
się obcować z nim zniesie to, aby stać się grobem dla martwych 
ciał i by sam był pełen nieczystości? Czyż nie dość jest, że przez 
spożywanie owoców już przejmujemy do wnętrza naszej natury 
cząstki śmierci?" (podkr. J. S.) (De Abstin. II, 50—51).

Wyobraźmy sobie, że słowa te czyta chrześcijanin wykształ
cony w duchu neoplatońskim, bo w takim duchu odbywała się 
edukacja, czyż było rzeczą możliwą, aby pozwolił prześcignąć 
się pod tym względem filozofowi i poganinowi?

Porfiriusz rozważa dalej szeroko zwyczaje przeróżnych ofiar 
krwawych nawet z ludzi i wyciąga wniosek, że były one przy
czynami deprawacji, a także i pogardy prawdziwej religii, po
nieważ „bogom czysty umysł i dusza pozbawiona namiętności 
jest najlepszą ofiarą" (Diis autem pura mens et anima affectibus 
carens optima oblatio est). W ten sposób zakończył swoje rozwa
żania po stoicku w księdze drugiej.

W pozostałych dwu księgach zajmuje się innymi aspektami 
zagadnienia. Nie możemy oczywiście robić tu  przeglądu treści 
całej rozprawy Porfiriusza odnoszącej się przede wszystkim do 
abstynencji od pokarmów mięsnych, zwrócimy jedynie uwagę 
na fragmenty bezpośrednio związane z naszym tematem, aby 
jeszcze lepiej uwypuklić atmosferę wokół całej tej sprawy. Por
firiusz uważa więc życie płciowe za pewnego rodzaju wynatu
rzenie. Powiada, że człowiek najczęściej płodzi po pijanemu (od
wieczny problem, jak się okazuje) — i dlatego pod tym wzglę
dem stoi niżej od zwierząt przestrzegających ściśle okresu rui.
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„Nikt nie wątpi, jaka stąd płynie hańba dla ludzi i jakie to 
nieumiarkowanie" (Qua in re ąuanta hominum contumelia et 
intemperantia existat riemini dubium est") (De Abst. III, 10).

W księdze trzeciej podobnych argumentów można znaleźć 
znacznie więcej, ale z naszym tematem nie.ma to tak bezpośred
niego związku i nie posuwa naszego rozumowania wybitnie na
przód. Natomiast prawie cała księga IV pełna jest rozważań bez
pośrednio związanych z tym tematem — osnutych, mówiąc ję
zykiem współczesnym na kanwie „świętości kapłańskiej". Nie
które z tych przykładów zdają się być żywcem wyjęte z jakiegoś 
rozdziału reguły kleryckiej.

Porfiriusz zachłystuje się na przestrzeni kilku długich rozdzia
łów ascezą kapłanów egipskich.

„Zawsze widziani byli w pobliżu posągów bogów i bogiń, albo 
coś robili, albo przebywali, albo też ze skromnością i powagą 
coś porządkowali... Powagę bowiem czcigodną nawet i w samym 
stroju zachowywali. Chód ich skromny, wzrok opanowany, aby 
nie rzucali oczami tam gdzie chcą, uśmiech zaś tak rzadki i taki 
aby nie wykraczał poza samo roześmiane oblicze, a zawsze 
z godnością poruszał rękami. Nikomu też z nich nie były obce 
zasady dotyczące porządku i stanowiska, jakie każdy wyciągał 
w świątyni losem. Spożywali niewiele potraw prostych. Wina 
zaś niektórzy zupełnie, inni bardzo mało używali ze względu na 
szkodliwość dla nerwów i zawroty głowy przeszkadzające kon
templacji jak też z powodu, że podnieca płciowo. A także i w 
przyjmowaniu innych rzeczy byli tak ostrożni; albowiem w poś
cie nigdy nie jedli cbleba, w innym zaś czasie zwykli byli go 
jeść zmieszany z hyzopem: powiadali bowiem, hyzop w więk
szej części zabija siłę chleba. Od oleju prawie wszyscy często, 
a niektórzy zawsze się powstrzymywali; jeśli zaś ktoś używał 
go do jarzyn, to tak niewiele, aby tylko coś niecoś można było 
zaspokoić smak" (IV, 6).

Nie będziemy tu  przytaczali tych wszystkich przepisów nie
zliczonych wprost, a mających na celu zmniejszenie troski w sto
sunku do ciała. Kapłani egipscy, jego zdaniem, nazywali je „sta
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raniem wolim" — troską o brata osła — powie Franciszek z Asy
żu. Natomiast asceza tak surowa nie tylko nie sprowadzała na 
nich żadnych chorób, ale pozwalała dokonywać wielu ciężkich 
i poważnych prac. Noce trawili na obserwacji nieba i świętym 
posługiwaniu, a dzień poświęcali służbie w świątyni i to:

„cztery razy, rano i wieczorem, w południe i o zachodzie słoń
ca hymnami wielbili" (IV, 8).

„Przede wszystkim zaś od obcowania z kobietami się po
wstrzymywali". Trzykroć dziennie brali zimną kąpiel, a obo
wiązkowo wtedy gdy zdarzała im się zmaza nocna na łożu z ga
łęzi palmowych zwanym bais.

„Pragnienie i głód oraz skromny wikt przez całe życie prak
tykowali. Stąd też wstrzemięźliwość i czystość we wszystkim... 
„sprawy płciowe brukają, jako że stosunek zachodzi pomiędzy 
mężczyzną a kobietą9). I czy to z cielesnego złączenia zostanie po
częte potomstwo, czy też nie z powodu zachodzących okoliczno
ści, duszy to zawsze przynosi zmazę. Natomiast obcowanie sa
mych mężczyzn podwójnie kala i dlatego, że bezowocne i że 
przeciwko naturze. Zatem w ogóle sprawy płciowe i emisja na
sienia brukają dlatego, że dusza jest złączona z ciałem i zostaje 
pociągnięta na zewnątrz ku przyjemności. Uczucia również pla
mią duszę, wikłając ją  ze wzburzoną częścią nierozumną, a w ten 
sposób mężczyzna niewieścieje. Albowiem nazwę skażenia 
i zmazy odnosi się do rzeczy odmiennych rodzajem a zmiesza
nych ze sobą, zwłaszcza jeśli skażenie jest tego rodzaju, że trud
no je usunąć" (IV, 20).

Kiedy czyta się te długie rozdziały opisujące ascetyczną do
skonałość kapłanów egipskich, syryjskich, perskich, indyjskich, 
kreteńskich, czy żydowskich esseńczyków z tej samej IV księgi 
„De Abstinentia", to wprost chciałoby się .zawołać, że przecież 
tego nie mógł napisać poganin. Bo też tak było. Neoplatonizm 
cały nie był bynajmniej pogański, a tym  bardziej poganinem 
nie był sam Porfiriusz, zdaniem niektórych odstępca od chrze
ścijaństwa. Jeśli chodzi o pisma ascetyczne, to nad Porfiriusza 
nie było większego autora o czym świadczy jego osobista prak
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tyka, której wyrazem zewnętrznym jest list do żony Marcelli,10) 
którą pod wpływem neoplatończyków musiał porzucić. Fakt ten 
najdobitniej świadczy o potędze klimatu, jaki zapanował w sfe
rach religijnych nie tylko neoplatońskich. Właśnie w „De Absti- 
nentia“ widzimy, że występował on na znacznie szerszej plat
formie w praktykach najrozmaitszych religii.

Dr Jan Sulowski
(Dokończerre o podtytule: „Wpływ neoplatonizmu i Porfiriusza na in 

stytucję celibatu“ w  następnym  numerze).

Przypisy

CELIBAT od łacińskiego coelibatus; coelebs =  bezżenny. E tym olo
gicznie słowo tru d n e  do w yjaśnienia. „Coe” odpow iada sanskryckiem u 
„eka” i często jest.sprow adzane do „ca” stąd  być może „coeles =  jedno
oki. N atom iast libere lub lubere  mogłoby oznaczać tego, co lubi być 
sam, lub i samotność. N iektórzy proponują etymologię grecką. KOITE =  
łoże, położenie się do łoża; łoże m ałżeńskie oraz LEIPO =  ustąpić, cofać 
się, brakow ać, cierpieć brak. Zatem  oznaczałoby tego, co nie m a łoża 
małżeńskiego.

W każdym  razie obecnie słowo to jest jednoznaczne i odnosi się do 
osoby żyjącej w  stanie bezżennym.

2)Mat. X IX  zwłaszcza ww. 1—15. A oto*- tek st istotny: „Si ita  est 
causa hom inis cum uxore, non expedit nubere. Qui d ix it illis: Non 
om nes capiunt verbum  istud, sed ąuibus datum  est. S unt ehim  eunuchi, 
qui de m atris  utero  sic nati sunt; et sun t eunuchi, qui facti sun t ab ho- 
m inibus; et sun t eunuchi, qui seipsos ca strav e ru n t p rop ter regnum  
caelorum. Qui potest capere capiat." Mat. XIX, 10-12;
Do tego łączą też w. 29 tegoż rozdziału: „Et omnis, qui re liquerit do- 
m um  vel fra tres  au t sorores au t patrem  au t m atrem  au t uxorem  au t 
filios au t agros p rop ter nom en meum, centuplum  accipiet et v itam  
ae ternam  possidebit”.

3) A by nie być gołosłownym oto co pisze X. P. Rzewuski w  Encyklo
pedii Powszechnej t. III, W arszawa 1860, s. 362; „C elibat nie jest z p ra 
wa bożego „jednak ponieważ podług nauki P ana Jezusa i W ielkiego 
A postoła, bezżeństwo z doskonałą czystością zachow yw ane ze względu 
na Boga t.j. dla lepszego podobania się jem u, jest stanem  doskonalszym



280 (24) Dr J A N  SU L O W SK I

i Bogu przyjem niejszym , a słuszną jest rzeczą, żeby kap łan i św iątobli
wością i doskonałością byli w zniesieni ponad ludzi świeckich, dlatego 
Kościół kato lick i w e w szystkich czasach w ym agał od swych sług bez- 
żeństw a”.

4) Bobak Joannes d r — De caelibatu  ecclesiastico deque im podim ento 
O rdinis Sacri apud O rientales et p raesertim  apud Ruthenos, Romae 
1941; art. II  A tem poribus postapostolicis usque ad finem  saeculi te rtii; 
R ecapitu latio  s. 32 n ”P rim um  quod s ta tu i debet, est, mullam legem 
in  Ecclesia qua obligatio ad continentiam  clericos in m aioribus consti- 
tu tos teneat. Tota haec eres selectioni cuiuslibet reliqu itu r. M inim e 
tam en  celari potest nec debet, m agnus eorum  num erus qui sponte suave 
C hristi iugum  suscepere corde v ir ili”.

5) P orphy rii Philisophi, De A bstinentia ab esu anim alium , 11.IV. ed. 
R. H ercher, P arisiis 1858 ss. 86 tekst grecki i łaciński.

6) T im aeus a Calcidio tran sla tu s  com m entarioque instruc tus ed. J. H. 
W aszink et P. J. Jensen, Londini e t Leidae 1962 (ostatnie i najbardzie j 
krytyczne wydanie). W szystkich w ydań Kalcydiusza było siedem. Po
przednie dokonane przez naszego rodaka (Platonis T im aeus in te rp re te  
Calcidio cum  eiusdem  com m entario, ed. J. Wróbel, Lipsiae 1876).

7) Por. J. Sulowski, K alcydiusz w  m owie cesarza K onstan tyna W iel
kiego do biskupów  323, Rocznik Teologiczny C H A T  1963, 238—265.

8) Epistoła ad M arcellam , ed. A. Mai (Classici auctores e Cod. Vat 
Rom ae 1821 w  t. IV; obok tego J. Bidez, Vie de P orphyre le philosophe 
neoplatonitien, G and-Leipzig 1913 w  dodatku podaje spis dzieł Porfi- 
riusza i lis t do M arcelli.

9) Nie ulega wątpliw ości, że chodzi tu  o pogląd o niższości kobiety 
i „nieczystości sam ej je j n a tu ry ”. Pogląd ten  został przekazany prżez 
K alcydiusza i Boecjusza średniow ieczu i długo pokutow ał w naszej 
ku ltu rze, do czego jeszcze poniżej wrócimy.

10) Por. J. Bidez. dz. c.



Ks. RICHARD ANDRlAMANJATÓ

W O L N O Ś Ć  
I J E D N O Ś Ć

(Przem ówienie wygłoszone przez W ielebnego Ks. R icharda 
A ndriam anjato  z Ewangelickiego Kościoła Reform owanego 
M adagaskaru na W szechchrześcijańskiej K onferencji Pokojo
wej w  Pradze)

Drodzy Przyjaciele w Jezusie Chrystusie!

Łaska Boża umożliwiła nam zebranie się tutaj, w tej sali, 
abyśmy za sprawą Bożego wezwania rozważyli historię i ewo
lucję naszego świata w chwili, gdy tyle krajów Afryki i Azji 
usiłuje poddać praktycznemu egzaminowi stan swej nowej 
egzystencji, uzyskanej i odzyskanej po wielu dziesięcioleciach 
obcego panowania. Wszystkie te charyzmaty, które Bóg na każ
dego z nas nałożył, będą nam teraz pomocne przy analizie wła
snego postępowania jako chrześcijan i jako dzieci Bożych. 
Mamy oto stanąć oko w oko z tym niezwykłym zjawiskiem, któ
rego świadkami jesteśmy; mamy coraz lepiej spełniać tę pro
roczą rolę, którą Chrystus wyznaczył zarówno Kościołowi jako 
całości jak też każdemu z nas, nakazując nam być „solą ziemi" 
i „światłem świata" (Mat. 5, 13—14).

Dzisiejsze nasze stanowisko spróbujemy oprzeć w szczególno
ści na dynamizmie dziejów Afryki dnia dzisiejszego. Nie prze
prowadzimy tu  żadnych systematycznych i szczegółowych stu
diów dotyczących tych narodów, które mają być przedmiotem 
naszych rozważań. Będzie to raczej szkic ukazujący aspekty, 
które pozwoliłyby na mocniejsze przedstawienie zbieżności fak-
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tów z naszym punktem widzenia, i które dałyby siłę potrzebną 
naszemu świadectwu.

Niech nam tedy wolno będzie zacząć od definicji pojęcia 
wolności... Weźmy w tym celu klasyczny słownik Larousse‘a. 
Czytamy w nim, że wolność jest to stan albo kondycja osoby 
wolnej, tzn. kogoś, kto nie jest czyjąś własnością, kto nie ma 
żadnego pana, jakakolwiek by nie Występowała forma posiada
nia i cokolwiek by nie było naturą zniewolenia. Stąd też „wol
ność" została zdefiniowana jako sytuacja, stan, kondycja. Inny
mi słowy, „wolność" nie została tu przedstawiona przy pomocy 
terminologii pojęć absolutnych, niezależnych od jakiejś innej 
idei albo rzeczy, istniejącej lub nieistniejącej. Wolność powraca 
tu  do idei, stosunku, współzależności, związku z resztą świata, 
związku z resztą ludzkości. Dlatego „wolność" — to wolność 
stojąca vis a vis czegoś, jakiejś rzeczy.

Niemniej, dla nadania klarowności naszej sumarycznej anali
zie, dodamy, że po to, aby wolność odczuwana była jako rze
czywistość, musi ona ukazać się w działaniu. Będzie to więc 
możliwość decydowania i działania. I właśnie w tym punkcie 
przekładania siebie samej na język akcji i decyzji „wolność" 
jako taka zakreśla sobie granice własnej definicji.

W rzeczy samej, gdy człowiek doświadcza swej wolności albo 
tego, co — jak wierzy — stanowi „jego wolność", musi pokonać 
pewną liczbę różnego rodzaju przeszkód. Przeszkody te unaocz
nią mu zawsze ograniczenia jego osobistej sytuacji, przypomną 
mu ograniczony zasięg jego działania. Czy nie próbuje on wów
czas obalić granic swoich możliwości, granic — nazwijmy to 
tak — jego wolności? I czyż nie przejawia się w tych wysiłkach 
to, że usiłuje on nadać „wolności" głęboki sens jako „odpowie
dzialności"? Chcieć nagiąć jakąś zakreśloną granicę do danej 
egzystencji — to inaczej chcieć uznać odpowiedzialność za zmia
nę pewnej sytuacji przy pomocy grupy czynników określają
cych pewną równowagę w dziejach — nawet wszechświata! Gdy 
tylko wolność człowieka przejawi się w działaniu, nowo 
powstałe sytuacje czy zjawiska wzniecić muszą dyskusję. Wy
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łoni się również pokusa przeprowadzenia zmiany tej grupy sy
tuacji czy zjawisk. W większości jednak wypadków zjawiska 
i sytuacje nie ulegną tak łatwo zmianom i tutaj problem wol
ności człowieka stanie się w praktyce problemem jego oswobo
dzenia. Czyli bardziej naglące stanie się poszukiwanie nie przy
czyn jego aspiracji, ale tego, przeciwko czemu kieruje on swoje 
aspiracje. A czy historia człowieka nie jest w ostatecznej anali
zie czymś innym jak historią jego wyswobodzenia? Człowiek 
użyje wszystkich środków, jakie ma do dyspozycji, aby osiągnąć 
to wyswobodzenie, poczynając od odkrycia siebie samego, 
swoich własnych możliwości i swojej własnej wartości. Analiza 
otaczających go zjawisk skłoni go do rozwinięcia i udoskonale
nia wiedzy, nauki, techniki. A czyż sama religia, określana jako 
więź łącząca człowieka z innymi istotami pozazmysłowymi, jaka 
by nie była rzeczywistość i natura tych istot, czyż nie jest reli
gia środkiem służącym podwójnemu wyswobodzeniu: wyswobo
dzeniu w odniesieniu do Boga czy innych sił nadnaturalnych, 
której to dążności towarzyszy chęć zaskarbienia sobie dobrych 
łask przy pomocy praktyk religijnych, oraz wyswobodzeniu 
w odniesieniu do innych sił działających w świecie, zależnych 
od działania Boga czy sił nadnaturalnych, z Nim pojednanych?

Spróbujmy teraz poddać bardziej szczegółowym rozważaniom 
kwestię wolności chrześcijańskiej i wyswobodzenia za pośred
nictwem Chrystusa. Gdy cofniemy się do historii stworzenia, 
tak jak ją opiewają księgi Genesis, staniemy w obliczu dwu 
wyraźnych aspektów czy wymiarów wolności danych człowie
kowi na początku.

Pierwszy rachunek — to wykaz łask i błogosławieństw ofiaro
wanych człowiekowi przez Boga, a także nakazów odpowiedzial
ności ciążącej na człowieku. „Rozmnażajcie się i zaludniajcie 
ziemię i poddajcie ją swemu panowaniu. I panujcie nad rybą 
morską, i nad ptakiem powietrznym, i nad każdą żywą rzeczą, 
która się rusza na ziemi“ (Gen. 1, 28).

Drugi wymiar ukazuje nam ograniczenie nałożone ludzkiej 
wolności przez Boga. „Z każdego drzewa w ogrodzie jeść s w q -
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bodnie będziesz, ale z drzewa wiadomości dobrego i złego, nie 
będziesz jadł, albowiem w dniu, w którym z niego jeść będziesz, 
niechybnie zginiesz1' (Gen. 2, 16^17).

Można więc powiedzieć, że z wóli Bożej wolność ludzka 
umieszczona została w obramowaniu, poza którym przeobraża 
się ona w próżność, niewolnictwo i śmierć. I gdy Adam, po nim 
Kain, a następnie reszta rodzaju ludzkiego znaleźli się poza za
sięgiem granicy nakreślonej ludzkiej wolności przez Boga, wy
nikiem tego było nieszczęście i niedola, gorzka walka o życie, 
w której człowiek zdegenerował się i przekształcił w niebez
piecznego wilka, dybiącego na życie bliźniego. Przyjście na 
świat Chrystusa było odwróceniem tej beznadziejnej sytuacji. 
Dzięki pojednaniu człowieka z Bogiem za pośrednictwem Chry
stusowym, człowiek jest znowu zdolny słyszeć Słowo Boże czyli 
znać Bożą wolę, a więc być znów odpowiedzialny, znów prze
jawiać aktywną odpowiedzialność tam, gdzie Bóg obdarza czło
wieka niezbędną dlań siłą, aby utwierdził swe panowanie na 
ziemi, stosownie do słów naszego Pana: „Zaprawdę, powiadam 
wam, jeżeli będziecie mieli wiarę w ziarno zasiane i będziecie 
mówić tej górze: „Rusz się i przesuń na inne miejsce!“, poruszy 
się ona i nic nie będzie dla was niemożliwością“ (Mat. 17, 20). 
Trzeba tu  jednak dodać, że wolność podarowana człowiekowi 
przez Boga za pośrednictwem Chrystusa nie może być wypró
bowana skutecznie gdzie indziej, jak w ramach zakreślonych 
Bożą wolą. I — co szczególnie należy podkreślić — nasze wy
swobodzenie poprzez Chrystusa jest tym wyswobodzeniem, któ
re nie zna żadnych granic, ale które jednoczy wybranego z Bo
giem w jedną rodzinę, w jedno Królestwo.

Jedność — w rzeczy samej — wyznacza szczególny jakby wy
miar w tej chrześcijańskiej perspektywie, nadaje jej swoisty 
jakiś kształt. Korzenie „jedności" tkwią nie w zmiennej woli 
człowieka, ale w niezwyciężonej miłości Tego, który „Syna 
swego jednorodzonego dał, aby ktokolwiek, kto weń wierzy, 
nie zginął, ale miał żywot wieczny1' (Jan 3, 16). Jedność ta ozna
cza jedność warunków, kondycji. Warunków i kondycji wszyst
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kich tych, którzy przeniesieni są przez Boga ze śmierci do ży
cia. Jedność świadomości, świadomość, która jest całkiem nowa, 
świadomość, że się jest ambasadorem Boga w tym świecie. 
Mamy świadczyć o tym naszym własnym postępowaniem, dając 
tym samym świadectwo Jego sile, Jego potędze i Jego chwale.

Jedność w odpowiedzialności: „Przeto idźcie i nauczajcie 
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego” (Mat. 28, 19).

I czyż to nie ta ostra świadomość takiej właśnie jedności 
podsunęła św. Pawłowi słowa zawarte w jego liście do Gala- 
tów? „Nie masz Greczyna ani Żyda, nic nie jest związane ani 
wolne, męskie ani kobiece; bo wszyscy my stanowimy jedno 
w Chrystusie Jezusie“ (Gal. 3, 28).

Jedność tę trzeba także okazywać! Czyż nie to właśnie sta
nowiło siłę chrześcijan pierwszych wieków, że potrafili oni tak 
ściśle jednoczyć się w obliczu piętrzących się przeciwności, znaj
dować jedność w radości i działaniu.

Widzimy tedy, że wyswobodzenie Chrystusowe przyniosło 
światu logiczny wynik w postaci jedności rasy ludzkiej, w osta
tecznym zgromadzeniu tych wszystkich, których Bóg wzywa 
z Północy i z Południa, ze Wschodu i z Zachodu, aby ponownie 
stali się Jego dziećmi, aby ponownie stali się „błogosławień
stwem" wszystkich narodów.

Dodajmy na koniec i tę pierwotną cnotę, bez której ta jedność 
byłaby niemożliwa i bez której wyswobodzenie byłoby tylko 
fałszerstwem i oszustwem. Chodzi o miłość. Ci bowiem, którzy 
zostali wyswobodzeni przez Chrystusa, są także przez Niego 
powołani do współżycia z Nim. Żyć z Nim — to być z Nim 
w jedności. A być'z Nim zjednoczonym — to być świadomym 
naszej jedności z bliźnimi, ponieważ „jeżeli człowiek mówi: Ko
cham Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest...“ (1 Jana 
4, 20).

Dlatego nasza wolność i jedność, jednocząca wszystkich wie
rzących w Chrystusa, to jedność i wolność dla czegoś, dla na
szego bliźniego, dla świadectwa w działaniu i słowie, w tym
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celu, abyśmy mogli sobie uświadomić wagę zalecenia apostoła 
Pawła: „A cokolwiek czynicie w słowie czy w uczynku, róbcie 
wszystko w imieniu Pana Jezusa“ (Kol. 3, 17).

W tym właśnie duchu przystępujemy teraz do szczegółowego 
przedmiotu naszych rozważań: do konkretnej, specyficznej sy
tuacji historycznej krajów Afryki. Chodzi nam także o przed
stawienie tych wysiłków na rzecz wyswobodzenia, które wy
stępują wszędzie, ale które jeszcze nie zadowalają.

Pod koniec naszych rozważań spróbujemy określić kierunek, 
w jakim Kościół powinien działać, a także postaramy się spre
cyzować stosunek do rozmaitych ruchów, tak trudnych do zana
lizowania, a przecież zmierzających nieuchronnie ku podwójne
mu celowi: „zjednoczenia celem wyswobodzenia i wyswobodze
nia celem zjednoczenia". Czy człowiek w uczuciu nostalgii za 
pierwotną, utraconą wolnością nie próbuje dzień za dniem, przy 
użyciu wszystkich dostępnych mu środków, przełamać barier 
ograniczających jego obecną wolność i swobodę? Gdy mówimy
o dzisiejszej Afryce, nie jesteśmy w ogóle w stanie pojąć zna
czenia nadawanemu tam słowu „wolność" bez uprzedniego zgłę
bienia tego szczególnego aspektu naszej współczesnej historii, 
jakim jest fakt kolonializmu.

Zjawisko to Afrykanin dostrzega jako ograniczenie jego swo
bód, wolności, jego możliwości. Co więcej, ograniczenie to sięga 
w następujące sfery: intelektualną (system wychowania i kształ
cenia nie sprzyja bynajmniej harmonijnej ewolucji Afrykanina, 
lecz utwierdza w nim cechy poddaństwa i zależności), religijną 
(zmuszanie siłą do wyboru jednego czy drugiego wyznania za
miast pozostawienie tego wolnemu wyborowi, wspomaganemu 
edukacją i praktyką), polityczną (niszczenie wszelkich form 
.władzy autochtonicznej, zawadzającej w czymkolwiek wielkiej 
eksploatacji kolonialnej) i wreszcze fizyczną (gdyż system rzą
dów kolonialnych przyczynił się niewątpliwie do degeneracji 
fizycznej w pewnych rejonach).

Afrykanin nie jest nawet w takim stopniu wolny, aby mógł 
nazwać siebie człowiekiem. Nie był on niczym innym, jak tylko
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pewnym czynnikiem postępu wolności na Zachodzie, gwaran
tem określonych możliwości, określonej hegemonii, a stąd i pew
nej wolności. Pamiętamy słynną berlińską konferencję odbytą 
w listopadzie 1884 r., kiedy to narody europejskie podzieliły 
pomiędzy siebie Afrykę jak ciasto, bez jakiegokolwiek cienia 
humanitaryzmu, a to w celu zaoszczędzenia samym państwom 
europejskim tych konfliktów, które mogłyby rozgorzeć w wy
niku złej koordynacji ich poczynań na terenie Afryki!

Na skutek tego porozumienia Afryka nadawała się tylko do 
jednego celu: spełniania woli tych, którzy do niej przybyli, 
uzbrojeni w niezrozumiałe zasady chrześcijańskie.

Co można powiedzieć o służbie Afrykanina? Pod względem 
wojskowym służy on za obrońcę krajów, do których jest wy
syłany, krajów, które nie były zdolne same się bronić, ale które 
przybrały tytuł „krajów macierzystych". Pod względem ekono
micznym Afrykanin stał się jednym z czynników we współza
wodnictwie gospodarczym, przy wytwarzaniu produktów po
chodzących z metropolii przemysłowych. Pod względem kultu
ralnym, wszystko, co stanowiło cywilizację głęboko afrykańską, 
zostało wyrwane wraz z korzeniami, zastąpione cywilizacją
i wychowaniem utwierdzającym panowanie kolonizatora nad 
duchem afrykańskim. A czy moglibyśmy dodać, że w dziedzinie 
ideologii i religii usiłowano ukazywać tylko aspekty ułatwiające 
przyjęcie poddaństwa? A jeżeli już o zwykłą egzystencję chodzi, 
to śmierć czy życie prostego robotnika murzyńskiego nie stano
wiło dla nikogo ważniejszej kwestii! Kolonizator sprawował nad 
Afrykaninem władzę niemal nieograniczoną, a jego postawę 
tłumaczyło dyskryminacyjne umieszczanie czarnego człowieka 
gdzieś pomiędzy „prawdziwym człowiekiem" a bestią. I czy nie 
jest dziś głęboko zawstydzające, że w niektórych stanach Sta
nów Zjednoczonych życie Murzyna ma wartość spędzenia za
ledwie siedmiu miesięcy w więzieniu przez mordercę, co równa 
się dwudziestej części kary wymierzanej pospolitemu złodzie
jowi bydła na Madagaskarze?
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Oto sytuacja, w jakiej znalazł się czarny człowiek w Afryce
i poza Afryką. Wszędzie też uświadamia on sobie konieczność 
wyswobodzenia celem odzyskania swych rzeczywistych ludz
kich wymiarów.

Afrykanin też zdał sobie wkrótce sprawę z faktu, jak bardzo 
zjednoczył się świat zachodni w swej woli kontynuowania eks
ploatacji kolonialnej Afryki, we wspólnej woli panowania.

Stąd też, stojąc w obliczu zjednoczenia wielkich potęg i uni
wersalizmu doktryn europejskich, Afrykanin zdobywa się na 
nową świadomość. Ta budząca się nowa świadomość dążyć bę
dzie do osiągnięcia jedności narodowej lub regionalnej, która 
przełamie wąskie granice wolności (jeżeli w ogóle można o ta
kiej już mówić) Afrykanina.

W każdej sferze działania czarny, skolonizowany człowiek wy
tęża wszystkie siły, aby osiągnąć wyswobodzenie, i odczuwa 
przy tym konieczność, nieocenioną wartość solidarności i jedno
ści. Ta solidarność i jedność — to nie tylko środki działania, ale 
swego rodzaju gwarancja wolności: W swej walce o wolność
i pogłębienie sensu jedności Afrykanin odkrył, że kolonizatorzy 
usiłowali zaszczepić sztuczną jedność, sprzyjającą łączeniu pew
nych środowisk społecznych, w sposób szczególny i zamierzo
ny — uprzywilejowanych.

Ale taka fałszywa jedność w rzadkich tylko wypadkach zdolna 
była oprzeć się historii, w której elita intelektualna dochodzi do 
wniosku, że powołaniem jej nie jest żadne pokojowe „zburżu- 
azyjnienie“, jak by tego chcieli kolonizatorzy, ale przetłuma
czenie na język słów i czynów popularnych dążeń i aspiracji. 
To połączenie elity intelektualnej z masami stanowiło nieoce
nioną wartość w marszu Afryki ku wyswobodzeniu. Ale kolo- 
nialiści nie dają za wygraną.

Co dzień, co miesiąc, co rok — nowe niezależne kraje podda
wane są smutnemu doświadczeniu. Dostrzegają one ogranicze
nie swych swobód. Szukają więc rozwiązania swych problemów 
w umocnieniu międzynarodowej solidarności, czy to będzie so
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lidarność „republik żebraczych" — jak to niektórzy Europej
czycy nazywają — czy inna forma tej solidarności.

Pierwszym wielkim zwycięstwem, wynikającym bez wątpie
nia z międzynarodowej solidarności, stała się solidarność poli
tyczna. Ale solidarność polityczna — to dopiero jeden krok, jed
na odsłona wyswobodzenia. Gdy z jednej strony naruszono tu 
trochę bariery polityczne, bariery ekonomiczne i kulturalne tego 
wyswobodzenia nie przestały być bardzo wąskie i ciasne w dal
szym ciągu.

Nowo powstałe niezależne państwa borykają się z wielkimi 
trudnościami gospodarczymi, z trudnymi sytuacjami, najeżo
nymi poważnymi konfliktami. Podjęły one trudną walkę o uzy
skanie niezależności ekonomicznej, o podniesienie na wyższy 
poziom stopy życiowej swych mieszkańców, o zapewnienie 
swym obywatelom wykształcenia i oświaty, o postęp społeczny
i kulturalny. Różnice w ewolucji, w poziomie uprzemysłowie
nia, współzawodnictwo o towary tropikalne i egoizm pewnych 
państw .— wszystko to skutecznie osłabia i hamuje trium f ducha 
solidarności i zjednoczenia, a tym samym ducha wolności i wy
swobodzenia. Poza opisanymi tu czynnikami współzawodnictwa
i rywalizacji wewnątrzafrykańskiej występują też czynniki
i obiektywne, komplikujące rozwiązanie problemu właściwej 
egzystencji Afrykanina. Wymieńmy tylko presję demograficzną, 
brak wyszkolonego personelu fachowców, brak kapitału, brak 
ducha ekonomii, który nakazywałby osiągnięcie maksimum 
z ograniczonych możliwości...

W tej walce, której zwycięski rezultat jest przesądzony, Afry
kanin czuje się zobowiązany działać w szczególności w nastę
pujących aspektach: odzyskania prawdziwych wymiarów czło
wieczeństwa w coraz to bardziej dla ludzkości nieustępliwej sy
tuacji zagrożenia, dążenia do jedności kulturalnej, aby szerszy 
ogół mógł zdać sobie sprawę zarówno ze swoich ograniczonych 
warunków, jak i z niewykorzystanych możliwości, przekrocze
nia różnic rasowych, szczepowych, różnic w rozwoju technicz
nym i kulturalnym, dążenia do osiągnięcia świadomości współ-
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noty warunków historycznych i gospodarczych, wyciskających 
swe piętno na jego procesach duchowych, i wreszcie — wysił
ków na zewnątrz, zmierzających do ustanowienia nowych sto
sunków międzynarodowych, nowego świata, w którym możliwe 
stałoby się zharmonizowanie wszystkich wysiłków na rzecz 
zrównania w prawach ludów i ludzi wydziedziczonych z tymi, 
którzy mogą się tymi prawami cieszyć.

W jaki sposób powinien Kościół zainicjować swą pracę na 
rzecz wolności w niezwykle ciężkiej sytuacji, w jakiej znajduje 
się dziś Afryka, i w obliczu groźby unicestwienia, jaka zawisła 
nad całym światem? Jakim życiem żyć mają Kościół i chrześci
janie, głosząc codziennie Ewangelię miłości, wolności i jedno
ści?

Powinniśmy przypomnieć sobie niektóre ze stanowisk Ko
ścioła, jakie zajmował on w czasach kolonialnych, i które będzie 
może usiłował zajmować nadal w obliczu złożonej, skompli
kowanej sytuacji dzisiejszego świata. Pierwszym była próba 
nauczania najbardziej bezcielesnej Ewangelii, tj. takiej Ewan
gelii, w której Kościół zamieniał się po prostu w jakieś biuro 
ajencyjne sprzedające... bilety do Raju. Drugim było bezwa
runkowe podporządkowanie się potęgom tego świata. Pamiętam 
niektóre egzegezy Tomasza XIII... Wolność chrześcijanina staje 
się wolnością nie na rzecz uciśnionych, ale wolnością podporząd
kowującą ich wielkim świata tego.

Próbując zmienić stan rzeczy radykalnie tzw. „Trzeci Świat" 
wybrał drogę neutralizmu. Wszyscy wiemy, jak ważne były od
byte już konferencje w Bandungu i Addis-Abebie, jak również 
wspólne stanowisko 75 państw zajęte podczas obrad genew
skich. Jest to droga trudna — ale nie widać dziś lepszej drogi. 
Taka równowaga pomiędzy Wschodem a Zachodem jest po pro
stu niezbędna dla wyzwolenia, dla wyswobodzenia Trzeciego 
Świata. Krocząc tą drogą, Afrykanin odkrywa inne wymiary 
swej egzystencji i swej wolności: wymiary uniwersalne. Wy
swobodzenie takie nastąpi tylko wówczas, gdy cała ludzkość 
uświadomi sobie uniwersalność harmonijnej jedności całej zie
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mi, wszystkich krajów i narodów, wszystkich ludów, które mogą 
z godnością wypełniać swą rolę. Ludzkość zjednoczy się we 
wspólnym przeznaczeniu, a interesy narodów tak się ułożą we 
wspólnocie i niepodległości, że nie do pomyślenia stanie się 
wzajemne ignorowanie się jakichkolwiek wielkich czy małych 
narodów.

Któż lepiej niż sam Chrystus może przywrócić człowiekowi 
jego rzeczywistą godność?
, Kościół musi poddać rewizji swe stanowisko. Musi zwrócić się 
do prawdziwych źródeł, do swego fundamentu, po to aby lepiej 
pojąć jak drogocenne jest to miejsce, na które Chrystus go po
wołał. Musi żyć na co dzień Ewangelią pokoju, miłości i jedno
ści, jaśniejąc żywym światłem, bijącym zewsząd i olśniewają
cym każdego przechodnia. Tym samym światłem, które bije od 
wszystkich wyswobodzonych w Chrystusie, światłem w samej 
swej naturze stanowiącym wezwanie do prawdziwego wyswo
bodzenia. Światło to może działać jednak skutecznie tylko wte
dy, gdy odzwierciedla prawdziwe, historyczne warunki ludz
kiego bytowania. Kościół powinien być więc w tym bytowaniu 
aktywny. Wolność nie ma znaczenia w oderwaniu od działania. 
A mówiąc o potrzebie wypracowania nowej etyki, czyż można 
coś lepszego zaproponować niż przykazanie: „Będziesz miłował 
bliźniego swego, jak siebie samego?"

Z niewielkim i skrótami z angielskiego przełożył:

Wł. Tar.
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D no upadku swej potęgi ujrzało papiestwo w 1045 r., gdy obok 
pap. Benedykta IX godność „Namiestnika Chrystusowego1' pia
stował równocześnie najpierw (od 21 stycznia) pap. Sylwester 
III, a kilka miesięcy później (od 1 maja) również i pap. Grzegorz 
VI. Rozpoczęła się w Rzymie okrutna walka trzech „Następców 
św. Piotra", podczas której lała się po ulicach krew, nikt nie był 
pewny swego życia i mienia. Kres położył jej niemiecki cesarz, 
Henryk III, dopiero po dwóch latach 20 grudnia 1046 r. na wiel
kim s y n o d z i e  w S u t r i .  Na żądanie cesarza synod usunął 
wszystkich trzech (jak najbardziej legalnych) papieży i uznał 
za papieża biskupa Swidgara z Bambergi, który przybrał sobie 
imię Klemensa II (1046—1047). Na „Ojca św.“ został wyznaczo
ny przez cesarza, który ze swego prawa „opiekuna Kościoła'-' 
skorzystał jeszcze trzy razy i mianował papieżami biskupów 
niemieckich bez żadnego udziału Rzymian czy duchowieństwa 
włoskiego.

Datą przełomową w tej sytuacji był rok 1058. Mianowicie 20 
marca 1058 zmarł ostatni, czwarty papież „niemiecki", Stefan 
IX, a mieszkańcy Rzymu jednomyślnie wybrali sobie Włocha, 
biskupa z Velletri, Jana Mancjusza, którego nazwano Benedyk
tem X (1058—1060). Temu wyborowi sprzeciwiła się jednak par
tia rzymskich reformatorów, którym przewodził subdiakon Hil- 
debrand, mnich benedyktyński, kierujący kurią rzymską od 
dziesięciu już lat. Co było powodem tej opozycji? Prawdopodob
nie przykre wrażenie, jakie zostawiło trzech wyżej wymienio-
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nych papieży, którzy w 1045—1046 rządzili Rzymem jednocześ
nie. Schizma przed synodem w Sutri miała miejsce tylko dzięki 
samowoli panów rzymskich — rozumował Hildebrand — więc
o legalności papieży nie mogą decydować Rzymianie. Już lepsi 
są Niemcy, ponieważ dalecy, za Alpami.

W odpowiedzi więc na rzymski wybór pap. Benedykta X, H il
debrand zwołał do Florencji swoich zwolenników, którzy god
ność papieską w dniu 15 czerwca 1058 oddali w ręce florenckie
go biskupa, Gerarda, znanego pod imieniem M i k o ł a j a  II 
(1058—1061). Na temat legalności tego wyboru toczy się po dziś 
dzień spór, ponieważ pap. Mikołaj II ani nie został wybrany jak 
jego przeciwnik, Benedykt X, ani nie odbył przed Benedyktem 
uroczystej intronizacji. W starszych katalogach obydwu papieży 
uważano za legalnych, ostatnio przeważa opinia przychylna ra
czej Mikołajowi II. Zwolennicy jej powiadają, że w połowie XI 
wieku rękojmią legalności pontyfikatów było jeszcze potwier
dzenie przez dwór cesarski w Niemczech, a właśnie pap. Bene
dykt X takiego potwierdzenia nie otrzymał wskutek intryg Hil- 
debranda. Konkretnie o legalności decydowała pieczęć cesar
skiego kanclerza, biskupa Gwiberta z Parmy, który poparł 
zjazd florencki.

Po zdobyciu Rzymu przez wojska niemieckie i wypędzeniu 
pap. Benedykta X rozpoczęto nowe rządy całkowicie Niemcom 
wrogie. W kwietniu 1059 r. Hildebrand zebrał s y n o d ,  na któ
rym po raz pierwszy w historii papiestwa odbyła się uroczysta 
koronacja i do tego podwójną koroną. Na koronie dolnej wyry
to napis: Korona królewska z rąk Boga, na górnej zaś napisano: 
Diadem cesarski z rąk św. Piotra. Ód czasu tej uroczystości 
(wyrosłej wprost ze zmyślonej „Darowizny Konstantyna") in
tronizacje papieskie zaprzestano nazywać religijnym terminem 
„consecratio", a poczęto używać politycznego słowa: „coronatio". 
Miało to znaczyć zmianę papiestwa z instytucji kościelno-reli- 
gijnej w instytucję kościelno-polityczną. Godziło to w politycz
ne prawa cesarza niemieckiego.
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Oprócz koronacji synod rzymski w 1059 r. wprowadził nowe 
przepisy wyboru papieża sprzeczne z interesami niemieckiego 
dworu. Czynne prawo wyborcze mieli od tego czasu posiadać 
wyłącznie kardynałowie, przy czym kandydata mogli przedsta
wiać sami ci kardynałowie, którzy posiadali sakrę biskupią. Od 
papieskich elekcji wyraźnie odsunięto nie tylko pozostałe du
chowieństwo i lud Rzymu, ale również i cesarza. Dwór nie
miecki miał prawo tylko zatwierdzić wybór i przesłać posła na 
koronację.

Tuż po synodzie w 1059 r. wysłał Hildebrand do Niemiec pa
pieskiego legata z poleceniem poinformowania o nowych po
rządkach. Jak jednak było do przewidzenia, Niemcy poczuli się 
srodze dotknięci zaistniałymi faktami i z rzymskim legatem 
w ogóle nie chcieli rozmawiać, a nawet formalnie z papiestwem 
zerwali. Kronikarz papieski zanotował co następuje: „Skoro pap. 
Mikołaj upomniał dwór niemiecki z powodu demonstracji anty
papieskich, Niemcy się jeszcze bardziej rozsierdzili i zaatakowa
li prymat papieski tak jak tylko mogli, gdyż zabronili wymawiać 
imię papieża w kanonie mszalnym" (Mignę, PL 149, kol. 464).

Przeciwnik Hildebranda, biskup Benzo z Alby zaatakował go 
następującymi słowy: „Ten Prandellus (przekręcone złośliwie 
imię Hildebrandus) traktuje swego Mikołaja (papieża) tak jak 
się traktuje osła w stajni. Trudno mi przytoczyć imiona wszyst
kich ludzi, których on wyklął. Lecz Anno z Kolonii (szef rządu 
cesarskiego) postanowił pomścić obelgi, jakie rzucono tak na 
niego jak i na innych i za zgodą wszystkich prawowiernych wy
słał Hildebrandowi bullę ekskomunikacyjną, którą papież czy
tał i która przyprawiła go (papieża) o śmierć" (Ad Henrieum IV,
1, 7 — Monum. Germ. Hist., Seriptores 11, s. 672). To uroczyste 
wyklęcie papieża j rzez  episkopat nierriecki odbyło się na sy
nodzie w Wormacji zwołanym na Boże Narodzenie 1059 r. przez 
młodocianego cesarza Henryka IV.

Dodajmy, że do tak drastycznych wystąpień skłoniło Niem
ców porozumienie kurii rzymskiej z Normanami przeprowa
dzone na synodzie w Melfi, 23 sierpnia 1059. Dla nikogo nie
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było rzeczą tajną, że ostrze przymierza „Stolicy Świętej" z po
łudniowymi rozbójnikami godziło przede wszystkim w Niem
ców. Jeden z punktów umowy zobowiązywał przecież Norma
nów do gwarantowania swobodnego wyboru papieży i obrony 
„Stolicy Apostolskiej

Niemiecki dwór postanowił się bronić. Zaatakował pap. Miko
łaja II za pośrednictwem episkopatu Lombardii (Włochy północ
ne) oraz ludu rzymskiego.

Przywódcą duchowieństwa Lombardii był arcybiskup Gwido 
z Mediolanu uchodzący za głowę narodowego, niezależnego Ko
ścioła Ambrozjańskiego. Wprawdzie pap. Mikołaj II zmusił arcy- 
bpa Gwidona do upokorzenia się wobec rzymskiego synodu, 
w 1069 r., lecz episkopat lombardzki uznał to za gwałt na nieza
leżności swego Kościoła i w celu wzmożenia gniewu swoich 
wiernych głosił ze zgrozą, że „Mediolan został poddany Rzy
mowi" (M.G.H., Script. t. 8, s. 21). Na znak protestu Kościół 
Ambrozjański nie ogłosił żadnych dekretów Rzymu i całkowicie 
z papiestwem zerwał.

Drugim naturalnym wrogiem Hildebranda i Mikołaja II na 
terenie Italii był lud rzymski, pozbawiony wpływu na wybór 
papieży. Jego wrogość tłumili częściowo Normanowie, lecz ob
jawiła się gwałtownie nazajutrz po śmierci Mikołaja II 27 lipca 
1061, ponieważ papież z Hildebrandem przebywali poza Rzy
mem, we Florencji.

Na wieść o śmierci papieża Rzymianie wysłali do Niemiec 
poselstwo z prośbą o pomoc przy wyborze nowego papieża wed
ług starodawnych zwyczajów. Przywódca poselstwa, hrabia Ge
rard z Galerii, wiózł ze sobą wszystkie odznaki papieskiej god
ności, jak mitrę, pierścień, chlamidę, a przy tym miał wręczyć 
cesarzowi oznaki godności „patrycjusza Rzymu", ażeby mu 
przypomnieć o jego obowiązku w stosunku do „stolicy świata". 
Od Mediolanu do rzymskiego poselstwa przyłączyli się biskupi 
Lombardii. Droga przez Alpy była utrudniona, więc poselstwo 
stanęło na niemieckim dworze dopiero w połowie października 
1061.
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Pierwszą reakcją Niemców było zwołanie do Bazylei na dzień 
28 października 1061 wielkiego synodu elekcyjnego. Król Hen
ryk IV korzystając z tradycyjnych praw, wyznaczył kandydata 
na papieża w osobie biskupa Kadalusa z Parmy. Synod kandy
daturę jednomyślnie poparł, Kadalus godność przyjął i nazwał 
się H o n o r i u s z e m  II (1061—1073).

Obóz rzymski „reformatorów" uprzedził jednak ten akt i wy
brał własnego papieża już 30 sierpnia 1061. Stało się to pod 
murami zbuntowanego Rzymu. Papieżem Hildebranda został 
biskup Anzelm z Lukki. Do Rzymu wprowadzili go w nocy 
1 października 1061 Normanowie. Ich wódz, książę Ryszard 
z Kapui, odbierał przysięgę wierności, gdy w kościele św. Piotra 
biskup Anzelm otrzymywał koronę (podwójną) papieską pod 
imieniem A l e k s a n d r a  II (1061—1073).

Było więc znowu dwóch papieży jednocześnie z tym, że jeden 
rezydował w Rzymie, a drugi na razie w północnych Włoszech. 
Na początku 1062 r. dwór niemiecki postanowił ułatwić wpro
wadzenie pap. Honoriuszall do Rzymu poprzez biskupa Benzo- 
na z Alby. Gdy Benzo zjawił się pod bramami miasta, Rzymia
nie tłumnie wylegli na powitanie i z entuzjazmem wiwatowali 
na cześć pap. Honoriusza II. Benzo zwołał wiec, na którym 
w ostrej formie zarzucił pap. Aleksandrowi II prywatę i chci
wość, czym tak wzburzył słuchaczy, że gotowi byli Aleksandra II 
zamordować, Aleksander II ratował się ucieczką a.z nim umknęli 
z miasta wszyscy „reformatorzy". Na drugi dzień senat jedno
myślnie opowiedział się za pap. Honoriuszem II.

Celem zapewnienia Honoriuszowi II bezpieczeństwa ze strony 
Normanów, biskup Benzo porozumiał się z cesarzem bizantyj
skim (greckim), Konstantynem X Dukasem (1059—1067). Za 
cenę uznania Honoriusza II jako legalnego papieża i wpisanie 
na bizantyjskie doptychy, Grecy zyskali pomoc niemiecką prze
ciw Normanom, których pragnęli z Italii wyrzucić jako rabu
siów swych posiadłości. Sojusz pap. Honoriusza II z Konstanty
nopolem oznaczał zerwanie sojuszu z Normanami zawartego 
W Melfi przed trzema laty.
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Po wstępnych pertraktacjach z Rzymianami i Grekami biskup 
Benzo sprowadził pap. Honoriusza ale pod Rzym tylko, ponie
waż w międzyczasie Hildebrand zorganizował dla swego papieża 
znaczną armię i postanowił Honoriusza do miasta nie wpuścić. 
W dniu 14 kwietnia 1062 spotkały się wrogie armie przy wzgó
rzu Watykanu (campus Neronis) i stoczyły morderczą bitwę. 
Zwycięstwo odniósł papież Honoriusz II, który też natych
miast zajął zamek watykański oraz potężną twierdzę Świętego 
Anioła.

Bitwa jednak całkiem nie ustała, gdyż pap. Aleksandrowi II 
udało się zająć klasztor na Kapitolu i całą dzielnicę położoną 
po lewej stronie Tybru. Walczono na ulicach wręcz, strzelano 
z łuków i katapult.

Obok wojny krwawej toczyła się wojna nerwów polegająca 
na obrzucaniu się groźbami, przezwiskami czy oszczerstwami. 
Przodował w niej obóz „świętych reformatorów", Hildebranda, 
Piotra Damiani i Aleksandra II. Matkę króla Niemiec, cesarzo
wą Agnieszkę, przezwano kochanką biskupa Henryka z Augs
burga, doradcy młodego króla, Henryka IV. Hrabiego Gerarda 
z Galerii napiętnowano mianem wyklętego bandyty, papieża 
Honoriusza II zaś obrzucono przezwiskiem rozwiązłego lubież
nika. Przyszły “święty" Piotr Damiani odważył się nawet na 
proroctwo zapowiadające rychłą i gwałtowną śmierć Honoriu
sza II w 1062 roku.

Proroctwo się nie spełniło, bo Honoriusz II zmarł śmiercią 
naturalną w Parmie dopiero dziesięć lat później.

Ten gorszący stan przerwał książę Toskanii, Gotryd, przy po
mocy podstępu. W maju 1062 zjawił się pod Rzymem i rzekomo 
w imieniu dworu niemieckiego zażądał od obydwu papieży ka
pitulacji i zdania się na decyzję niemieckiego króla.

Żądanie zaskoczyło tak Honoriusza jak i Aleksandra dlatego, 
że Honoriusz był pewien -bezwzględnego poparcia Niemców, na
tomiast Aleksander zawsze liczył na przyjaźń księcia Gotfryda 
z Toskanii, zwalczającego Niemców. Czyżby Gotfryd zdradził
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swego podopiecznego? Bynajmniej, został mu nadal wierny 
i skrycie zawiadomił Aleksandra, że podstęp ma na celu usunię
cie pap. Honoriusza. Dlatego pap. Aleksander bez oporu wyje
chał z Rzymu do starej siedziby w Lukke, pap. Honoriusz II 
zaś, podejrzewając podstęp, odmówił poddania się i próbował 
się bronić. Niestety wszyscy Rzymianie dali się wciągnąć w pu
łapkę zastawioną przez Gotfryda i opuścili Honoriusza II, który 
w tej sytuacji musiał się poddać i czekać na rzekomą decyzję 
niemieckiego dworu.

Na czym polegał podstęp? Na początku maja 1062 arcybiskup 
Annon z Kolonii w porozumieniu z kilku książętami niemiecki
mi dokonał politycznego zamachu. Wyrwał mianowicie podstęp
nie młodocianego króla Henryka IV spod opieki matki, cesarzo
wej Agnieszki, i narzucił nowy reżym. Regentami teraz zostali: 
arcybp. Anno z Kolonii oraz arcybp. Adalbert z Bremy. Opusz
czona cesarzowa musiała zamieszkać w klasztorze. Gotfryd znał 
sympatie arcybpa Annona dla rzymskich „reformatorów", więc 
dowiedziawszy się o zamachu stanu, na własną rękę odebrał 
pap. Honoriuszowi II zwolenników przez zręczny manewr.

Przewidywania księcia Gotfryda spełniły się, gdy arcybp 
Anno 27 października 1062, na synodzie w Augsburgu zażądał 
od niemieckich biskupów podjęcia uchwały o zdegradowaniu 
pap. Honoriusza II i zatwierdzenie pap. Aleksandra II. Wniosek 
nie przeszedł, ale arcybp Anno wysłał potajemnie do pap. Alek
sandra II posła z zapewnieniem o pełnym poparciu ze strony 
niemieckiego dworu.

Aleksander II natychmiast po otrzymaniu tej wiadomości wy
jechał z Lukki do Rzymu w otoczeniu armii księcia Gotfryda. 
W marcu 1063 stanął w Rzymie a w kwietniu na synodzie rzym
skim rzucił na pap. Honoriusza II klątwę, na co dotychczas się 
nie odważył. Miał za sobą teraz nie tylko Normanów, którym 
składał przysięgę wierności, ale i Niemców. Przeciw sobie miał 
tylko Rzymian.

Honoriusz II słysząc o klątwie, postanowił wykląć Aleksandra
II. Dokonał tego w Parmie i zaraz ruszył na Rzym, gdzie przy
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poparciu mieszkańców zdobył twierdzę watykańską i zamek 
św. Anioła. Na wieść o tym Normanowie szybko nadeszli z od
sieczą, rozbili siły Honoriusza II i spacyfikowali miasto tak, że 
nieprędko będzie znowu myślało o swoim papieżu.

W grudniu 1063 arcybiskup Anno zapowiedział w imieniu 
króla zwołanie' wielkiego s y n o d u  do M a n t u i  leżącej w za
sięgu wojsk księcia Gotfryda. Synod odbył się w Zielone Święta 
1064 r. Przewodniczył sam arcybp Anno, dążący za wszelką 
cenę do usunięcia pap. Honoriusza II wyznaczonego przecież 
przez niemiecki dwór.

Na synodzie powinni być obydwaj papieże, lecz Honoriusz II 
odmówił przybycia w obawie przed jakimś podstępem ze strony 
księcia Gotfryda. G Imowa la arcybpowi Anno bardzo na rękę. 
Zapytał pap. Aleksandra II, czy prawda, że godność papieską 
zdobył przy pomocy przekupstwa i wojsk Normanów (tych za
przysięgłych wrogów cesarstwa), pap. Aleksander zaprzeczył 
i przysiągł, że to nieprawda. Żadnych świadków nie badano. 
Na tym proces się zakończył, synod jednomyślnie uznał Alek
sandra II za papieża legalnego, Honoriusza II natomiast zdepo
nował i uroczyście wyklął.

Zwolennicy Honoriusza nie próżnowali. Na drugi dzień ich 
słudzy wpadli z kijami do kościoła w Mantui, gdzie się synod 
odbywał i wszystkich wypędzili. Sytuację uratowała toskańska 
armia księcia Gotfryda. Otoczyła kościół i broniła uczestników 
synodu do jego zakończenia. Arcybp Anno nie był świadkiem 
tych wypadków, gdyż już wcześniej odjechał do Niemiec, aby 
ratować swe polityczne wpływy zagrożone przez współregenta, 
arcybpa Adalberta.

Po synodzie mantuańskim Aleksander II wjechał uroczyście 
do Rzymu, by stąd kierować dalej walką z Honoriuszem II. Gdy 
Honoriusza odstąpili Niemcy, jedynymi sprzymierzeńcami po
zostali biskupi Kościoła Ambrozjańskiego w Lombardii. Alek
sander II skierował przeciw nim fanatycznych patarów.

P a t a r o w i e  swoją nazwę wywodzili prawdopodobnie od 
nazwy Paturia, oznaczającej najbardziej ubogą i zaniedbaną
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dzielnicę Mediolanu. Tutaj w połowie XI w. zwolennicy rzym
skich „reformatorów" zwoływali wiece religijno-kościelne prze
konując biedaków, że źródłem ich nędzy są zamożni biskupi 
oraz żonaci księża. Przywódcami patarów mediolańskich byli 
dwaj młodzi księża nieżonaci, Landulf i Ariald. Podczas obcho
dów jednego ze świąt w 1055 r. księża ci podburzyli proletariat 
Mediolanu przeciw arcybiskupowi Widonowi i ruszyli na bój 
z księżmi żonatymi. Tłum wdzierał się do mieszkań „obrzydłych 
nikolaitów" — jak nazywano duchowieństwo żonate — wyrzucał 
na ulicę żony i dzieci księżowskie, samych księży bił i rabował 
ich dobytek. Na synodzie w 1055 r. arcybp Wido rzucił na pa
tarów klątwę, ale ci się nie ulękli i odwołali do Rzymu, skąd 
nadeszło papieskie błogosławieństwo dla ich „świętej" misji.

Po dziewięciu latach fanatyczny Ariald pozyskał dla tej spra
wy rodzonego brata, walecznego kapitana Erlembarda, ponieważ 
temu rycerzowi jakiś duchowny „poderwał" piękną narzeczoną. 
Ariald z Erlembaldem zwrócili się do pap. Aleksandra II z goto
wością pomagania mu w walce z Honoriuszem II. Papież „refor
matorom" podziękował, przesłał swe „apostolskie" błogosła
wieństwo wraz ze „sztandarem św. Piotra" i zachęcił do walki 
„z wrogami Chrystusa aż do rozlewu krwi". (Mignę, PL, t. 143, 
kol. 1456). Wynikiem „apostolskiej" zachęty były nowe pogro
my żonatych księży i wypędzenie wielu biskupów przeciwnych 
ślepym fanatykom.

Tymczasem w Niemczech nastąpiły nowe zmiany polityczne. 
Rywal arcybiskupa Annona, arcybiskup Adalbert, bez niczyjej 
wiedzy przyspieszył ogłoszenie pełnoletności króla Henryka IV, 
mającego zaledwie czternaście lat. Stało się to 29 marca 1065. 
Pełnoletność była fikcją, w gruncie rzeczy chodziło o odsunię
cie arcybiskupa Annona od wpływów na króla, który teraz pod
pisywał wszystko, co mu podsunął arcybp Adalbert, wróg rzym
skich „reformatorów" i zwolennik pap. Honoriusza II. Głównym 
argumentem Adalberta w tej walce była przyjaźń pap. Aleksan
dra II z Normanami.
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Na wieść o zmianie kursu polityki niemieckiej zmieniła się 
też postawa duchowieństwa i episkopatu Lombardii. Ludność 
Mediolanu porzuciła patarów, których wódz, ksiądz Ariald, mu
siał się ratować ucieczką w Alpy. Schwytano go jednak nad je
ziorem Lago Maggiore, na żywo obcięto mu nos, uszy, wargi, 
prawą rękę, wyłupano oczy i wyrwano język oraz genitalia, 
gdyż — jak złośliwie stwierdzono — zawsze głosił celibat. Zamor
dowanego wrzucono do jeziora (Mignę, PL, t. 143, kol. 1476). 
Arcybiskup mediolański, Gwido, rozpoczął obławę na patarów 
prowadzoną z jeszcze większą energią po nadejściu z Rzymu 
papieskiej klątwy.

Ale oto w lutym 1066 sejm niemiecki w Tryburze znowu 
zmienił taktykę polityki króla. Zażądał od niego usunięcia arcy- 
bpa Adalberta, przywrócenia do łask arcybpa Annona i uzna
nia Aleksandra II za papieża legalnego.

Miało to bezpośredni wpływ na dzieje Kościoła Ambrozjań- 
skiego. Oto brat zamordowanego Arialda, kapitan Erlembald, 
zgromadził znaczny oddział uzbrojonych ludzi, obiegł pałac ar
cybpa Gwidona i zażądał rehabilitacji wyklętych patarów, 
a zwłaszcza zbezczeszczonego Arialda. Osaczony arcybiskup 
zgodził się na wszystkie warunki bezwzględnej kapitulacji. 
Arialdowi urządzono manifestacyjny pogrzeb, podczas którego 
działo się wiele „cudów", a po pogrzebie sfanatyzówany tłum 
urządził pogrom żonatych księży. Biskupi, którzy próbowali ha
mować harbarzyństwo, zostali zamordowani. Pap. Aleksander II 
morderstw nie potępił — lecz owszem, otwarcie je pochwalił 
i zaprosił przywódców pogromu na synod rzymski. Wykonując 
wolę synodu papież wysłał do Mediolanu swych legatów, którzy 
1 sierpnia 1067 ogłosili w tym mieście na rynku dekret potę
piający księży żonatych jako heretyków i wysławiający pata
rów za ich gorliwość „katolicką". W dekrecie wyraźnie zale
cono używać przeciw „konku&natorom" przemocy fizycznej.

Na wiosnę 1067 pap. Aleksander II, a raczej jego doradca 
Hildebrand, zerwał sojusz z Normanami. Chodziło tu  o stwo
rzenie pozorów wrogości papiestwa do wrogów Niemiec, ażeby
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w ten sposób pognębić ostatecznie pap. Honoriusza II. Nie- 
szczerość tego manewru wyszła jednak szybko na jaw i dwór 
niemiecki ostentacyjnie nawiązał rozmowy z Honoriuszem II. 
Przeprowadzał je osobiście dotychczasowy patron „reformato
rów", sam arcybp Anno, czym sprowadził na siebie gniew kurii 
rzymskiej, tak, że nieomal spadłaby nań papieska klątwa. Król 
Henryk IV coraz więcej osobiście decydował w sprawach pań
stwowych i nie taił swej niechęci do Hildebranda, z którym 
po kilku latach przyszło mu się spotkać w Kanossie.

Nie bacząc na'„reform atorów" Henryk IV w 1069 r. wyrzucił 
z Mediolanu papieskiego arcybpa Attona i osadził swojego czło
wieka w osobie arcybpa Gotfryda. Był to wstęp do trzy wieki 
trwającej walki cesarstwa z papiestwem. Rozpoczął ją ze strony 
papiestwa Hildebrand, gdy w dniu 22 kwietnia 1073 został pa
pieżem Grzegorzem VII w sposób wyraźnie lekceważący stare 
przywileje niemieckiego dworu. Tuż po swej koronacji podwój
ną koroną Hildebrand napisał do Henryka IV buńczuczny list 
z żądaniem, aby niezwłocznie uznał jego „wybór", gdyż w prze
ciwnym wypadku „nie zniesie nigdy cierpliwie jego niepra
wości".

Tak się rozpoczęła nowa era nie tylko w historii papiestwa, 
lecz i w historii całego chrześcijaństwa. Powstał nowy „grego
riański" Kościół, zwany od tego czasu oficjalnie Kościołem 
Rzymskokatolickim, gdyż katolicyzm Kościoła Zachodniego 
ujął w ramy rzymskich „reformatorów" XI wieku.

Ks. dr Szczepan Włodarski
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S K A Z A N I  

NA DOŻY WO CIE

W jednej z cel sztumskiego więzienia odbywa karę młodociany 
przestępca Wojciech K. skazany za matkobójstwo przez Sąd 
Wojewódzki w Poznaniu na dożywocie (główna postać reporta
żu Falkowskiej „Dziewczyna i śmierć“ z dawnych numerów PIŻ) 
Gdy odwiedziłem go, był bardzo przygnębiony, nieufny do świa
ta i ludzi, ostrożny w rozmowie. Pisał listy do brata, który mu 
dopomagał, czytał lekką beletrystykę, uczył się w celi języka 
angielskiego z wypożyczonego podręcznika.

Mówił, że chciałby w więzieniu zdobyć świadectwo dojrzało
ści, wyuczyć się jakiegoś zawodu i pracować odpłatnie w przed
siębiorstwie przywięziennym. Czasem głos jego urywał się i w 
oku błyskała łza. Tak. O tamtym nigdy się nie zapomina. Tylko 
brat mi wybaczył, podał rękę, ale ja na to na pewno nie zasłu
żyłem. I cierpienie .moralne jest o wiele cięższe od samej zbrod
ni, od krat, od kutych drzwi i małej celi zastawionej pryczami 
po sufit. Potem rozmawiałem z Wojtkiem, z pracownikiem wię
zienia. Oczywiście, możemy go zatrudnić, skierować do techni
kum, ale... dalszy ciąg relacji mam zapisany w notesie „Kto za
gwarantuje, że Wojtek jako groźny przestępca nie skorzysta 
z lada okazji i nie ucieknie?".

Trzeba więc najpierw poznać jego charakter, zamiary, uspo
sobienie, odróżnić pozory od rzeczywistości, obserwować dłuż
szy czas jego stosunek do współwięźniów i funkcjonariuszy, aby 
oddawszy co należne względem bezpieczeństwa i ochrony, przy
stąpić do wychowawczego oddziaływania na Wojtka.

Ostrożność nie zawadzi — mówią mi — bo kto wie jakim na
prawdę jest Wojtek? Ogromna większość „dożywotniaków“ wy-
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kazuje dobrą prognozę penitencjarną, zasługują na ulgi, pra
cują, zdobywają zawód. Są jednak i tacy, którzy stwarzają pozo
ry  poprawy, byle się wkręcić w łaski administracji, bądź wprost 
demoralizują innych. W oczach psychologa i administracji należą 
oni do grupy trudnych, psychopatów. Jednakże u „dożywotnia- 
ków“ negatywny stosunek do otoczenia wynika nie tylko z pre
dyspozycji psychicznych, indywidualnych przeżyć lub umysło
wego niedorozwoju; szczególny wpływ na ich osobowość i spo
sób reagowania wywiera stosunek do nich ludzi z zewnątrz. Tym 
czym dla Wojtka jest brat, który nie zerwał z nim kontaktu, 
tym dla „dożywotniaka“ Stanisława Z. (Strzelce Opolskie, skaza
ny z art. 225 § 1 kk) żona z którą zawarł ślub w więzieniu. Dzię
ki jej pomocy i słowom zachęty — dodaje — wykształciłem się 
w więzieniu na wysoko kwalifikowanego zegarmistrza. Uczę te
raz innych i pracuję zarobkowo, aby dopomóc żonie. Ci, którzy 
utrzym ują więź rodzinną, bądź z którymi rodzina chce sama 
więź utrzymywać mają otuchę, nadzieję przetrwania i perspek
tywę w życiu. Dlatego wydaje mi się, że obok zatrudnienia 
i szkolenia więźniów dożywotnich w pracy wychowawczej i ob
serwacyjnej należy szczególną uwagę zwracać na przełamywanie 
trudności w ustaleniu ich kontaktów z rodziną, światem ze
wnętrznym, kształtować w nich poczucie moralnej odpowie
dzialności i przydatności społecznej, aby w ten sposób m. in. za
pobiegać rozwojowi psychozy i depresji więziennej. Wprawdzie 
wyrokiem sądu więzień skazany został na dożywocie i tym sa
mym wyeliminowany ze społeczeństwa, czy znaczy to jednak, że 
jest on na zawsze stracony?

Wystarczy uświadomić sobie, że pewna liczba dożywotniaków 
po odbyciu kary minimum 15 lat więzienia wyrokiem sądu zo
staje zwolniona z odbywania kary na okres próby nie mniej niż 
5 lat.

Wreszcie niektórych dożywotniaków objęły u nas amnestie 
sprowadzając okres odbywanej kary do wymiernych granic. 
Z jednej strony więc humanizm socjalistyczny, z drugiej możli
wość odzyskania wolości i powrotu do społeczeństwa wskazują 
na potrzebę rozwijania pracy wychowawczej wśród skazanych 
na dożywocie.

Przypominam sobie Stanisława D. z więzienia w Nowogardzie, 
skazanego na dożywocie przez Sąd Wojewódzki dla woj. war
szawskiego za zabójstwo żony i dziecka pod wpływem zamrocze
nia alkoholowego. Początkowo sprawiał on dużo kłopotu wycho
wawcom i administracji: wpadał w głębokie stany depresyjne,
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maltretował innych więźniów w celi, próbował zamachów samo
bójczych.

Akta 'jego pęczniały od raportów karnych. Długo zastanawia
łem się nad obraniem właściwej metody postępowania — opo
wiadał naczelnik więzienia. Ścisła izolacja i kary nie wydawały 
mi się najszczęśliwszym wyjściem z sytuacji. W porozumieniu 
z działem ochrony, komisją penitencjarną, ostatecznie skiero
wałem go do pracy odpłatnej i do nauki zawodu. Były liczne do 
pewnego stopnia słuszne obiekcje, że trzeba zatrudnić w pier
wszej kolejności więźniów z trudnych grup, ale faktem jest jed
nak, że więzień zaczął się wyżywać w pracy i nauce, uspokoił 
się wewnętrznie, aż któregoś dnia, przyszedł do mnie z prośbą:
— Panie naczelniku — powiada — rodzina nie chce źnać takiego 
mordercy jak ja. Może i mają rację. Ale, proszę mi wierzyć, 
mam 30 lat i jeżeli po 15 latach więzienia sąd zwolni mnie wa
runkowo, chciałbym się przed społeczeństwem zrehabilitować 
Uczciwą pracą. Słuchałem, a on mówił dalej — ledwie tamując 
wzruszenie: Chcę się również zrehabilitować moralnie przez roz
toczenie opieki nad kilkoma sierotami. Mam trochę grosza w de
pozycie... dopomogę im. Zgodziłem się. Wychowawca ułatwił na
wiązanie kontaktu z domem dziecka i od tego czasu między 
więźniem B. a dwoma sierotami rozpoczęła się korespondencja, 
wymiana zdjęć, rysunków. B. kupił dla nich odzież, zaprosił aby 
odwiedziły go wspólnie z wychowawczynią i opłacił koszty pod
róży. Nazywają go swoim tatusiem. Zauważyliśmy teraz, że sta
je się on zupełnie innym człowiekiem, odzyskuje w sobie siłę 
przetrwania, budzą się w nim szlachetne uczucia przytłoczone 
dawniej ciężarem zbrodni.

Nawiedziły mnie te więzienne reminiscencje, gdy czytałem 
pracę Józefa Wąsika (Józef Wąsik: Kara dożywotniego więzienia 
w Polsce. Wydawnictwo Prawnicze, str. 190, Warszawa, 1963 r.) 
Mam trochę żalu do autora, że tak pasjonujący, zrośnięty z pra
wem i z życiem temat omówił w sposób akademicki, obracając 
się głównie w sferze abstrakcyjnych norm i pojęć prawnych. 
Zabrakło w książce przykładów z życia. Pozostało jednak prawo 
i jego stosunek do kary dożywotniego więzienia: wymiar bezter
minowej kary więzienia spełnia cele ogólnoprewencyjne, jest 
poniekąd aktem obrony koniecznej. To wszystko prawda, ale 
z drugiej strony: „nie surowa sankcja powstrzymuje od popeł
nienia przestępstw lecz świadomość ich wykrywalności oraz 
prawość i siła charakteru człowieka1' (str. 177).
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Powołując się na przykłady ZSRR, Bułgarii, Węgier, CSRS, 
które w ostatnich latach zlikwidowały u siebie karę dożywotnie
go więzienia, zastępując ją karą terminową (od 15 do 25 lat) oraz 
na polski projekt kodeksu karnego z 1963 r. ustalający obok 
kary śmierci górną granicę kary — 25 lat więzienia, autor w 
związku z tym wysuwa kilka postulatów, przemyślanych 
i z gruntu słusznych. Chodzi więc o całkowite wyeliminowanie 
kary dożywotniego więzienia sprzecznej z pojęciem humanizacji 
i z założeniami ustroju socjalistycznego i wprowadzenie w miej
sce innej kary terminowej, nie sztywnej jak sugeruje projekt ko
deksu (25 lat więzienia) lecz wymierzonej za szczególnie ciężkie 
przestępstwa w płynnych granicach od 16 do 20 lat więzienia. 
Autor postuluje umożliwienie sądowi w szczególnie uzasadnio
nych przypadkach przekroczenie wymaganego minimum 2/3 ka
ry  przy udzielaniu warunkowego zwolnienia (w przypadku ,,do- 
żywotniaków" tym sztywnym minimum jest 15 lat więzienia).

Wprowadzenie w życie proponowanych zmian nie spowoduje
— pisze na zakończenie autor — nadmiernego złagodzenia syste
mu karnego. Zmiany te mogą nawet w pewnym sensie wzmoc
nić prewencyjną sferę oddziaływania kary oraz wzmóc działanie 
bodźców skłaniających skazanego do pracy nad sobą i poprawy.

Gdy zniknie kara dożywotniego więzienia a pozostaną jako 
najsurowsze — kara śmierci i więzienie oznaczone na czas, wów
czas możliwość wymierzenia kary bezwzględnej eliminacji bę
dzie prawdopodobniejsza niż w dzisiejszej sytuacji“ (str. 179).

Równolegle z wzmocnieniem prewencji w przypadkach szcze
gólnie groźnych i nagminnych przestępstw, powinny ulec dal
szemu rozwojowi walory pracy wychowawczej i obserwacyjnej 
nad skazanymi na dożywocie, zgodnie z podstawowym celem ka
ry, którym jest nie odwet lecz wychowanie. Potrzebne tu są 
także gruntowne studia i prace z zakresu kryminologii, etiologii 
przestępczości, jedyne w swoim rodzaju prace prof. Batawii są 
przysłowiową kroplą w morzu, które by zajęły się badaniem 
skuteczności metod reedukacyjnych dla wyznaczenia kierunków 
w długotrwałym procesie reedukacji.

Franciszek Oszmiański
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E W A N G E L I C Y  
R E F O R M O W A N I

(Wywiad z Superintendentem Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego w  Polsce, Ks. Janem Niewieczerzałem)

Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce ma za sobą dłu
goletnią działalność, ważki dorobek i świetne tradycje reforma- 
cyjne. Nazwiska polskich kalwinów — Mikołaja Reja z Nagło
wic, Andrzeja Trzecieskiego, Andrzeja Wolana, Jakuba Lubel- 
czyka, Grzegorza z Żarnowca, ks. Pawła Gilowskiego, Marcina 
Krowickiego, Andrzeja Prażmowskiego i Stanisława Sudrowiu- 
sza liczą się nie tylko w literaturze religijnej, ale i w świeckiej. 
W okresie reformacyjnym napisany został także „Porządek Na
bożeństw", dzieło ks. Krzysztofa Kraińskiego, który i dzisiaj 
znajduje zastosowanie w pracy tego Kościoła. Miał ten Kościół 
i innych wybitnych pisarzy świeckich: Jakuba Niemojewskiego, 
wojewodę Leszczyńskiego, Daniela Kałaja, a na cmentarzu kal
wińskim w Warszawie pochowany został Stefan Żeromski.

Jak przedstawia się dzisiaj działalność tego Kościoła i jaki 
jest jego stosunek do współczesnych wielkich problemów mo
ralnych, filozoficznych i społecznych?

Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Ks. Superintendenta Ja
na Niewieczerzała, piastującego obecnie również godność Pre
zesa Polskiej Rady Ekumenicznej.
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A oto nasze pytania:

Jak się przedstaw ia  obecnie stan liczebny Kościoła, jego d u 
chowieństwo, parafie i działalność wydawnicza?

Jak wiadomo, Kościół Reformowany liczył w okresie Refor
macji setki parafii, dużą ilość duchownych i poważny procent 
stanu szlacheckiego. Był czas, że w senacie Rzeczypospolitej 
zasiadała połowa kalwinów. Liczne kontakty z myślą zachodnio-, 
europejską wzbudzały wielkie zainteresowanie społeczeństwa 
ówczesnymi prądami religijnymi, w szczególności zaś protestan
tyzmem typu kalwińskiego. Miało to duże znaczenie dla myśli 
religijnej, jak i dla kultury narodowej. Do faktu, iż po dzień 
dzisiejszy szczycimy się „złotym wiekiem'1, przyczynili się nie
wątpliwie w dużej mierze polscy reformowani. W zakresie roz
woju języka ojczystego szczególną pozycję zajmuje np. polski 
przekład Pisma św., tzw. „Biblia Brzeska" albo Radziwiłłowska, 
klejnot narodowego piśmiennictwa. Jednym słowem, zdobycze 
wieku XVI nie są do pomyślenia bez udziału i wkładu reforma
cji kalwińskiej.

Na tym tle staje się zrozumiałe, dlaczego ostrze działalności 
kontrreformacyjnej zwrócone zostało szczególnie przeciwko 
temu Kościołowi. Najpierw środkami łagodnymi, później groź
bami, wreszcie ograniczaniem praw obywatelskich udało się Ko
ściołowi rzymskiemu doprowadzić do wyniszczenia Kościoła. 
Okres ten jest bogaty w świadectwa bohaterstwa i męczeństwa 
duchownych i świeckich wyznawców reformowanych, którzy 
stawiali czoła napierającej fali nietolerancji i fanatyzmu. Po
mimo wielkich strat liczebnych i utraty mienia nawet tak słaby 
Kościół Reformowany potrafił w ciągu wieków zachować naj
cenniejsze skarby, jakimi było umiłowanie Ewangelii Chrystu
sowej, wierna służba Bogu i Ojczyźnie. Jego nieliczni, ale godni 
wyznawcy w wielu dziedzinach życia narodowego i państwo
wego dobrze zapisali się w historii. To moralne i obywatelskie 
stanowisko, zgodne z wyznawanymi zasadami, jest pielęgno
wane w Kościele po dziś dzień. Acz nieliczni, zdajemy sobie 
sprawę z tego, że i my winniśmy być w życiu ową przysłowiową 
„szczyptą soli" — nie tylko jako historyczny relikt, lecz we 
współczesności. Zarówno nieliczni duchowni, jak i świeccy 
przedstawiciele parafii i Kościoła starają się pielęgnować wśród 
wyznawców zrozumienie posłannictwa Kościoła we współcze
snym świecie, pobudzać do twórczej interpretacji ewan^elicz-
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nych nakazów i służby bliźniemu. W czasie tegorocznego Sy
nodu, w końcu września br. odsłonięta została pamiątkowa ta
blica ku czci zasłużonych duchownych i przewodników Kościoła, 
jak również ku uczczeniu pamięci trzech duchownych ^  ks. ks. 
Jerzego Jelenia, Jana Potockiego i Ludwika Zaunara, zamordo
wanych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. W następ
stwie II wojny światowej wydawało się, że Kościół nie będzie 
w stanie rozwinąć na nowo swej działalności. Dzięki jednakże 
ofiarności i wielkiemu wkładowi pracy i umiłowaniu sprawy 
przez wyznawców, Kościół rozpoczął po wojnie nowy okres 
swej pracy. Obecnie praca ta jest prowadzona w kilkunastu 
ośrodkach, których centrum stanowi Parafia Warszawska. Ko
ściół postanowił kontynuować swą działalność w oparciu o żywą 
wiarę i istotnie trwałe wartości swej tradycji. Wszystko, co 
pozornie tylko ważne, co oparte na złudnych ludzkich upodoba
niach i niepłodnych pojęciach, musi odpaść, by dać miejsce 
istotnej treści naszego posłannictwa. Jest to niekiedy trudne, 
lecz w obliczu czasu i przeżytych doświadczeń konieczne. W tym 
rozumiemy też kalwińską zasadę: „Ecclesia reformata et semper 
reformanda“. Dotyczy to, mam wrażenie, nie tylko naszego 
Kościoła.

A teraz jeśli chodzi o pismo kościelne. Kiedyś mówiło ' się
o naszym Kościele jako o „Jednocie Reformowanej". Do tej 
nazwy nawiązywał tytuł pisma kościelnego, założonego przez 
ś.p. superintendenta Skierskiego w 1926 r., którego to pisma 
drugim i ostatnim redaktorem przed wojną był proboszcz Pa
rafii Warszawskiej ks. Ludwik Zaunar. Miało ono w tym  czasie 
ustaloną i wysoką opinię. Pisywali w nim znani i dobrzy auto
rzy protestanccy z Pawłem Hulką-Laskowskim na czele.

Obecnie nasze pismo, miesięcznik „Jednota“, nawiązuje do 
tej tradycji. Kiedy w 1957 r. rozpocząłem jej wydawanie, przy
świecała mi myśl przybliżenia czytelnikom wartości reforma- 
cyjnych z jednej strony oraz przysporzenia nowych wartości 
dla czasu dzisiejszego z drugiej strony. Mam wrażenie, że ,,Jed- 
nota“ w miarę swych możliwości zadanie to spełnia. Świadczą
o tym głosy czytelników w kraju i za granicą.

Na c zy m  polega dem okra tyczn y  charakter wewnętrznego' 
ustroju  Kościoła, zapew nia jący św ieck im  a k ty w n y  i szeroki  
współudzia ł w  życ iu  kościelnym? Jakie są organizacyjne za 
sady tego ustroju?

W Kościele Reformowanym istnieje zasada powszechnego 
kapłaństwa. Wsźryscy wyznawcy są zobowiązani do wspólnej
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pracy w Kościele, wszyscy mają w zasadzie jednakowe prawa 
i obowiązki. Odpowiedzialność za spełnianie religijnego posłan
nictwa Kościoła ponoszą zarówno duchowni, jak i świeccy. Du
chowni są powoływani i ordynowani do spełniania szczególnych 
zadań, ponoszą szczególną odpowiedzialność, lecz nie są w jakiś 
sposób wyłączeni z ludu kościelnego. Są przewodnikami i nauczy
cielami ludu. Ich pozycja w Kościele zależy nie tyle od piastowa
nia jakiegoś urzędu, lecz gruntuje się ona na ich poziomie pracy 

• i życia religijnego oraz wartościach intelektualnych i moral
nych. Oczywiście, nie jest to pozycja łatwa. Duchowni w Ko
ściele otacSani są na ogół dużym szacunkiem, lecz pozyskanie 
tego szacunku nie jest sprawą chwili. Wymaga to niekiedy wiele 
samozaparcia się i wewnętrznej pokory. Mamy w historii wiele 
przykładów ciernistej drogi wielu duchownych. Są oni i dla nas 
dzisiaj wzorami duszpasterskiej sumienności i ofiarności. Ko
ściół nasz zachowuje dobrą pamięć o swych dawnych i bliższych 
przewodnikach. I tak np. na początku XIX w. działał w Ko
ściele superintendent ks. August Diehl, poseł na sejm Księstwa 
Warszawskiego, pierwszy inicjator i autor memoriału o powo
łanie do życia Wydziału Teologii Ewangelickiej przy Szkole 
Głównej Warszawskiej oraz inicjator zjednoczenia obydwu Ko
ściołów Ewangelickich (Reform, i Augsb.), jako też jeden 
z pierwszych prezesów wspólnego Konsystorza Ewangelickiego. 
Zaangażowany w Powstaniu Listopadowym musiał uchodzić 
z Warszawy i umarł na wygnaniu. Ks. superintendent Józef 
Spłeszyński ceniony był jako wybitny kaznodzieja i autor śpiew
nika kościelnego. Żywa też jest pamięć superintendenta F. Je
lenia, człowieka niezwykłej dobroci i szlachetności, ks. Karola 
Diehla, wybitnego kaznodziei i organizatora, wreszcie ks. su
perintendenta Stefana Skierskiego, potomka pastorskiego rodu 
z Jednoty Małopolskiej, gorliwego patrioty, szlachetnego kazno
dziei, wydawcy ostatniego przed wojną śpiewnika kościelnego, 
redaktora „Jednoty“, propagatora ekumenicznej współpracy 
międzywyznaniowej. Zmarły w 1952 r. ks. superintendent Ka
zimierz Ostachiewicz zniewalał serca swą skromnością, ewange
liczną dobrocią i misjonarską działalnością. Ksiądz Ludwik Zau- 
nar, II proboszcz Parafii Warszawskiej, położył duże zasługi 
wokół rozwoju Parafii w Łodzi, gdzie zbudował kościół, oraz 
dla Parafii Warszawskiej, w której dał się poznać znowu jako 
wybitny organizator i energiczny duszpasterz. Oto kilka nazwisk 
duchownych, którym przyszło niejednokrotnie pracować w bar
dzo trudnych warunkach, którzy jednakże obdafzeni będąc dużą
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wiedzą i kulturą, stawali świadomie w szeregu Kraińskich, Wo
lanów i Gilowskich.

Nie brak było w Kościele i świeckich, świadomych wyznaw
ców i obywateli. Szereg ich jest dość długi, a choć czas pokrył 
niepamięcią ich pracę, to jednak zarówno wśród naukowców, 
artystów, polityków i pisarzy spełniali niejednokrotnie funkcje 
zaszczytne i doniosłe. Niektórzy z nich byli prezesami Konsy- 
storza, członkami władz Kościoła, Synodów i zarządów para
fialnych. Ustrój Kościoła synodalno-prezbiterialny oddaje naj
wyższą władzę zgromadzeniu delegatów duchownych i świec
kich, na terenie zaś parafii zgromadzeniu parafialnemu, złożo
nemu z duchownego i świeckich członków Kolegium Kościel
nego, którzy wspólnie decydują o pracy i zarządzie parafią. Taki 
ustrój Kościoła ma, jak każdy ustrój, dobre i złe strony. Zabra
niając z jednej strony rozwoju klerykalizmu i nieograniczonej 
władzy duchownych, stwarza z drugiej strony możliwość i nie
bezpieczeństwo zeświecczenia i nieodpowiedzialnego, niekiedy 
nieświadomie, ujmowania zagadnień religijno-kościelnych. Wy
nika stąd jasno, że system ten wymaga od wyznawców odpo
wiedniego wychowania, poziomu i kultury zarówno życia reli
gijnego, jak i społecznego. Tutaj też widać znaczenie, rolę i trud
ność zadania duchownych. Duchowny zwierzchnik Kościoła nosi 
tytuł superintendenta. W innych reformowanych Kościołach 
występują analogiczne nazwy moderatorów lub biskupów. 
Oprócz urzędu superintendenta, który jest wybierany bądź na 
okres dożywotni, bądź też na określoną ilość lat przez Synod 
spośród kandydatów przedstawionych przez tzw. Konferencję 
Duchownych, duchowni noszą tytuły proboszczów, administra
torów, wikariuszów i diakonów. Oprócz tego Kościół powierza 
pewne określone funkcje kaznodziejom świeckim. Duchowni 
przygotowują się do swej pracy w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej, (dawniej na Wydziale Teologii Ewangelickiej 
U.W.) przy czym studia swe w zakresie pogłębienia teologii re
formowanej mogą uzupełniać na reformowanych wydziałach 
teologicznych za granicą. Wydziały takie istnieją w Europie: 
w Czechosłowacji, na Węgrzech, w Rumunii, w Holandii, 
w Niemczech, Szkocji, we Francji i w Szwajcarii. Najbardziej 
chyba znane są Wydziały Szwajcarskie — Lozanna, Genewa, 
w których to uczelniach studiowało sporo polskich teologów, 
niekoniecznie reformowanych.

Powracając do zagadnienia roli świeckich w Kościele, godzi 
się zwrócić uwagę na niewątpliwie słuszną postawę w tej spra
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wie. Dziś o prawach „laikatu" dyskutuje się nie tylko w Ko
ściołach protestanckich, lecz staje się on problemem również 
Kościoła Rzymskiego, do niedawna tak bardzo przed nim zamk
niętego. W Kościele Reformowanym świeccy mogą zajmować 
stanowiska prezesów Synodu, Konsystorza, Kolegiów Kościel
nych itd. Sprawa odpowiedniego doboru tych osób jest rzeczą 
niesłychanie ważną. Od niej uzależniona jest możliwość harmo
nijnej współpracy duchownych i świeckich, ona może wpływać 
dodatnio lub ujemnie na całokształt życia kościelnego. W wielu 
też Kościołach odbywają się, a w naszym mamy zamiar rozpo
cząć okresowe konferencje członków rad parafialnych z wyraź
nym programem w kierunku pogłębiania wiadomości z zakresu 
kościelnego.

P rosim y teraz  o scharakteryzowanie działalności Kościoła  
na terenie m iędzyn arodow ym  i w  obrębie ruchu .ekumenicz
nego, tak w  Polsce, jak  i za granicą.

Kościół Reformowany w Polsce należy w pierwszym rzędzie 
do Światowego Związku Kościołów Reformowanych oraz po
przez Polską Radę Ekumeniczną do Światowej Rady Kościołów 
(Światowej Rady Ekumenicznej).

Światowy Związek Kościołów Reformowanych czyli Świato
wy Alians Reformowany obejmuje około 100 Kościołów krajo
wych ze wszystkich części świata i liczy ponad 50 milionów 
członków. Pewna liczba Kościołów Reformowanych nie należy 
jeszcze do Aliansu. Są to Kościoły albo bardzo ortodoksyjne, 
albo też niechętne wszelkiej współpracy ekumenicznej.

Co kilka lat odbywają się Światowe Kongresy Aliansu Refor
mowanego. Osobiście miałem możność uczestniczenia jako 
przedstawiciel polskich reformowanych w dwóch ostatnich: 
w Sao Paulo w Brazylii w 1959 r. i we Frankfurcie nad Menem 
w Niemczech zach., w roku bieżącym, w sierpniu. Na obydwu 
tych kongresach przejawiała się wyraźna tendencja, ożywiająca 
dziś te Kościoły: aktywna praca w Kościele i aktywna służba 
chrześcijańska we współczesnym świecie. Charakterystyczne 
były tematy i hasła tych kongresów. Hasło roku 1959 brzmiało: 
„Chrystus sługą, my jego sługami", oparte na ewangelicznym 
obrazie Chrystusa, umywającego nogi uczniom swoim i hasłem 
zaś tegorocznego kongresu była prośba: „Przyjdź, Duchu Świę
ty!1'. A więc służba chrześcijanina jak najszerzej pojęta oraz 
świadomość, iż do służby tej wzorem Chrystusa — będziemy 
zdolni, o ile zostaniemy odnowieni i wzmocnieni mocą Ducha 
Świętego.
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Na każdym kongresie odbywają się wybory prezydenta 
Aliansu oraz wiceprezydentów, jak również członków Komitetu 
Wykonawczego. Jako członek 15-osobowej Komisji Nominacyj
nej brałem w tym roku udział w przygotowywaniu tych wybo
rów. Zjazd, o którym mowa, liczący wraz z bratnimi delegacjami, 
gośćmi, obserwatorami, prasą i sztabem konferencyjnym ok. 
tysiąca osób, był świadkiem ustąpienia dotychczasowego prezy
denta, Amerykanina — dr Ralpha W. Lloyda i objęcia tego urzędu 
przez nowo wybranego prezydenta, profesora dr W. Niesela, su- 
perintendenta Kościoła Reformowanego z Niemiec zach., znane
go teologa ,działacza antyhitlerowskiego i więźnia w czasie woj
ny. Jednym z wiceprezydentów jest znany wielu polskim du
chownym biskup reformowany ze Słowacji ks. dr I. Varga a 
członkiem Komitetu Wykonawczego biskup węgierski z Debre- 
czenu ks. dr Tibor Bartha.

Oprócz kongresów światowych odbywają się również konfe
rencje i zjazdy poszczególnych kontynentów. Warto może przy 
okazji dodać, że najbliższa konferencja europejskiego zarządu 
odbędzie się w maju 1965 r. w Warszawie, pod przewodnictwem 
prezydenta francuskiego Kościoła Reformowanego ks. dr H. 
Boureget‘a. Siedzibą Generalnego Sekretariatu Aliansu Refor
mowanego jest Genewa.

Jeśli chodzi o stosunek Kościoła Reformowanego polskiego jak 
i za granicą do ruchu ekumenicznego, to nie od rzeczy będzie 
stwierdzić, że Kościoły Reformowane należą do założycieli Świa
towej Rady Ekumenicznej i po dzień dzisiejszy stanowią jeden 
z jej głównych filarów zarówno w zakresie wkładu materialne
go jak i ideowego. Świadectwem tego i potwierdzeniem, jeśli 
chodzi o zainteresowanych przedstawicieli Kościołów polskich, 
może być reformowana Szwajcaria a w niej dom wypoczynko
wy „Casa Locarno“ utrzymywany w 2/3 przez Radę Ekume
niczną, a w 1/3 przez reformowany Kościół szwajcarski. Podob
nie jest i ze Związkiem Kościołów Szwajcarskich, który przy 
pomocy swego Wydziału Pomocy tzw. popularnie HEKS‘u po
spieszył po ostatniej wojnie z wydatną pomocą Kościołom 
ewangelickim w Polsce, przy czym dodać należy gwoli praw
dzie, że reformowani z pomocy tej korzystali w mniejszej niż 
inni mierze. To drobny lecz być może charakterystyczny przy
kład szerokiego pojmowania ekumenicznej wzajemności.

Polski Kościół Reformowany ma niewątpliwie tradycje eku
meniczne. Reformator Jan Łaski, Ugoda Sandomierska z 1570 r. 
wspólny Konsystorz z lat 1828—1849 i rola ks. Superintendenta
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A. Diehla, ekumeniczna działalność w okresie międzywojennym 
(Zjazd Wileński w 1926 r., ks. sup. Skierski) okupacyjna dzia
łalność księdza L. Zaunara — to żywe świadectwo trwałych ten
dencji, mających za zadanie w zajem ne  zbliżenie Kościołów i to
rowanie drogi do doskonałej służby i twórczej aktywności wy
znawców Ewangelii.

Tą drogą idzie dzisiaj Kościół Reformowany. Pełniąc od czte
rech lat zaszczytną funkcję prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej 
pragnąłbym choć w skromnym zakresie przyczynić się do zbliże
nia wzajemnego Kościołów we wspólnej służbie dla Chrystusa 
i dla bliźnich. Jestem przekonany, że takpojm uje swoje posłan
nictwo każdy z Kościołów członkowskich Polskiej Rady Eku
menicznej. Podobne koleje losu, wzloty i upadki, ciężkie do
świadczenia i trudy powojennej odbudowy, winny nas były na
uczyć prawdy o pożytku, płynącym z braterskiej miłości, wza
jemnego szacunku, z wyzbycia się konfesyjnej zarozumiałości, 
z wzajemnej pomocy i wspólnego dążenia do najważniejszego 
celu, jakim jest doskonalenie serc i myśli ludzkich w mocy du
cha Chrystusowego. Do celu, jakim jest budowanie Kościoła Bo
żego na ziemi w sprawiedliwości i pokoju. Przypomina mi się na 
tym  miejscu książka ks. prof. Hromadki pod tytułem 
„Ewangelia w drodze za człowiekiem". Ponieważ człowiek z tru
dem odnajduje Boga na swej drodze, Bóg sam w Jezusie Chry
stusie i w Jego Słowie szuka człowieka. Jezus poszukuje swych 
wyznawców i naśladowców we wszystkich Kościołach. Chrystus 
znajduje nas na różnych drogach, niezależnie od tego czy to bę
dzie droga protestancka, prawosławna, starokatolicka, rzymska, 
czy też droga Kościołów wolnych. On nas znajdzie i wreszcie 
przybliży, pojedna i zjednoczy, o ile tylko będziemy wierni i po
słuszni Słowu życia.

Nasza służba wobec świata  wymaga od nas wiele wiary i uf
ności. Winniśmy wierzyć, że Bóg w swej dobroci pomimo naszej 
grzeszności użyć nas pragnie jako instrum entu w walce o lepsze
i doskonalsze współżycie ludzi na świecie i ufać, że dzięki ofiar
nej służbie chrześcijanina w miłości, celu tego osiągnięcie będzie 
przyspieszone. Dlatego nie może nas zabraknąć przy żadnej do
brej sprawie. Za jedną z takich dobrych i ważnych spraw Ko
ścioły nasze uważają i działalność pokojową Chrześcijańskiej 
Konferencji Pokojowej, który to ruch zapoczątkowany w Pra
dze w roku 1958 rozszerza się i w naszym kraju. Kościół Refor
mowany podobnie jak i inne polskie Kościoły ekumeniczne bie
rze w nim  czynny udział od samego początku, Podobnie jak
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działalność Rady Ekumenicznej,tak też i działalność Polskiego 
Oddziału Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej koncentruje 
się obecnie w siedzibie zarządu Parafii i Kościoła Reformowane
go w Warszawie. Z przyjemnością stwierdzam, że dom ten stał 
się bliski wyznawcom różnych Kościołów oraz, że wyznawcy 
Kościoła Reformowanego za bliskich poczytują wszystkich, któ
rzy z dobrą wolą i życzliwością wzajemną progi siedziby Pol
skiej Rady Ekumenicznej przekraczają.

Jak ustosunkowują się po lscy  ew angelicy reformowani do 
w spółczesnych prob lem ów  społecznych w  łonie św ia to w ej  Eku-  
menii i jak i jes t  ich stosunek do prac Soboru W atykańskiego II?

Ludzkość przeżywa dziś niewątpliwie wielką chwilę dziejową. 
Druga wojna światowa stanowiła wielki wstrząs ludzkich su
mień i przyczyniła się do historycznych przeobrażeń moralnych, 
społecznych i politycznych. Niektórzy porównują okres obecny 
do okresu nastania humanizmu i reformacji XVI w. Każda re
wolucja, obojętnie czy to będzie rewolucja moralna, kulturalna 
czy też polityczna, może być porównana do bolesnej operacji, 
od której zależy zdrowie i życie człowieka. Dziś też chodzi w 
istocie o życie człowieka i świata. Nie ulegając katastroficznym 
obawom, musimy sobie zdać sprawę z faktu, iż od moralnego 
zdrowia ludzkości zależeć będzie czy moc, którą człowiek dziś 
dysponuje, wykorzystana będzie dla zachowania życia czy ku 
zniszczeniu świata. Wierzymy, że na podstawie obserwacji skut
ków diabolicznegó działania faszystowskich zbrodniarzy, ludz
kość dzisiejsza wybierze właściwą drogę. Taką drogę, jaka przy
stoi istocie obdarzonej przez Stwórcę rozumem, sumieniem i po
czuciem odpowiedzialności. Pocieszające jest, że większość co 
najmniej Kościołów świata w pełni poczuwa się nie tylko do 
odpowiedzialności za stan duszy indywidualnego człowieka, ale 
również za życie i przyszłość wszystkich ludzi. Świadczą o tym 
odpowiednie dokumenty i uchwały światowych zgromadzeń 
ekumenicznych, potwierdzają tę prawdę rezolucje i apele świa
towych związków wyznaniowych, tysiące publikacji, konferencji 
młodych i starszych działaczy kościelnych, wreszcie apele Chrze
ścijańskiej Konferencji Pokojowej, obejmujące zagadnienia 
z wszelkich dziedzin współczesnego życia. Mam wrażenie, że 
tak, jak prawdą jest, że żyjemy w niesłychanie skomplikowa
nym i dramatycznym okresie dziejów, tak, myślę, prawdą też 
jest, że i o Kościołach nie można powiedzieć, że nie zdają sobie 
sprawy z doniosłości chwili i z odpowiedzialności, jaka na nich
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ciąży. Wydaje mi się to rzeczą pocieszającą i zgodną z posłan
nictwem Kościoła na ziemi.

Pyta Pan, Panie Redaktorze, jaki jest nasz stosunek do prac 
Soboru Watykańskiego. Osobiście przypuszczam, że to, co wyżej 
powiedziałem o obudzeniu się w Kościołach poczucia odpowie
dzialności za kształt i oblicze świata, to było również jeśli nie 
najważniejszą, to jedną z ważnych przyczyn zwołania tego Sobo
ru. Przyczyna druga — to niewątpliwie gwałtowny rozwój myśli
i działalności ekumenicznej, reprezentowany przez Światową 
Radę Ekumeniczną. Te dwie przyczyny: koniczność dialogu ze 
światem, takim, jakim on jest i konieczność dialogu z innymi 
Kościołami doprowadzić musiały do zajęcia się całym szeregiem 
zagadnień, które wymagają analizy, dyskusji i nowej interpre
tacji. Tak, jak cieszymy się z wszelkich przejawów dobrej woli 
w stosunku do innych chrześcijan, tak jak z prawdziwym zado
woleniem przyjmujemy dowody zainteresowania się Kościoła 
Rzymskiego istotnymi potrzebami człowieka, tak równocześnie 
z rezerwą odnosimy się do wszelkich deklaratywnych tylko 
oświadczeń w tych sprawach. Myślę, że bolesne doświadczenia 
z przeszłości usprawiedliwiają tę rezerwę. Kościoły ekumeniczne 
nie uważają siebie ani za jedynozbawcze, ani za uprawnione do 
władztwa. Ostatnie oświadczenia najwyższych hierarchów Ko
ścioła Rzymskiego wyjaśniają w zasadzie stanowisko Waty
kanu w sprawach ekumenicznych. Z odpowiedzi i to dość licz
nych przedstawicieli Ekumenii wynika jasno — takie też jest na
sze stanowisko — że żaden z Kościołów nierzymskich nie rozumie 
dialogu z rzymskim katolicyzmem za początek drogi powrotnej 
do Rzymu ani też żaden z tych Kościołów nie uzna prymatu pa
pieskiego. To, co jest obecnie możliwe i konieczne, to stworzenie 
warunków lepszej współpracy i współżycia między chrześcija
nami, życzliwe współdziałanie w kierunku usuwania niesprawie
dliwości społecznej, w kierunku zachowania pokoju na świecie, 
w walce z głodem itd. itd. Istnieje cały szereg dziedzin. życia, 
które na pewno mogłyby stać się dzisiaj dla wszystkich Kościo
łów terenem pozytywnego działania. Tak będzie zawsze, nieza
leżnie od tego jak Kościół będzie się nazywał i jaką będzie po
siadał strukturę organizacyjną. Polem jest cały świat... Obecna 
sytuacja wskazuje, że na bliższą współpracę ekumeniczną z Ko
ściołem Rzymskim jeszcze za wcześnie. To jest nawet zrozumia
łe. Kościół Rzymski nie składa się z samych Janów XXIII, 
a trzeba wiedzieć, że myśl ekumeniczna w tym  Kościele jest 
jeszcze bardzo świeża. Duch Święty, jak mówi Pismo św., wieje
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jednak, kędy chce. On zapewne wpłynął na Jana XXIII, On też 
będzie wzmacniać zawsze tych, którzy pozostawać będą w zasię
gu Ewangelii.

Jakie zamierzenia Kościół Reform ow any pragnie zrealizować  
w  najbliższej przyszłości i jak im i problem am i ż y je  Kościół 
obecnie?

Jak już wspomniałem na początku, w najbliższym czasie od
będzie się doroczny Synod Kościoła. Na Synodzie wygłoszony 
zostanie referat pt. „Rola Kościoła w obecnym świecie“. Tytuł 
sam wskazuje, że i my rozumiemy potrzebę uaktualnienia po
selstwa Ewangelii we współczesności. Dyskusja prowadzi na 
pewno w kierunku sposobów realizacji hasła XIX Kongresu 
Aliansu Reformowanego: „Przyjdź, Duchu Swięty“. Pragniemy 
w ramach naszych możliwości być i w naszej Ojczyźnie twór
czym elementem życia kościelnego i społecznego. Że o tym pa
miętamy, świadczyć mogą chociażby te skromne lecz piekne 
imprezy, któreśmy zorganizowali w latach ubiegłych. Jedną 
z nich była wystawa pn. „Reformacja w Polsce“ w 1960 r., dru
gą zaś uroczystość Biblii Brzeskiej z okazji 400-lecia jej wydania 
w 1962 r. Imprezy te, o których dość szeroko pisano, miały za 
zadanie uświadomienie sobie wartości odziedziczonych z prze
szłości, a które mają służyć jako pomoc w tworzeniu przyszłości. 
Pocieszające jest zainteresowanie tymi sprawami młodego 
pokolenia. Dwudziestolecie Polski Ludowej pozwala nam spoglą
dać z uczuciem wdzięczności wobec Boga na lata minione i z uf
nością patrzeć w przyszłość. Pamiętamy o tym, że mamy być 
sługami dobra, sługami Tego, który zfożył ofiarę swego życia za 
prawdę Bożej miłości, za życie świata.

Rozmawiał: Władysław Tarowski



WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO

0  15 lipca odbyła się konferencja połączonych dekanatów kielec
kiego i krakowskiego w  związku z XX-leciem  Polski Ludowej. Referaty 
wygłosili: ks. inf. Tadeusz Majewski, ks. dziekan Franciszek Bara
nowski.

0  14 sierpnia zmarł zasłużony działacz Kościoła Polskokatolickiego 
ś.p. Bolesław Kiełpiński. Kondukt pogrzebowy prowadził ks. kan. dr 
Szczepan Włodarski. W pogrzebie wziął udział Ks. Biskup Prymas Dr 
Maksymilian Rode.

0  W dn. 16 września 1964 r. odbyło się w  Filharmonii w Warszawie 
Ekumeniczne Zgromadzenie Pokojowe z udziałem przedstawicieli 
wszystkich Kościołów Ekumenicznych i Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego.

0  W najbliższym czasie ukaże się szereg pozycji wydanych przez 
WLR, a to „Mszał”, „Śpiewnik”, „Historia Kościoła Polskokatolickiego” 
i „Historia papiestwa”.

0 Ostatnio została zorganizowana parafia w  Stojewsku pow. Włosz
czowa (woj. kieleckie). Organizatorami parafii byli: ks. inf. T. Majew
ski, ks. prob. Stanisław Kozal i ks. prob. Benedykt Sęk. Opiekę dusz
pasterską nad parafią sprawują ks. Józef Saracen i ks. Edward Kania.

0 W listopadzie br. odbędzie się otwarcie parafii polskokatolickiej 
w Radomiu. Proboszczem parafii jest ks. Benedykt Sęk.

(g)

W I A D O M O Ś C I  Z K O Ś C I O Ł A  P O W S Z E C H N E G O

O WSPÓŁPRACĘ KOBIET W KOŚCIELE

Przez 6 dni trwała konferencja zorganizowana przez Światową Radę 
Kościołów w  Genewie na temat współpracy kobiet w  Kościele. Na kon
ferencję przybyło 36 delegatów — mężczyzn i kobiet: ekonomistów, pa
storów, działaczy społecznych, kierowników międzynarodowych organi
zacji kobiet z Afryki, Azji, Ameryki Północnej, Europy i Połudn. Pa- 
ęyfiku. Stwierdzono na konferencji, że wielu mężczyzn z trudnością
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uznaje, iż warunki ekonomiczne stwarzają niezaprzeczalną konieczność 
angażowania w ielkiej, liczby kobiet w  różnych zawodach. Niektórzy 
mężczyźni chcieliby widzieć kobietę jedynie na stanowisku pracownicy 
domowej i strażniczki ogniska rodzinnego. Zwrócono również uwagę na 
niewłaściwy sposób traktowania kobiet przez mężczyzn w  pracy zawo
dowej: ci ostatni nie traktują kobiety jako współtowarzysza pracy, lecz 
jako kobietę — co wnosi pewne trudności psychologiczne. Uczestnicy 
konferencji zwrócili się z apelem do Kościołów o pomoc — poprzez 
nawiązanie współpracy z władzami państwowymi — w angażowaniu 
kobiet do pracy trwałej czy też czasowej oraz o roztaczanie opieki nad 
pracującymi.

PRÓBA RATOWANIA KLASZTORU

W Egipcie, na górze św. Katrzyny, 1530 m. nad poziomem morza, 
wznosi się piękny, starożytny klasztor grekokatolicki. Klasztor ten 
zbudował w  VI wieku cesarz Justynian. Biblioteka klasztorna zawiera 
manuskrypty oraz ikony najbardziej cenne i jedne z najstarszych 
w święcie. Ostatnio arcybp Porphirios zwrócił się z apalem do wiernych, 
by ci, którzy mają skłonności do życia pustelniczego, zgłaszali się do 
klasztoru, gdyż brak zakonników może spowodować zamknięcie klasztoru
i zaprzepaszczenie jego długowiecznej tradycji.

WSZECHPRAWOSŁAWNA KONFERENCJA NA WYSPIE RHODOS

14 lipca Święty Synod Patriarchatu Ekumenicznego, na posiedzeniu 
pod przewodnictwem metropolity Tomasza z Chalcedonii —  reprezen
tanta patriarchy ekumenicznego — zadecydował o konieczności zwoła
nia konferencji wszechprawosławnej, nie ustalając jeszcze daty jej zwo
łania (prawdopodobnie w  listopadzie br.). Konferencja ma ustalić sposób 
prowadzenia dialogu z Watykanem oraz formy stosunków z Kościołem  
Anglikańskim i Kościołem Starokatolickim.

W WALCE O WAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTW MIESZANYCH

Pastor Karol Westphal, prezydent Federacji Protestanckiej Francji, 
oświadczył w  wywiadzie udzielonym dla „Le Figaro”, że tak długo nie 
nastąpi możliwość właściwego dialogu z Kościołem rzymskokat., dopóki 
Kościół ten nie zmieni prawa kanonicznego odnośnie małżeństw m ie
szanych. Oczekujemy od Soboru w  Rzymie uznania ważności ślubu za
wartego przez katolika w  Kościele Reformowanym. Zakaz małżeństw  
mieszanych przez Kościół rzymski w  krajach, w  których protestanci
i katolicy żyją obok siebie, pastor Westphal uznał za prawo „nieludz
kie”.
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PROBLEMY ETYKI SEKSUALNEJ

Na Konferencji, zorganizowanej w Genewie pod hasłem: „O w spół
pracą w  Kościele kobiet z mężczyznami” omawiano również problemy 
etyki seksualnej. Stwierdzono, iż obecnie w  tej dziedzinie panuje 
„chaos” poglądów, skąd wzrasta odpowiedzialność Kościoła w  ustaleniu  
pewnych, jasno określonych norm.

Postawa tradycyjna wielu Kościołów była — na nieszczęście — zbyt 
negatywna odnośnie problematyki seksualnej. Błędna koncepcja natury 
małżeństwa przyczyniła się do pomieszania pojęć. Należy podjąć głębsze 
studia, które powinny dać odpowiedź na następujące pytania: Czym są 
zaręczyny? Co to jest małżeństwo? Kiedy zaczyna się małżeństwo? 
W jakim stopniu małżeństwo jest sprawą prywatną, a w  jakim stopniu 
sprawą publiczną? Zwrócono "też uwagę na konieczność przygotowania 
młodzieży do małżeństwa, ria problemy dotyczące ludzi żyjących sa
motnie, wdów, rozwiedzionych.

USUNIĘCIE DWÓCH MISJONARZY AMERYKAŃSKICH 
Z RODEZJI POŁUDNIOWEJ

Bp Ralph Dodge i jego współpracownik w  pracy misyjnej pastor 
R. E. Hughes — obaj metodyści amerykańscy zostali zmuszeni przez 
rząd Rodezji Półudn. do opuszczenia kraju za to, że, w  swych oficjal
nych wystąpieniach i deklaracjach występowali gorąco przeciw ra
sizmowi

Bp Dodge jest autorem książki pt. „Misjonarz niepopularny”, w  któ
rej ostro zaatakował kolonializm i sposób prowadzenia misji w  Afryce. 
Rezydując w  Salisbury kieruje pracą m isyjną metodystów w  Rodezji, 
Afryce Połudn. w portugalskich terytoriach Angoli i Mozambiku.

Rząd portugalski wielokrotnie zabraniał mu przeprowadzania w izy
tacji pracy w  kościołach i instytucjach przykościelnych, jak też uczest
niczenia w konferencjach. W wywiadzie udzielonym przed opuszcze
niem Rodezji Połudn., biskup Dodge wytłum aczył bliżej przyczyny de
portacji. Powodem były oficjalne wystąpienia biskupa, w których 
m.in. głosił: „O ile Kościół ma prowadzić skutecznie dzieło misyjne 
w  Afryce, musi solidaryzować się z ludem afrykańskim. Jeśli tego nie 
uczyni, zginie. Wierzę w konieczność istnienia społeczeństwa nieraso
wego i pragnę współpracować tak samo z Afrykańczykami, jak i z Eu
ropejczykami. Gdziekolwiek się znajdę, nigdy nie będę zwracał uwagi 
na kolor skóry”.
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