
posłannictwo
K W A R T A L N I K

T E O L O G I C Z N O - F I L O Z O F I C Z N Y



POSŁANNICTWO 3
1977

KWARTALNIK TE O LO G IC Z N O -F ILO Z O FIC ZN Y

SPIS TREŚCI

Klasyczna literatura starokatolicka (Ignacy von Dollinger, J a n  F rie 
drich , Ja n  Nepom ucen H uber, F ilip  Woker, Ja n  F ry d ery k  von 
Schulte, F ranciszek H enryk  Reusch, Józef Langen, Ja n  Bapty
sta  Baltzer, P io tr Knoodt, B ernard  Józef H ilgers, Józef H ubert 
Reinkens, Teodor W eber, F ryderyk  Miohelis, E dw ard Herzog, 
Eugeniusz M ichaud, K arol Loyson, Adolf Thiirlings) . . .  3

Bp d r M aksym ilian Rode

O śmierci — medycznie, filozoficznie i teologicznie . . . .  25

Teocentryzm filozofii św. Augustyna . . . .  . . .  59

RECENZJE I NOTY

Stan i potrzeby badań nad zbiarow ościam i polonijnym i . . .  85
Rocznik Teologiczny Chrześcijańskiej A kadem ii Teologicznej . . 91

KRONIKA POLONIJNA ...................................................................................95

Spis treści w  języku angielskim  (Contents) i w  języku niem ieckim
( I n h a l t ) ............................................................................................................. 104



W ydawca:
Zakład W ydawniczy „Odrodzenie” 
ul. K redytow a 4, 00-062 W arszawa 

R edaktor:
Ks. W iktor W ysoczański

Pojedyncze num ery „Posłannictw a” można zam awiać bez uprzedniej 
w płaty  należności pod adresem : Zakład W ydawniczy „O drodzenie”, ul. K re
dytow a 4, 00-062 W arszawa. W ysyłka następu je  za zaliczeniem  pocztowym, 
W płat na p renum era tę  n ie  przyjm ujem y. P renum era tę  k ra jow ą należy 
opłacać w  oddziałach RSW  „P rasa-K siążka-R uch” lub w  urzędach pocz
tow ych i u  listonoszy (cena prenum era ty  rocznej — 20 zł). Zlecenia na 
w ysyłkę „Posłannictw a” za granicę przy jm uje  oraz wszelkich inform acji 
na ten  tem at udziela RSW „P rasa-K siążka-R uch”, C entrala  K olportażu 
P rasy  i W ydawnictw , ul. Tow arow a 28, 00-958 W arszaw a — N adesłanych 
rękopisów  redak to r nie zwraca.

D ruk: Poznańskie Z akłady- G raficzne — Zakład w  Zielonej Górze, 
zam. 1800, nak ład  1 000+'25 egz. — F-76



„Posłannictw o” 
N r 3 1977

Klasyczna literatura starokatolicka*

Klasycy lite ra tu ry  starokatolickiej - z l a t ; Siedemdziesiątych ubiegłego 
stulecia, za w yjątk iem  Eugeniusza ̂ Michauda, p isali w  języku niemieckim, 
jako  że w  pierw szych dziesięcioleciach Niemcy objęły duchowe przewod
nictw o w  starokatolicyzm ie. Do klasyków  lite ra tu ry  starokatolickiej zali
czamy tw órców  starokatolickiej nauk i teologicznej, kujących broń dla ru 
chu za pomocą k tó rej prowadzony zaciętą w alkę nie ty lko z ówczesnym 
ultram ontanizm em , lecz także ze św iatopoglądem  natu ra listyczno-m ateria - 
listycznym . To, że bardzo często dzieła klasyków  były polemiczne, w yni
kało z okoliczności w  jakich dzieją te  i rozpraw y pow stawały. Pod tym  
względem  na szczęście czasy się- zmieniły. W m iarę  w ew nętrznego um ac
n ian ia się Kościołów starokatolickich  można było coraz większy nacisk  
kłaść na pozytywne aspekty  starok&tolicyzmu.

Za klasyków  lite ra tu ry  starokatolickiej uw aża się przede w szystkim  
spośród Niemców — DOllingera, Sefiultego, F riedricha, Keuscha, Langena, 
K noodta, Reinkensa, Michelisa, W ebera; Szw ajcara — Herzoga i F rancuza 
-— M ichauda. Częściowo należeli o s i do liberalnej szkoły krytyczno-histo- 
rycznej i aczkolw iek ulegali w pływ om  oświeceniowego racjonalizm u, to 
jednak  praw ie całkowicie go: przezwyciężyli. P rzed I Soborem W atykań
skim  wszyscy oni jako  uczeni rzymskokatoliccy, cieszyli się dużym au to ry 
tetem . I chętniej poddali się najcięższej karze kościelnej ja k ą  jest „ex- 
com m unicatio m aior”, a le ;jed n a k  ijię n a ra z ili na szw ank w ierności swoim 
przekonaniom . W ich postaciach staroka-tolicy czczą sw oich wyznawców, 
k tórych  katolickie dziedzictwo in te lek tualne  i duchowe Kościół s ta ro k a
tolicki w iernie strzeże i p rzekazuje następnym  pokoleniom  swoich w ier
nych.

* A r ty k u ł o p ra c o w a n y  na podstawi** p racy : U. K u ry: D ie  a ltk a th o l is c h e  K ir c h e .
lh r e  G e sc h lc h te , ih r e  L efire, ih r  A n iie g a n , S tu ttg a rt. 1966.
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Ignacy von Dtfllinger

Ignacy von DcSłlinger (1799—1890), niew ątpliw ie najw iększy katolicki 
h istoryk Kościoła w X IX  w ieku zajm uje pierw sze m iejsce w śród k lasy
ków lite ra tu ry  starokatolickiej. Je s t on bowiem duchow ym  ojcem sta ro - 
katolicyzm u i to nie ty lko jako chorąży w  w alce przeciw  w atykańskiem u 
dogmatowi, lecz także jako duchowy przewodnik w skazujący proroczo 
starokatolicyzm ow i k ierunek  i cel. Urodzony w  Bambergu, młodość spędził 
w  W iirzburgu. M ając siedem naście la t rozpoczął stud ia na tam tejszym  u- 
niw ersytecie, a w  rok później zapisał się na studium  teologii. Studia w 
W iirzburgu n ie . zaspokajały jednak  potrzeb jego ducha i w  1820 roku 
w stępuje D ollinger do sem inarium  duchownego w  Bambergu, aby tam  u- 
kończyć swoje studia przed otrzym aniem  święceń kopłańskich. O trzym ał 
je  w  1822 roku i przez rok był w ikarym  w  M arktscheinfeld  (Środkowa 
Frankonia), po czym przeszedł do pracy nauczycielskiej. N ajpierw  przez 
trzy  la ta  był profesorem  historii Kościoła i p raw a kościelnego w  liceum  
w A schaffenburgu. W 1826 roku  został profesorem  nadzw yczajnym  a w 
1827 roku — profesorem  zwyczajnym  nowozałożonego un iw ersy te tu  w  Mo
nachium . Obok dyscyplin już w ym ienionych powyżej w ykładał on też 
egzegezę Nowego T estam entu oraz filozofię religii. Aby pozyskać dla uni
w ersy te tu  w  M onachium  M óhlera, D ollinger odstąpił m u katedrę  historii 
Kościoła a sam  zajął się h istorią  dogmatów. Jego niezw ykła pilność, jego 
podziwu godna inteligencja, jego rozległa wiedza, jego zadziw iająca znajo
mość języków, jego w spaniały dar wymowy, jego w ykw intny, celny spo
sób pisania oraz jego niezawodna pam ięć predestynow ały go jako nauko
wego przywódcę budzącego się do nowego życia katolicyzm u niemieckiego 
oraz na pioniera nowej .epoki w  teologii katolickiej, epoki w yrzekającej 
się racjonalistycznej in te rp re tac ji dogmatów i dostarczającej nowych pod
staw  naukow ych dla w iary  katolickiej. Zakw estionow ano również średnio
wieczny ideał panow ania Kościoła nad państwem , a Kościół uznano przede 
w szystkim  za w ielkość i w ładzę religijną. W katolicyzm ie obudziła się no
wa samoświadomość i w  m onachijskim  rom antycznym  kręgu zwolenni
ków i uczniów Józefa G órresa (1776—1848) — w k tórym  D ollinger ak tyw 
n ie działał — wobec trudnej sy tuacji p rotestantyzm u zapanowało przeko
nanie o rychłym  jego końcu. W tym  czasie pow stały an typro testanckie 
prace Dóllingera, k tó re  pom ijały w szystkie strony pozytywne p ro testan 
tyzmu, a  w skazyw ały ty lko jego cienie, powołując się przy tym  wyłącznie 
na cytaty  z dzieł protestanckich. Do dzieł tych należy przede w szystkim  
„Die R eform ation in  ih rer Entw icklung und ih ren  W irkungen im Umfange 
des lu therischen  B ekenntnisses” oraz zbiór szkiców pod ty tu łem  „L uther”, 
w  k tórym  osobowość refo rm atora została ukazana bez jakiegokolw iek zro
zum ienia dla niego. W 1847. roku Dollinger został proboszczem kolegiaty 
św. K aje tana w  M onachium  i w  tym że roku  utracił, aż do roku 1850,
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swoją ka ted rę  na uniw ersytecie za to, że jako  deputow any szkoły wyższej 
do sejm u krajow ego pozwolił sobie na ostrą  k ry tykę stosunków  na dworze 
króla baw arskiego Ludw ika I. W la tach  1848—1849 D óllinger odegrał do
niosłą rolę we frank fu rck im  Zgrom adzeniu N arodow ym  jako przywódca 
katolików. W ystępował on przeciw  rozdzieleniu Kościoła i państw a, żądał 
dla Kościoła wolności i autonom ii we wszystkich spraw ach  w ew nątrzkoś- 
cielnych. Ale od 1850 roku w ysuw ał on postu lat utw orzenia w  Niemczech 
Kościoła narodowego, kierow anego przez prym asa i synod, gdyż uw ażał 
że ty lko w  ten  sposób można będzie postawić tam ę postępującej u ltram on- 
tanizacji Kościoła. Tym  sam ym  jednak  naraził się u ltram ontan istom  i prze
sta ł pełnić dotychczasową rolę doradcy niem ieckiego episkopatu. W tym  
czasie prow adził DOllinger kam panię przeciw  neoscholastyce a za u p ra
w ianiem  naukow ej teologii, w skazując przy tym  na teologiczną bezpłod
ność neoscholastycznie upraw ianej teologii w  k ra jach  rom ańskich. Całą 
siłę swojej osobowości Dóllinger zaangażow ał w tedy w  obronę studiów  
uniw ersyteckich niem ieckich teologów a przeciwko poprzestaw aniu ty lko 
na w ykształceniu sem inaryjnym . Zgodnie ze swoim pojm ow aniem  trad y c ji 
(quod sem per, ubiąue, ab omnibus...) D óllinger w ystępow ał również p rze
ciw opiniom teologicznym o osobistej nieom ylności papieża a zgodnie ze 
swoimi poglądam i kościelnopolitycznym i — przeciw  Sylbebusowi z 1864 
roku oraz przeciw  żądaniom  ultram ontan istów  o konieczności świeckiej 
w ładzy papieża i uw ażaniu  przez nich tego praw ie za dogmat. Zwłaszcza 
w tedy, gdy był już znany praw dziw y cel zwołania I Soboru W atykańskie
go, Dóllinger rozpoczął najostrzejszą w alkę in te lek tualną  z Rzymem. Jego 
publikacje o soborze w prow adzały Ojców soboru w  zakłopotanie i staw ia
ły przed nim i nierozw iązalne problem y. Chociaż D óllinger nie został po
w ołany jako teolog do prac soborowych, to jednak  był św ietnie zoriento
w any w przebiegu obrad oraz kulisach soboru. Inform ow any przez lorda 
Actona, teologów z otoczenia kardyna ła  Hohenlohe oraz swego ucznia Ja n a  
Friedriecha, publikow ał w  m onachijskiej „A llgem eine Zeitung” swoje „L i
sty z soboru”, k tó re  wyw oływ ały w całym  świecie ogrom ne w rażenie. W 
tym  okresie w alk i DSllinger p rzejaw ił w  pełni sw oją zadziw iającą w iedzę 
i ^ y k a z a ł absurdalność polityki k u rii rzym skiej. Po ogłoszeniu nowego 
dogm atu D óllinger dla dania św iadectw a praw dzie odmówił w yrażenia 
swej zgody na to, co spowodowało ekskom unikow anie go przez w ładze koś
cielne. O dczuwając tę  karę  jako niespraw iedliw ą D óllinger dalej uw ażał 
się za katolika. Był jednak  konsekw entny w  tej now ej sy tuacji i po ogło
szeniu nań  ekskom uniki nigdy już nie celebrow ał mszy św iętej an i n ie  
spełn iał innych czynności kapłańskich. B rał ak tyw ny  udział w  konsty 
tuow aniu się Kościołów starokatolickich i z pełnym  przekonaniem  przy
znaw ał się do starokatolicyzm u, ale nie zgadzał się z n iektórym i refo rm a
mi, które w ydaw ały m u się zbyt radykalne jak  na przykład  zniesienie 
obowiązkowego celibatu  k leru. Dzięki swym  niespożytym  siłom pracow ał
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aktyw nie aż do śmierci. Jako  prezes K rólew skiej A kadem ii N auk w  Mo
nachium  publikow ał swoje rozpraw y ivzaangażował się szczególnie w  za
pom niane od czasów L eibniza i Bosśueta dążenia un ijne  przede w szystkim  
w  obrębie kościołów niezależnych od Rzym u, ale pozostających n a  g run 
cie trad y c ji katolickiej. DiSllinger kiero.wał. p racam i bońskich konferencji 
unijnych  w  roku 1874 i 1875 i  w niósł ogromny w kład w  ich przygotow anie 
przez swoje m onachijskie w ykłady o „pow tórnym  zjednoczeniu Kościołów”. 
Działalność starokatolików  w  obecnym ruchu  ekum enicznym  jest niczym 
innym  jak  realizacją duchowego testam en tu  Dóllingera. O patrzony św ięty
mi sakram entam i przez profesora Ja n a  Friedricha, D ollinger zm arł w  1890 
roku  i został pochowany w edług ry ta  starokatolickiego. Spośród dzieł, 
jak ie  wyszły spod pióra D ollingera na szczególną uw agę zasługują prace 
następujące:

Die F reiheit der K irche. Rede. Regensburg 1849.
H ippolytus und  K alltstus oder: die róm ische K irche in der ersten  H ąl- 

fte  der d ritten  Jah rhunderts . Mit Ruckstchf au f die Schriften  und A bhan- 
dlungen der HH Bunsen, W ordoworth. R egensburg 1853.

K irche und K iręhen, P apsttum  u n d  K irćhenstta t. H istorisch-politische 
B etrachtungen. Zw eiter u n verandertę r A bdruck. M onachium  1861.

C h ris ten tu m : und  K irche in  der, Zęit der G rundlegung. 2 verbesserte 
Auflage. R egensburg 1861* ;

Rom ische Briefe vom' Kouzil. Von Q uirinus. M onachium  1870.
Einigę W orte iiber die U nfehlbarkęifsadresse und: Die neue G eschaft- 

Sordnung des K o n zils ' und ih re  theológische Bedeutung. Zwei G utachten  
(Stim m en der K atholisćhen K irche iiber die K irchenfragen der G egenwart, 
H eft 2) M onachium  1870.

E rk larung  an  den Erzbiśchof voń M unchen-Freising. M onachium  1871,
U ngedruckte Berichte und. T agebucher zur G eschichte des Konzils von 

T rien t (Sam m lung von U rkunden zur Geschichte des Konzils von T rient. 
H erausgegeben von I. von Dóllinger, ;Band I) 2 A bteilungen. N ordlingen
1876.

Die Selbstbiographie des K ard ina le rBellarm in, la tein isch  und deutsch 
m it geschichtlichen E rlau terungen  herausgegeben von I. von Difllinger und 
F r. Reusch. Bonn 1887. *

A kadem ische V ortrage. M it 1 P o rtre t. 3 Bandę. N ordlingen 1888.
t)b er die W iedervereinigung der christlichen K irchen. Sieben Vortrage, 

gehalten zu M unchen im  Ja h re  1872. N ordlingen 1888.
G eschichte der M oralstreitigkeiten  in  der róm isch-katholischen K irche 

seit dem  16. Jah rh u n d ert, m it B eitrSgenizur G eschichte und C harak te ris tik  
des Jesuitenordens. A uf G rund ungedEueter A ktenstiicke bearbeite t und 
herausgegeben von I. von D ollinger u n #  F r. Reusch. 2 Bandę. N ordlingen 
1889.

B eitrage zur Sektengeschichte des M ittelalters. 1. Teil: Geschichte der
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gnosthisch-m anichaischen Sekten im Iruńen  M itteiaiter. 2. re n : uoK um eiue 
vornehm lich zur G eschichte der V aldesier und  K atharer. M onachium  1890.

Briefe und Erklarungen... uber die vatikanischen D ekrete 1869—1887. 
M onachium  1869—1887.

K leinere Schriften, gedruckte und ungedruckte. G esam m elt und hereus- 
gegeben. S tu ttg a rt 1890.

Das P apsttum . N eubearbeitung von Janus, „Der P apst und  das Konzil”, 
im A uftrag  des inzwischen heim gegangenen V erfassers von J. F riedrich. 
M onachium  1892.

Briefe an eine jungę F reundin . H erausgegeben von Dr. H einrich Sehrtfrs 
M it 2 Bildnissen. K em pten und M onachium  19-14.

Geschichte und K irche (B(Icher und Bildung, Band 3) (Auswahl!). Mo
nachium  1924.

Jan Friedrich

N ajbardziej żarliw ym  w spółpracow nikiem  D óllingera był jego uczeń Jan  
Friedrich  (1836—1919). Urodzony w  P oxdorf (Górna Frankonia), święcenia 
kapłańskie o trzym ał w  1859 roku. Przez trzy  la ta  był w ikariuszem  w 
Scheinfeld, po czym w  1862 roku  przeszedł do pracy naukow ej uzyskując 
ty tu ł docęnta, a w  1865 roku  został m ianow any profesorem  nadzw yczaj
nym  historii Kościoła na uniw ersytecie w  M onachium . Jako  doradca teolo
giczny liberalnego kardynała księcia Hohenlohe był obecny w  la tach  1869— 
—1870 na I Soborze W atykańskim . Jego „Dziennik prowadzony podczas 
Soboru W atykańskiego” (1871, 1872) oraz „D okum enty w yjaśniające Sobór 
W atykański” (1871) posiadają n ieprzem ijającą w artość historyczną. Cho
ciaż w  1871 roku F riedrich  został ekskom unikow any, to m im o tego w  
1872 roku kró l baw arski Ludw ik II m ianow ał go profesorem  zwyczajnym 
teologii n a  uniw ersytecie w  M onachium . Uczestnicząc ak tyw nie w  ruchu 
starokatolickim , jednak  dopiero w  1891 roku poddał się ju rysdykcji b is
kupa Reinkensa. W 1875 roku w ziął urlop na uniw ersytecie m onachijskim  
aby móc prowadzić w ykłady z h isto rii Kościoła na nowo założonym w y
dziale teologii starokatolickiej na uniw ersytecie w  Bernie. W 1882 roku 
przeniósł się na w ydział filozoficzny uniw ersy te tu  m onachijskiego. F ried
rich zm arł w  1919 roku w  M onachium . Z jego spuścizny p isarskiej nale
żałoby tu  odnotować następujące pozycje:

K irchengeschichte D eutschlands. 2 BSnde. Bam berga 1867, 1869.
D ocum enta ad illustrandum  Concilium  V aticanum  ann i 1870. 2 A bteil- 

ungen. Nćjrdlingen 1871.
Joannis de T u rrecrem ata  de po testate papae et concilli generalis trac - 

ta tu s  notabilis. Innsbruck  1871.
Tagebuch w ghrend des Y atikanischen Konzils gefuhrt. N brdlingen 1872.
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Z ur V erteidigung m eines Tagebuches. O ffener Brief an  P. Rud. Cornely, 
P rieste r der G esellschaft Jesu. N ordlingen 1872.

Gott, m eine einzige Hoffnung. Christkatholisches A ndachtsbuch. L ipsk 
1872.

Die W ortbriichigkeit und U nw ahrhaftigkeit deutscher Bischófe. Offenes 
A ntw ortschreiben an  W.E. F re iherrn  von K etteler in Mainz. K onstancja 
1872.

tJber kirchliche Reform en .Rede. Kolonia und L ipsk 1872.
Die Irr le h re  der papstlichen U nfehlbarkeit. Rede in W urzburg. W urz- 

burg  1873.
V ortrag  iiber W esen des A ltkatholizismusy K arlsruhe-B aden  1873.
Der K am pf gegen die deutsche Theologie und die theologischen Fa- 

ku lta ten  in  den letzten  20 Jahren . Berno 1875.
D er M echanism us der vatikanischen Religion. Nach dem F akulta tenbuch  

der R edęm ptoristen dargestellt. Bonn 1875. 2 wyd. 1876.
B eitrage zur K irchengeschichte des 18. Jah ru n d erts . Aus dem H ands- 

chriftlichen  N achlass des regu lirten  C horherrn  Eusebius A m ort zusam m en- 
gestellt. M onachium  1876.

Eine literarische Fehde zwischen A lt- und N euenkatholiken. H eraus- 
gegeben von einem  katholischen laien. M it Anhang: Aus brieflichen M it- 
teiiungen von J. F riedrich . H eidelberg 1877.

• G eschichte des V atikanischen Konzils. 3 Teile in 4 BSnden. Bonn 1877, 
1883, 1887.

Z ur altesten  Geschichte des P rim ates in der K irche. Bonn 1879.
D er A ltkatholizism us im  L ichte der geschichtlichen und christlichen 

W ahrheit. Eine apologetische A ntw ort an  P. Th. N. O. S. B. 2 wyd. Mo
nachium  1888.

Die K onstantinische Schenkung. N ordlingen 1889.
Johann  A dam  Mrihler, der Sym boliker. Ein B eitrag zu seinem Leben 

und seiner L ehre aus seinen eigenen und anderen  ungedruckten  Papieren. 
M onachium  1894.

Ignaz yon Dóllinger. Sein Leben auf G rund seines schriftlichen N ach- 
lasses dargestellt. 3 Bandę. M onachium  1899, 1900, 1901.

Die christliche L ehre von der Entstehung der W elt-und  das sogennante 
Sechstagew erk des A lten Testam ents. Vortrag. 2 wyd. M onachium  1909.

Jan Niepomucen Huber

Zdolnym  sekundantem  Dć511ingera w  jego w alce przeciw  w atykańsk ie
m u dogmatowi można nazw ać Ja n a  N iepom ucena H ubera (1830—1879). 
Urodzony w  M onachium, tam że studiow ał filozofię i teologię. W 1854 roku 
został m ianow any docentem  na wydziale filozofii un iw ersytetu  m onachij
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skiego, w  1859 — profesorem  nadzw yczajnym  a w  1864 — profesorem  zwy
czajnym. Jego ka ted ra  była wyznaczona dla studiów  filozoficznych teolo
gów katolickich. W 1359 roku dzieło H ubera „Filozofia Ojców Kościoła” 
zostało umieszczone na indeksie. H uber nie podporządkow ał się tem u o- 
rzeczeniu a wobec tego został w ydany zakaz uczęszczania teologów na je 
go w ykłady. H uber był cennym  w spółpracow nikiem  DOllingera przy  opra
cow yw aniu jego „Listów  Rzym skich z Soboru” i pośredniczył w  publiko
w aniu  ich przez „Allgem eine Zeitung”. Po ogłoszeniu ekskom uniki na 
DOllingera w ystąpił mężnie w  obronie swego przyjaciela i przyłączył się 
do ruchu starokatolickiego. Jako  filozof w ystępow ał przeciw  u ltram onta- 
izmowi w obronie wolności in te lek tualnej oraz przeciw  m echanistycznem u 
.światopoglądowi w obronie substancjalności duszy. Nad grobem  przed
wcześnie zm arłego w  1879 roku  H ubera mowę pogrzebową wygłosił p ro
fesor J. F riedrich.

Spośród w ielu  jego prac w  pierw szym  rzędzie należałoby tu  w ym ienić 
następujące dzieła:

Johannes Scotus Erigena. M onachium  1861.
Die Idee der U nsterblichkeit. 2 wyd. M onachium  1865.
Die religićJse A ufkliirung im 18. Jah rh u n d e rt. W: Studien. Philosophi- 

sche Schriften, s. 1—272. M onachium  1867.
Zur Christologie. Tam że s. 273—311.
Der Jesu itenorden  nach seiner V erfassung und D oktrin. W irksam keit 

und Geschichte. Berlin 1873.
Die kirchlich-politische W irksam keit des Jesuitenordens. B erlin  1873.
Der a lte  und der neue Glaube. Ein B ekenntnis von David F riedrich  

S trauss k ritisch  gew urdigt. NOrdlingen 1873.
Zur K ritik  m odernen Schopfungslehren, m it besonderer R iicksicht au f 

H aeckels „naturłiche Schópfungsgeschichte”. M onachium  1877.
Die Forschung nach der M aterie. M onachium 1877.

Filip Woker

Filip W oker (1848—1924) zasługuje na w spom nienie w  tym  zestaw ieniu 
ze względu na to, że wyszedł ze szkoły Dóllingera. Urodzony w  Brilon w 
W estfalii w  w ieku siedem nastu la t w stąp ił na un iw ersy te t w  Bonn, gdzie 
studiow ał filologię i historię. Po uzyskaniu prom ocji doktorskiej prow adził 
poszukiw ania i  studia archiw alne w  Niemczech i Włoszech. W 1873 roku 
został m ianow any docentem  historii na uniw ersytecie m onachijskim , gdzie 
jako sek re tarz  i w spółpracow nik D óllingera prow adził stud ia głównie 
w  zakresie historii Kościoła. Z rekom endacji Dóllingera W oker został w  
1875 roku powołany na w ydział teologi starokatolickiej w  Bernie, gdzie 
nauczał h isto rii Kościoła. O trzym ał również zlecenie prow adzenia w ykła
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dów z historii na wydziale filozoficznym uniw ersy te tu  berneńskiego, gdzie 
p row adził rów nież sem inarium  historyczne. Przez długi czas W oker był 
redaktorem  wydaw anego w  Bernie pism a „K atholik”, w  którym  opubliko
w ał szereg znakom itych artykułów  z zakresu h isto rii i zagadnień koś- 
cielno-politycznych. Duże obciążenie zajęciam i dydaktycznym i jako n au 
czyciela akadem ickiego dwóch w ydziałów  uniw ersy te tu  w  Bernie unie
możliwiało mu pisanie w iększych objętościowo prac. Mimo to godne 
zw rócenia uwagi są następujące rozpraw y W okera:

H ontheim  und die róm ische Curie. W: Bilder aus der K atholischen 
Beform bew egung des 18. und 19. Jah rhunderts . M annheim  1875.

Das kirchliche Finanzwesen der Papste. Ein B eitrag zur Geschichte 
des Papsttum s. NOrdlingen 1878.

K larę  und einfache G rtlnde gegen den E in tritt in die rom ische K irche, 
von R. Fr. L ittledale. Mit einem  V orw ort von Bischof Dr. Ed. Herzog 
begleitete deusche B earbeitung von Philipp Woker. Londyn 1881.

W hat resu lts a re  to be an ticipated  from  negotiations w ith  Rome? W: 
A m erican C hurch Review, 1881 A pril. Nowy Jo rk  1881.

S taa t und katholische K irche in der Schweiz bis zum 19. Jah rh u n d ert. 
Ein geschichtlicher uberblick. Berno 1889.

D er nationale C harak ter und die in ternationale Bedeutung unserer 
Hochschule. Berno 1905.

Jan Fryderyk von Schulte

O ile Dóllinger ze swoją szkołą był w ielkim  historykiem  Kościoła, 
k tó ry  w oparciu o historię Kościoła i dogm atów tw orzył podstaw y staro- 
katolicyzm u, to  Jan  F ryderyk  von Schulte (1827—1914) był z kolei w ielkim  
znaw cą praw a kościelnego, k tó ry  w  oparciu o sw oją dziedzinę podbudo
w yw ał naukow o starokato licką opozycję przeciw  w atykańskiem u dogm ato
w i. Urodzony w  W interberg (Westfalia), studiow ał praw o i w  1854 roku 
został m ianow any profesorem  nadzwyczajnym , a w roku 1855 profesorem  
zw yczajnym  praw a na uniw ersytecie w  Pradze. Oprócz tego w  roku 1856 
został m ianow any radcą konsystorialnym  i radcą sądu małżeńskiego, a w  
roku  1668 uzyskał dziedziczny ty tu ł szlachecki. W roku 1872 został profe
sorem  i ta jnym  radcą spraw iedliw ości w Bonn, skąd w  1906 roku p rze
szedł w  stan spoczynku i resztę życia spędził w  M erano (Włochy), gdzie 
zm arł w  1914 roku. Skoro tylko sta ł się w iadom y zam iar zdogm atyzowania 
n au k i o nieom ylności papieży Schulte natychm iast w ystąpił z całym  swo
im  płom iennym  zapałem  po stronie opozycji tego zam iaru i do końca ży
cia z tym  sam ym  entuzjazm em  uczestniczył w  ruchu starokatolickim . 
K ierow ał kongresam i starokatolików  w  la tach  1871—1876, opracował prze
pisy synodalne i parafia lne  dla Kościoła S tarokatolickiego Niemiec, w  1872
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roku  był przewodniczącym  kom isji dla w yboru biskupa a od utw orzenia 
w  1874 roku  starokatolickiej rep rezen tacji synodalnej był w spólnie z b is— 
kupem  jej przewodniczącym . W la tach  1874—1879 Schulte był posłem do 
sejm u Rzeszy z ram ienia narodow ych liberałów . Z bogatego dorobku piś
mienniczego na w zm iankę w  tym  : zestaw ieniu zasługują następu jące ty 
tu ły :

Die S tellung der Konzilien, PSpste und Bischófe vom historischen und 
kanonistischen S tandpunkte und die papstlichen K onstitutionen vom 18. 
Ju li  1870. M it den Quellenbelegen. P raga 1871.

Die M acht der Papste iiber F iirsten, Lander, Vć51ker, und  Individuen 
nach ih ren  L ehren und H andlungen, zur W urdigung ih rer U nfehlbarkeit 
beleuchtet und den entgegengesetzten Lehren der P apste und Konzilien 
der ersten  ach t Jah rh u n d erte  gegeniibergestellt. 2 powiększone wyd. P raga
1871. 3 przepracow ane wyd. Giessen 1887.

Das U nfeh lbarkeitsdekret vom 18. Ju li 1870 auf seine krichkliche Ver- 
b inndlichkeit gepriift. P raga 1871.

Die neuen katholischen O rden und K ongregationeń. Giessen 1872.
L ehrbuch des katholischen K irchenrechtes nach dem gem einen und 

P artik u la rrech t in Deutschland, O sterreich und dessen L iteraturgeschichte. 
3 popraw ione wyd. Giessen 1873.

Die B erechtigung des Vorgehens der A ltkatholiken vom S tandpunkte 
der K irchenrechts. D rei Vortrage. Bonn 1873.

Der Zółibatszwang und dessen A ufhebung gewiirdigt. Bonn 1876.
Der A ltkatholizism us. Geschichte seiner Entw icklung, inneren  G estalt- 

ung und rechtlichen S tellung in D eutschland. Aus den A kten und anderen 
autenischen Quellen dargestellt. Giessen 1887.
Aalen 1965.

F ranz P e te r Knoodt. Eine Lebensskizze. Bonn 1889.
Ignaz von Dollinger, Lebensskizze. Bonn 1890.
Das Vorgehen des bayrischen M inisterium s gegen die A ltkatholiken, 

beleuchtet von J. F. von Schuite. G iessen 1890.
D r Josef H ubert Reinkens, katho lischer Bischof. Bonn 1896.
F ranz H einrich Reusch. Eine Lebenskizze. Bonn 1906.
Lebenserinnerungen. 3 Bandę. Giessen 1908—1909.
Die Reform ation des 16. Ja h rh u n d e rts  und die altkatholische Bewegung 

des 19. Jah rhunderts . Bonn 1915.

Franciszek Henryk Reusch

Schulte był swego rodzaju  pom ostem  między m onachijskim  kręgiem  
uczonych starokatolickich  skupionych wokół D óllingera a bońskim  k rę 
giem uczonych, do którego należy zaliczyć również pochodzących z N ad
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ren ii profesorów  w ydziału teologii katolickiej un iw ersy te tu  we W rocławiu. 
Spośród uczonych bońskich na pierw szym  m iejscu trzeba w ym ienić F ra n 
ciszka H enryka Reuscha (1-825—1900). Urodzony w  Brilon (W estfalia), św ię
cenia kapłańskie o trzym ał w  1849 roku. Prow adząc stud ia z zakresu bi- 
b lis tyk i w  1854 roku został m ianow any docentem egzegezy S tarego T esta
m entu na wydziale teologicznym uniw ersy te tu  w  Bonn. W roku 1858 m ia
now any został profesorem  nadzw yczajnym  a w  roku 1861 profesorem  
zwyczajnym  na tym że uniw ersytecie. Z powodu sprzeciw u Reuscha wobec 
dogm atu w atykańskiego najp ierw  zakazano studentom  teologii uczęszczanie 
na jego w ykłady, a następnie w  1872 roku ogłoszono na niego ekskom u
nikę. W tym że roku  1872 Reusch podjął obowiązki proboszcza starokato lic
kiego w Bonn. N astępnie został m ianow any w ikariuszem  generalnym  bis
kupa starokatolickiego w  Bonn oraz profesorem  teologii starokatolickiej. 
W 1878 roku  po przyjęciu na V synodzie uchw ały o zniesieniu celibatu 
Reusch zrzekł się piastow ania tych urzędów. Spośród jego prac należy tu  
wspomnieć następu jące pozycje:

Luis de Leon und die spanische Inąuisition. Bonn 1873.
Theologische F aku lta ten  oder Sem inare? R ektoratsrede. Bonn 1873.
Drei P redigten  iiber die Beichte und die H eiligenverehrung. E in Bei- 

trag  zur E rlau terung  der Beschlusse der ersten  Synode der A ltkatho- 
liken. 2 wyd. Bonn 1874.

Das V erfahren  deutscher Bischofe beziiglich der den’ A ltkatholiken zum 
M itgebrauch einderaum ten  K irchen. Bonn 1876.

Bibel und N atur. V orlesungenrtiber die M osaische U rgeschichte und  ih r 
V arhaitn is zu den Ergebnissen der N aturw issenschaft. Bonn 1876.

P red ig ten  iiber sonntaglichen Evangelien. N ebst einigen F est-und  Ge- 
legenheitspredigten. Bonn 1876.

Die deutschen Bischofe und der A berglaube. Eine D enkschrift. Bonn
1879.

Die Falschungen in dem T ra k ta t des Thom as von A quin gegen die 
G riechen (Opusculum  contra errores G raecorum  ad  U rbanum  IV). M ońa- 
chium  1889.

Die Selbstbiographie des K ard inals B ellarm in (zob. wyżej — Dóllin
ger).

G eschichte der M oralstreitigkeiten (zob. wyżej — Dóllinger).
E ine K risis im  Jesu itenorden. B erlin  1889.
R edem ptoristen und Jesu iten . Berlin 1890.
B eitrage zur Geschichte des Jesuitenordens. M onachium  1894.
Der Galilaische Prozess. Ein V ortrag. M onachium  1892.
A rchivarische B eitrage zur G eschichte des Jesuitenordens. G otha 1894.
B riefe an Bunsen von róm ischen K ard inalen  und P ra la ten , deutschen 

Bischófen und anderen  K atholiken aus den Ja h re n  1818 bis 1837. Mit 
E rlau terungen  herausgegeben. L ipsk 1897.

12



Reusch opracował również „B erichte iiber die Bonner U nionskonferen- 
zen” w  roku 1874 i 1875, jak ie  były w ydane w  Bonn, a k tó re  zasługują 
n a  ponowne zwrócenie na nie uwagi przez obecny ruch ekum eniczny.

Józef Langen

Razem z Reuschem  działał na wydziale teologii katolickiej un iw ersy te tu  
bońskiego także Józef Langen (1837—1901). Urodzony w  Kolonii studiow ał 
teologię na uniw ersytecie w  Bonn. Święcenia kapłańskie otrzym ał w  roku 
1859. W roku 1861 został m ianow any docentem, w  roku 1864 — profeso
rem  nadzw yczajnym , a w  roku 1867 •— profesorem  zwyczajnym  egzegezy 
Nowego Testam entu  na wydziale teologii katolickiej uniw ersy te tu  w  Bonn. 
Z powodu swego sprzeciw u wobec dogm atu o nieomylności papieża Langen 
został ekskom unikow any w  roku 1873. Zachow ał w praw dzie sw oją profe
su rę  na wydziale teologicznym, ale jego w ykłady były zakazane dla rzym 
skokatolickich studentów  teologii i uczęszczali na nie tylko studenci s ta 
rokatoliccy. Po zniesieniu obowiązkowego celibatu dla księży starokato lic
kich Langen podobnie jak  Reusch wycofał się p raw ie całkow icie z życia 
kościelnego. Spośród jego prac należy tu  w ym ienić następujące pozycje:

Das V atikanische Dogma von dem U niversalepiskopat und der U nfehl- 
barke it des P apstes in  seinem  V erhaltn is zum  N euen Testam ent und der 
exegetischen U berlieferung. B itte um  A ufk larung  .an alle katholischen 
Theologen. 4 Teile. Bonn 1871—1876.

G rundriss zur E inleitung in das Neue Testam ent. 2 wyd. Bonn 1873.
Die K irchenvater und das Neue Testam ent. B eitrage zur Geschichte 

der E rk larung  der w ichtigsten neutestam entlichen Stellen. Bonn 1874.
Die trin ita risch e  Lehrdifferenz zwischen der abendladischen und mo- 

rgenlandischen K irche. Eine dogm atische U ntersuchung. Bonn 1876.
Johannes von D am askus. Gotha 1879.
G eschichte der róm ischen K irche bis Innozenz III. Quellonmassig d ar

gestellt. 4 Bandę. Bonn 1881, 1892, 1893.
Roger Baco. Eine Rede. M onachium  1883. 3 wyd. H alle nad Salą 1891.
Klem ensrom ane. Ih re  Enstehung und ihre Tendenzen, aufs neue un ter- 

sucht. G otha 1890.
Zum 25 jahrigen Jub ilaum  des 18. Ju li 1870. G edenkblatter von einem  

M oralisten. Bonn 1895.
Koln, die allzeit treu e  Tochter der rom ische K irche, in  historischer 

B eleuchtung von G regorius Illum inator. 9 wyd. Kolonia 1903.
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Jan Baptista Baltzer

Należy tu  również; wspomnieć liberalnego teologa i filozofa Jan a  B ap- 
tis tę B altzera (1803— 1871). Urodzony w A ndernach, św ięcenia kap łańsk ie 
o trzym ał w 1829 roku. N astępnie przez rok  był pomocnikiem profesora w  
katolickim  konw ikcie teologicznym w  Bonn. W roku  1830 został m iano
w any profesorem  nadzw yczajnym , a w  roku 1831 profesorem  zw yczajnym  
dogm atyki na wydziale teologii katolickiej un iw ersy te tu  w e W rocławiu. 
W 1846 został m ianow any tam że kanonikiem  katedralnym . Jako  zwolen
n ik  poglądów Jerzego H erm esa (profesora teologii w  Bonn) oraz A ntoniego 
G iin thera (teologa wiedeńskiego) był prześladow any przez zw olenników  
k ierunku  ultram ontanistycznego. Po I Soborze W atykańskim  przyłączył 
się do ruchu  starokatolickiego i został pochowany w e W rocław iu po sta- 
rokatolicku przez swego przyjaciela profesora K noodta. Z prac B altzera 
należy tu  w ym ienić dw ie główne pozycje w  jego dorobku naukow ym : 

B eitrage zur V erm ittlung eines richtigen U rteils tiber K atholizism us 
und P rotestantism us. W rocław  1839, 1840.

Die biblische Schópfungsgeschichte. L ipsk 1867—1873.

Piotr Knoodt

Zażyła przyjaźń łączyła B altzera z P iotrem  K noodtem  (1811—1889). 
Urodzony w  Boppard,' studiow ał teologię i filozofię na uniw ersytecie w  
Bonn, gdzie był uczniem  Jerzego Herm esa. Po otrzym aniu święceń k ap łań 
skich został w ikariuszem  i p refektem  w  Trew irze. W 1841 roku  udał się 
do W iednia, aby osobiście poznać A ntoniego G iinthera, którego poglądy 
filozoficzne Baltzer przejął w  całej rozciągłości. W 1845 roku został m ia
now any profesorem  nadzw yczajnym , a w 1846 roku  profesorem  zwyczaj
nym  filozofii n a  uniw ersytecie w  Bonn. A rcybiskup Geisel z Kolonii 
zakazał jednak  swoim studentom  teologii uczęszczania n a  w ykłady Knood
ta .’ Po umieszczeniu przez Rzym na indeksie pism  G iinthera znalazły się 
tam  również i dzieła K noodta. K noodt podporządkow ał się tej decyzji, 
ale po I Soborze W atykańskim  przyłączył się do ruchu  starokatolickiego, 
będąc w  la tach  1878—1889 w ikariuszem  generalnym  biskupa R einkensa 
w  Bonn. Główne dzieła K noodta — to pozycje:

A nton G iinther. 2 BSnde. W iedeń 1881.
F iinf P red ig ten  iiber K reuz — und M essopfer. Bonn 1875.
Reden der H erren... und Bischof Dr. Reirikens, gehalten im  A ltka tho - 

likenverein  in  D usseldorf am  24. M arz 1876. D usseldorf 1876.
Die Thom as Enzyklika Leos X III. vom 4. A ugust 1879. V ortrag. Bonn.

1880.
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Bernard Józef Hilgers

Do tegoż kręgu bońskich uczonych należy rów nież zaliczyć B ernarda 
Józefa H ilgersa (1803—1874). Urodzony w  D reiborn, święcenia kapłańsk ie 
otrzym ał w  1827 roku. W 1835 roku uzyskał docenturę. W 1840 roku 
m ianow any został profesorem  nadzwyczajnym , a w  roku 1846 — profe
sorem  zwyczajnym  historii Kościoła na uniw ersytecie w  Bonn. Jako  opo
nen t dekretów  w atykańskich z 1870 roku został ekskom unikow any w  1872 
roku. Mimo to do śm ierci pozostał w ierny swoim starokatolickim  przeko
naniom . Jego główne dzieło to:

Sym bolische Theologie oder die Lehrgegensatze des K atholizism us und 
P ro testantism us. Bonn 1841.

Już  po śm ierci H ilgersa ukazały się:
Homilien, gehalten  in der K apelle des St. Johanneshospitals zu Bonn. 

Bonn 1874.

Józef Hubert Reinkens

Spośród niem ieckich starokatolików  postacią najbardzie j zw racającą 
uw agę jest niew ątpliw ie Józef H ubert Reinkens (1821 18-96) pierw szy bis
kup Kościoła starokatolickiego w  Niemczech. Jako  znakom ity mówca, 
św ietny organizator, ale także w yróżniający się biskup i kościelny rep re 
zen tan t starokatolicyzm u, położył dla niego nieocenione zasługi. Urodzony 
w  B urtscheid koło A kw izgranu, św ięcenia kapłańskie o trzym ał dopiero 
w  1848 roku, czyli m ając już 27 lat. W 1850 roku uzyskał docenturę na 
wydziale teologicznym uniw ersy te tu  w e W rocławiu. W roku 1853 został 
m ianow any profesorem  nadzw yczajnym , a w  1857 roku  — profesorem  zwy
czajnym  historii Kościoła na tym że uniw ersytecie. Gdy w  1860 roku  pow 
sta ł konflik t między księciem  biskupem  F orsterem  z W rocławia a profe
sorem  Baltzerem  (patrz wyżej), R einkens mężnie stanął po stron ie swego 
przyjaciela — profesora Baltzera. Jako  przeciw nik I Soboru W atykańskiego 
a ściślej jego dekretów , Reinkens stanął obok DBllingera na czele w alki 
z tym i dekretam i. W 1873 roku R einkens został w ybrany  biskupem  Koś
cioła starokatolickiego w  Niemczech i sak rę  b iskupią o trzym ał w  Ro
tte rdam ie  z rą k  biskupa H eykam pa z D eventer. Jako  biskup Reinkens 
poświęcił się szczególnie w ew nętrznej rozbudowie Kościoła i w ychow aniu 
k leru . Dzięki swem u pełnem u um iaru, a kiedy była potrzeba to  energicz
nem u postępow aniu, po trafił skutecznie przeciw staw iać się postulatom  
zbyt radykalnych  reform . P raw ie do sam ej śm ierci radośnie znosił wszy
stk ie troski i ciężary swego urzędu. Z jego bogatej spuścizny piśm ienni
czej należy tu  w ym ienić następujące pozycje:

H ilarius von Poitiers. Eine M onographie. Schaffhausen 1864.
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M artin  von Tours. W rocław ' 1866.
P apst und P apsttum  nach der Zeichnung des heidigen B ernhard  von 

C lairvaux. tJbersetzung und E rlau terung  seiner S chrift de consideratione. 
M tlnster 1870.

Uber die papstliche U nfehlbarkeit. Einige Reflexionen. W: Stim m en aus 
der K athollschen K irche, Band II. M onachium  1870.

Die papstlichen D ekrete vom 18. Ju li 1870. 6 Teile in  einem  Bandę. 
M unster 1871.

Uber den U rsprung der jetzigen kirchlichen Reform bew egung aus dem 
Gewissen der K atholiken. V ortrag. Kolonia i L ipsk 1872.

K atholisch — nich papstlich. V ortrage, in der Schweiz gehalten. Olten 
1903, 1905.
' Die riim lichen Eigenschaften der friiheren  Bischófe von R egesnburg 

1872.
Uber die angebliche V erfolgung der K atholischen K irche in  D eutschland 

besonders in P reussen. Rede am  31. Ja n u a r 1873. Kolonia i L ipsk 1873:
Speeches on C hristian  Union and old catholic prospects. W ith a preface 

b y . Bishop Reinkens and a biographical noties of the bishop. T ransla ted  
and edited by John  E. B. M ayer, M. A. London Oxford. Cam bridge 1875.

E inerleiheit oder E inheit der K irche? V ortrag. K arlsruhe 1875.
Revolution und K irche. B eantw ortung einer Tagesfrage m it Rucksicht 

a u f  die gegenwSrtige Tendenz und P rax is  der róm ischen K urie. 3 nie 
zmienione wyd. Bonn 1876.

K niefall und F ali des Bischofs W ilhelm Em anuel von K etteler, gew ur- 
d ig t von J. H. Reinkens. 2 nie zm ienione wyd. Bonn 1877.

U ber die E inheit der katholischen K irche. Einige Studien. W iirzburg
1877.

Luise H ensel und ih re  Lieder. Bonn 1877.
D eutsche Bischófe vor 100 Ja h re n  und jetzt. V ortrag. Heidelberg 1884.
W arum  ist das je tz t in der róm ischen K irche geltende u ltram ontane 

System  n ich t katholisch? Rede. Bonn 1892.
Clemens von Rom und andere Legenden. Bonn 1885.
M elchior von Diepenbrock. L ipsk 1881.
Am alia von Lasaulx, eine Bekennerin. 3 wyd. Bonn 1881.
Lessing uber Toleranz. L ipsk 1883.
Das neue róm ische In terd ik t iiber altkatholische K irchen und seine 

A nerkennung durch deutsch S taatsregirungen. Von Innocentius M ira- 
bundus. 2 wyd. F ryburg  Bryzgowijski 1894.

Religióse Reden. Gotha 1902.
Poza tym  starokatolicka kancelaria  biskupa w  Bonn w ydała w  p re

num eracie czternaście listów  pasterskich biskupa Reinkensa.
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Teodor Weber

Przyjacielem  Reinkensa, tow arzyszem  jego w alk i /oraz następcą na u 
rzędzie biskupim  był Teodor W eber (1836—1906). Urodzony w  Ząbkowicach 
Śląskich, święcenia' kapłańsk ie o trzym ał w e W rocław iu w  1864 roku. N a
stępnie studiow ał filozofię i po ukończeniu studiów  został w  1864 roku 
nauczycielem  gim nazjalnym  w e W rocławiu. W 1868 roku  habilitow ał się 
n a  wydziale filozoficznym un iw ersy te tu  wrocławskiego, uzyskując ty tu ł 
docenta. W 1872 roku został m ianow any profesorem  nadzw yczajnym , a w  
1878 profesorem  zw yczajnym  tegoż un iw ersytetu . W tym że czasie W eber 
przyłączył się do ruchu  starokatolickiego i w  roku 1890 przeniósł się do 
Bonn, gdzie został m ianow any w ikariuszem  generalnym  biskupa Reinkensa. 
W 1895 roku  W eber został konsekrow any w  Bernie na biskupa pomocni
czego. N atom iast w  roku następnym  został po śm ierci R einkensa w ybrany 
biskupem  starokatolickiego Kościoła w  Niemczech. W eber był zdolnym  fi
lozofem a w  swoich poglądach filozoficznych uw ażał się za ucznia A nto
niego G unthera. Spośród jego licznych prac na zamieszczenie w  tym  
zestaw ieniu zasługują przede w szystkim  .'następujące ty tu ły :

G ehorsam  in der G esellschaft Jesu. U rkundlich dargestellt. W rocław
1872.

S taat und K irche nach der Zeichnung und A bsicht des U ltram onta- 
nism us. U rkundlich  dargestellt. W rocław 1873.

Róm ische U nfehlbarkeit und deutsche K ultu r. V ortrag. W rocław  1874.
Die erste  altkatholische Synode und ih re  Reform en. V ortrag  W rocław

1874.
Die Ziele der altkatholischen Bewegung. Odczyt wygłoszony w  Nysie i 

Je len iej Górze. W rocław  1874.
Das jiingste Sendschreiben der u ltram ontanen  Bischófe Preussens. 

Odczyt wygłoszony we W rocławiu. W rocław  1874.
Uber U rsprung und W esen des deutschen A ltkatholizism us. Odczyt 

wygłoszony w  ra tu szu  w  Berlinie. B erlin  1875.
W esen und W ert des deutschen A ltkatholizism us. Offenes W ort. Sen

dschreiben fu r die deutschen S taatsreg irungen  und fu r  alle, denen einem 
k la ren  und richtigen U rteil iiber die altkatholische Bewegung gelegen 
ist. W rocław  1875.

Em il du Bois-Reymond. E in V ertre te r seiner W eltanschauung.
G otha 1885.

Stóckls G eschichte der neueren  Philosophie. Ein B eitrag zu r B eurteil- 
ung des U ltram ontanism us. G otha 1886.

M etaphysik. Eine w issenschaftliche Begriindung der Ontologie des posi- 
tiven  C hristentum s. Gotha 1888—1891.

Die G eneralversam m lung der U ltram ontanen  in  Danzig und des Evan- 
gelischen Bundes in Cassel. H alle 1891.
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Briefw echsel eus dem  Ja h re  1890 zwischen Teodor W eber und Bischof 
K orum  von T rier. 2 wyd. Bonn 1892.

D er unchristliche U ltram ontanism us und die unchristliche m oderne W el- 
tanschauung. G otha 1900.

Die S tellung des A ltkatholizism us zur róm ischen K irche. Gotha 1904.
Das K irchenideal der katholischen K irche der deutschen A ltkatholi- 

ken. Bonn 1904.
T rin ita t und W ełtschópfung, die G rundlage des positiven C hristen- 

tum s. Gotha 1904.
L isty  pastersk ie b iskupa W ebera są dostępne w  kancelarii biskupiej 

w  Bonn.

Fryderyk Michelis

Jednym  z najbardzie j propagandowo aktyw nych i odważnych uczonych 
starokatolickich  był profesor F ryderyk  M ichelis (1815—1886). Urodzony w  
M onasterze w  W estfalii, św ięcenia kapłańskie otrzym ał w  1838 roku, po 
czym został profesorem  teologii w  biskupim  insty tucie teologicznym w  P ad- 
eborn, a następnie proboszczem w  A lbachten koło M onasteru. Aż do roku 
1867 M ichelis ak tyw nie uczestniczył w  życiu politycznym  jako zw olennik 
koncepcji „W ielkich Niem iec”. W 1864 roku został powołany na nadzw y
czajnego profesora filozofii w  liceum  „H osianum ” w  B raniew ie (b. P rusy  
W schodnie), a w  roku 1869 został tam że m ianow any profesorem  zw yczaj
nym. Już przed rokiem  1870 Michelis walczył z zam ierzaną dogm atyzacją 
papieskiej nieomylności. W 1871 roku został ekskom unikow any i jako 
dzielny bojow nik przyłączył się do ruchu  starokatolickiego. W roku  1875 
został proboszczem starokatolickiej parafii w e F ryburgu  Bryzgowijskim, 
gdzie zm arł w 1886 roku. Z jego p rac odnotow ujem y następujące pozycje:

K riche oder P artei?  Ein offenes und freiess W ort an den deutschen 
Episkopat. M unster i. W. 1865.

50 Thesen iiber die G estaltung der k irchlichen G egenw art. Braniew o 
1870.

Die U nfeh lbarkeit des P apstes im L ichte der katholischen W ahrheit. 
Braniew o 1869.

O ffener Brief an  den Bischof Philippus K rem entz von E rm land. B ra
niewo 1870.

D er neue F u ldaer Brief in seinem  V erhaltn is zur W ahrheit. B ranie
wo 1870.

Zur Infallib ilita t. Zwei V ortrage nebst V orbericht. M unster i. W. 1871.
Des haretische C harak ter der In fa llib ilita tslehre . Eine katholische Ati- 

tw ort auf die rom ische Exkom m unikation. H anow er 1872.
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Die U nfehlbarkeit des papstlichen Lehram tes. V ortrag  zu W iirzburg 
nebst einem  Anhang: H ergenró ther und die Logik. W iirzburg 1873.

Mein G laubensbekenntnis. L ipsk 1873.
Meine A nsichten iiber W issen und G lauben und iiber das Ziel der K a

tholischen Reform bewegung. Berbo 1873.
Der O rganism us und  die K irche 1873.
K urzer A bries der K irchengeschichte vom altkatho lischen  S tandpunkt 

aus. K onstancja 1875.
Der A bfall vom Gewissen. Eine altkatholische A ntw ort au f Bischof 

H anebergs A bfall vom Glauben. K aiserlau tern  1875.
Eine katholische A ntw ort au f die papstliche Enzyklika vom 5. F eb ruar 

Bonn 1875.
K urze Geschichte des vatikanischen Konzils. K onstancja 1875.
Die V erblendungz K ettelers und der Gew issenkam pf der deutschen K a- 

tholiken gegen Rom. A ntw ort au f den K u łtu rkam pf gegen die katholische 
K irche und die neuen K irchengesetze in  Hessen. Bonn 1876.

Ein W ort zur B eleuchtung der S chrift W atterichs iiber die Ehe. F ry 
burg  Bryzgowijski 1877.

S tudenm aiers w issenschaftliche Leistung in ih re r Bedeutung fu r die Ge- 
genw art. F rybu rg  Bryzgowijski 1877.

Ist die A nnahm e eines Raum es m it m ehr ais d rei D im ensionen wis- 
senschaftlich berechtig t? Eine an die A dresse des H errn  Prof. Dr Zóllner 
zu Leipzig gerichtete Frage. F ryburg  Bryzgowijski 1879.

K atholischer K om m unionunterricht. F ryburg  Bryzgowijski 1882.
Das G esam tergebnis der N aturforschung denkend erfasst. F ryburg  

Bryzgowijski 1885.
Die naturw issenschaftliche U nhaltbarkeit der D arw inischen Hypothesen. 

Ein Vortrag. H aidelberg 1885.
Die katholische Reform bew egung und das V atikanische Konzil. Nach 

der U rschrift des verew igten F riedrich  M ichelis von Dr Adolph K ohut. 
Giessen 1887.

Edward Herzog

Uczniem Reuscha, Langena i H ilgersa w  Bonn był Edw ard Herzog (1841 
—J.924) najbardzie j znany teolog szw ajcarskiej opozycji przeciw  dekretom  
I Soboru W atykańskiego. Urodzony w  Schongau (kanton Lucerna) uczęsz
czał do szkoły kan tonalnej w  Lucernie, gdzie w  domu swego w uja  J. B. 
Leua (zwolennika reform  i poglądów w ikariusza generalnego w  K onstan
cji Ignacego von W essenberga) w szechstronnie wykształconego kanonika 
w  Lucernie, nasiąk ł w ysoką k u ltu rą  in te lek tualną. Po ukończeniu studiów  
teologicznych w  Lucernie i Tybindze, otrzym ał św ięcenia kapłańskie w
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foku  1863 a następnie dla lepszego przygotow ania się do profesury  egzege- 
zy Nowego Testam entu, do k tórej objęcia był przewidziany, Herzog zaczął 
uczęszczać n a  w ykłady tego przedm iotu n a  uniw ersytecie w  Bonn i w tedy 
osobiście poznał się bliżej zwłaszcza z Reusechem .

W 1886 roku  Herzog został powołany n a  profesora sem inarium  ducho
w nego w  Lucernie. W celu zw alczania nauk i o nieom ylności papieża H er
zog rozpoczął wspólnie z Suppigerem  i H elfensteinem  w ydaw ać tygodnik 
„K atholische Stimme, O rgan zur Besprechung religióser T agesfragen”, k tó 
rego ukazało się 37 num erów . Aczkolwiek od Herzoga n ie żądano w ew nę
trznego podporządkow ania się w atykańsk iem u dogmatowi, a  ty lko  zaprzes
tan ia  publicznych w ystąpień przeciw  niem u, Herzog n a  znak p ro testu  złożył 
dym isję ze swej profesury  w  sem inarium  i przyłączył się do ruchu  s ta ro 
katolickiego, k tó ry  kościelnie zaczął się organizować n a jp ierw  w  N iem 
czech a w  Szw ajcarii początkowo w ydaw ał się ograniczać do nieskutecz
nych protestów . W 1872 roku  Herzog objął probostw o w  starokatolickiej 
para fii w  K refeld  (Niemcy), ale już w  następnym  roku  mógł w rócić do 
ojczyzny, ponieważ starokatolicy  w  Szw ajcarii zaczęli w  międzyczasie rów 
nież tworzyć parafie . W la tach  1873—76 Herzog był proboszczem dużej 
para fii starokatolickiej w  Olten a równocześnie od roku  1874 profesorem  
egzegezy Nowego T estam entu  na wydziale teologii starokatolickiej uni
w ersy te tu  w  Bernie. W 1876 roku  na synodzie w  Olten został w ybrany  
biskupem  a następnie konsekrow any w  Rheinfelden przez b iskupa R ein- 
kensa. Jako  biskup  o pozytywnej tradyc ji katolickiej Herzog po trafił 
m ądrze i energicznie bronić się przed zbyt radykalnym i dążeniam i re 
form atorskim i. W szystkie jego sta ran ia  były skoncentrow ane wokół w ew 
nętrznego um ocnienia parafii oraz w ykształcenia dzielnego duchow ieństw a. 
P raw ie do sam ej śm ierci pełnił swój urząd  z zadziw iającą spraw nością u - 
mysłu. Z jego bogatej spuścizny piśm ienniczej odnotow ujem y tu  następu
jące tytuły:

A nsprache bei Eróffnung der ersten  christakatho lischen  Synode. O lten 
1875.

G em einschaft m it der anglo-am erikanischen K irche. Berno 1881.
T haddaus M uller. Berno 1886.
Synodalpredigten und H irtenbriefe. Berno 1886.
B ruder K laus. Berno 1887.
Leo X III. a is R e tte r der gesellschaftlichen O rdnung. Solothurn  1888.
O ber den róm ischen Ablass. Zurych 1890.
R obert K alin. Solothurn 1890.
Beitrage zur V orgeschichte der christakatholischen K irche. B erno 1896.
P red ige das W ort! Eine Sam m lung von Predigten . Berno 1897.
E rinnerungen an  Dr. W eibel. Berno 1899.
H irtenbriefe. Neue Folgę. A arau  1901.
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Die obligatorische rom ische O hrenbeichte eine m enschliche Erfindung. 
A arau  1901.

E rw iderung  auf die von H erm  Bischof Dr. Egger versuchte W iderle- 
gung. A arau  1901.

Die k irch liche Siindenvergebung nach  der L ehre des heiligen A ugustin. 
Berno 19Q2.

R uskblick au f die V erhandlungen Uber die rom ische O hrenbeichte. 
Berno 1902.

S tiftspropst Jos. B. Leu und  das Dogma von 1854. Berno 1904.
Vom privaten  Bibellesen. Bazylea 1914.
G ott ist die Liebe! A ndachtsbuch. O lten 1914. A arau  1917.
B ruder K laus. Berno 1917.
B edeutung der vatikanischen D ekrete. Bazylea 1920.
Der religiase S tandpunk t der christkatholischen Kirche. Bazylea 1920. 
Ponadto*H erzog opublikow ał szereg rozpraw  naukow ych w  „Revue In 

te rna tiona le  de Theologie” a potem  „In terna tionale  K irchliche Z eitschrift” 
oraz a rtyku łów  w  tygodniku „K atholik”.

Eugeniusz Michaud

D ługoletnim  w spółpracow nikiem  biskupa Herzoga na w ydziale teologii 
s tarokatolickiej w  B.ernie był Eugeniusz M ichaud (1839—1917). Urodzony 
w  Pouilly n ad  Saoną, św ięcenia kap łańsk ie  o trzym ał w  11862 r. Po ukoń
czeniu studiów  w  M onachium  i uzyskaniu pod k ierunkiem  D ollingera dok
to ra tu  by ł w ikariuszem  w  Paryżu. Po w ystąpieniu z Kościoła rzym skpka- 
tolickiego organizował w  Paryżu nabożeństw a starokatolickie. W 1876 roku 
został pow ołany n a  profesora h isto rii Kościoła na w ydziale teologii s ta ro 
katolickiej un iw ersy te tu  w  Bernie i objął n a  w ydziale filozoficznym tegoż 
un iw ersy te tu  ka ted rę  współczesnej lite ra tu ry  francuskiej. W la tach  1876— 
—1885 był również w ikariuszem  generalnym  biskupa starokatolickiego 
dla para fii w  Szw ajcarii francuskiej. Założyciel „Revue In ternationale 
de Thśologie”, pierw szy red ak to r tego czasopisma (do 1911 roku) oraz 
jego żarliw y w spółpracow nik. Rozw ijał także bogatą działalność publicys
tyczną. Z jego bogatego dorobku naukowego, publicystycznego i literack ie
go w ym ienim y tu  ty lko następujące pozycje:

L ’esprit e t la  le ttre  dans m orale religieuse. 2 tomy. P aryż 1869—1870.
P lu tó t la  m ort que le deshonneur, appel au x  anciens catholiąues de 

France. P aryż 1872.
Com m ent 1’Eglise Rom aine n ’est plus 1’Eglise catoliąue. P aryż 1872.
Program m e de reform e de l ’eglise d ’Occident. P aryż 1872.
Les faux  liberaux  de 1’Egliśe Rom aine. P aryż 1872.
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De la falsification des cathechism es francais et des m anuels de theolo- 
gie par le p a rti rom aniste de 1670 a 1868. P aryż 1872.

La papau te  an tichretienne. P aryż 1872.
La science fantaisiste. B ruksela 1873—1890.
Quelques erreu res contem poraines. B ruksela 1873—1890.
Le m ouvm ent contem porain des eglises. Paryż 1874.
De l’E tat presen t de 1’Eglise catholiąue rom aine en France. B ruksela

1875.
Cathechism e catholiąue. Berno 1876.
Discussion sur sept conciles oecum eniąues, etudies au  point de vue 

h isto riąue et liberał. P aryż 1878.
Louis XIV. et Innocent XI. 4 tom y. P aryż 1882—1884.
L ettres liberales. Tom I i II. Genewa 1883—1884.
La politiąue de com prom is avec Home en 1689. Le Pape A lexandre V III 

e t le duc de Chaulnes, d apres des correspondances diplom atiąe inedites. 
Berno 1888.

La Theologie et le Temps present. Discours prononcś pour la  fete  de 
l’U niversite de Berne le 26 novom ber 1892. Berno 1893.

Les enseignem ents essentiels du Christ. P aryż 1907.
Dieu dans l’univers, Lozanna 1912.
La vie en Dieu. Lozanna 1913.

Karol Loyson

K arol (Charles) Loyson (1827—1912) jako  św ietny kaznodzieja i  konfe- 
rencjonista praw dopodobnie przewyższał M ichauda, ale n ie  dorastał doń 
pod wzglądem pracowitości, w ykształcenia i wiedzy oraz w ytrw ałości. U- 
rodzony w  O rleanie, studiow ał teologię w  P au  oraz w  sem inarium  św ię
tego Sulpicjusza w  Paryżu. Św ięcenia kapłańskie, otrzym ał w  1849 roku. 
N astępnie był profesorem  filozofii w  większym  sem inarium  duchow nym  
w  Awinionie a później profesorem  dogm atyki w sem inarium  w  N antes. 
W 1859 roku w stąp ił (w Lionie) do zakonu karm elitów . Razem  ze słyn
nym  L acordairem  głosi w  katedrze N otre Dam e w  Paryżu  kazania w iel
kopostne, k tóre grom adzą całe „tow arzystw o” cesarskiego Paryża. Ma opinię 
liberała , co zm usza go do tłum aczenia się p rzed Rzymem. Był jednym  z 
pierw szych reprezen tan tów  ruchu  pacyfistycznego, k tó ry  pragnął rozsze
rzyć na teren  religii przez uznanie rów noupraw nienia protestantyzm u, ju 
daizm u i islam u. To doprowadziło Loysona do konflik tu  z przełożonymi 
i do w ystąpienia z zakonu. Ekskom unikow any w  1869 roku, po I Soborze 
W atykańskim  naw iązał kontak ty  z Dollingerem  i ze starokatolicyzm em . 
W tym  okresie został powołany przez N arodow y Kościół Szw ajcarii f ra n 
cuskiej na proboszcza w  Genewie. W la tach  1879—1893 Loyson działał
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znowu w  Paryżu jako duchow ny gallikańskiego Kościoła katolickiego, 
k tó ry  jednak  przestał istnieć. Loyson zm arł w  Paryżu  pochow any przez 
swego syna, znanego lite ra ta  i an tyk lerykalnego publicystą. C hrześcijań- 
sko-katolickie parafie  w  Genewie i La C haux-de-Fonds w ystaw iły w  
swych kościołach pom niki Loysona. Z jego prac należy tu  w ym ienić n a 
stępujące pozycje:

Conferences die N atrę  Dame. P aryż 1864—1868.
De la Reform e catholiąue. 2 tomy. Paryż 1872—-1873.
L iturg ie de 1’Eglise catholiąue de Geneve. N euchatel 1873.
Les principes de la R eform ę catholiąue. P aryż 1878.
Ni elericaux, n i athees. P aryż 1890.
Mon Testam ent. Paryż 1893.

Adolf Thiirlings

Na zakończenie tego przeglądu należy jeszcze w ym ienić A dolfa Thiir- 
lingsa (1844—1915), cennego w spółpracow nika Herzoga i M ichauda. Urodzo
ny w  K aldenkirchen  koło Kolonii, studiow ał w  la tach  1861—1867 w  Bonn 
i Kolonii teologię i h istorię muzyki, przy czym szczególnie zajm ow ał się 
h istorią  m uzyki kościelnej. Święcenia kapłańskie o trzym ał w  1867 roku. 
Po I Soborze W atykańskim  włączył się razem  ze swym i bońskim i n au 
czycielami do ruchu  starokatolickiego i razem  z nim i zastał przez kurię  
ekskom unikow any w  1871 roku. W 1872 roku  Thiirlings został proboszczem 
starokatolickiej parafii w  K em pten. Po uzyskaniu na uniw ersytecie w 
M onachium  ty tu łu  doktora filozofii na podstaw ie rozpraw y „Die beiden 
T-ongeschlechter und die neuere m usikalische Theorie”, Thiirlings opra
cował podczas pobytu w  K em pten swoje m istrzow skie dzieło „Liturgisches 
Gebetbuch, nebst einem  L iederbuch ais A nhang”, wydanego przez To- 
biasa L óffiera w  M annheim  w  1885 roku. W dziele tym  dał w yraz swej 
całej religijności, swej artystycznej duszy, swej ogromnej wiedzy liturgicz
nej. N iestety to klasyczne dzieło nie mogło w tedy jeszcze tra fić  do pa
rafii, ponieważ b rak  było w śród k leru  odpowiedniego zrozum ienia li tu r 
gicznego. W 1887 roku Thiirlings przybył do 'Berna powołany na profesora 
zwyczajnego teologii system atycznej na starokatolickim  wydziale teolo
gicznym tam tejszego uniw ersytetu . W roku 1908 otrzym ał ty tu ł doktora 
teologii honoris causa w ydziału teologicznego w  Bernie. N atom iast w  ro 
ku 1911 objął funkcję redak to ra  naczelnego czasopisma „In ternationale 
K irchliche Z eitschrift”, k tó rą  to funkcję pełn ił aż do śm ierci, zamieszcza
jąc  zarazem  w  piśm ie swoje znakom ite rozpraw y. T hurlings uw ażany 
jest za tw órcę litu rg ii starokatolickiej, ponieważ opracow ał w 1885 roku  
starokatolicki m odlitew nik i śpiew nik dla Niemiec, a w  1893 roku mo
dlitew nik  i śpiew nik dla Chrześc-ijańskokatolickiego Kościoła w  Szw ajcarii.
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W 1899 roku Thiirlings w ydał zbiór chorałów  i  zasłużył się szczególnie 
w prow adzeniem  -do litu rg ii ludow ych pieśni religijnych. Jako  kom pozytor 
chętnie śpiew anych pieśni kościelnych Thiirlings oddziaływ uje jeszcze 
i dziś na religijność starokato licką. W spółpracow ał z w ielu, zwłaszcza 
naukow ym i, czasopism am i muzycznymi. Zm arł w  B ern ie w  1915 roku. 
Z jego prac muzykologicznych n a  w ym ienienie tu  zasługują pozycje:

G. H. P alestrines „Hohes L ied”. L ipsk 1895.
Die schweizerischen T onm eister im Z eita lter der Reform ation. Berno 

1903.
Wie entstehen K irchengesange? R ektoratsrede. W: Sam m elbande der 

In tem ationa len  M usikgesellschaft, Jah rgang  8. H eft 3. L ipsk 1903.
Ludw ig Senfl, W erke L ipsk 1903.

Oprócz omówionych powyżej uczonych, ze względu n a  k tórych A lbert 
E rh a rd  w  swojej książce „Die katholische K irche an  der Jah rh u n d e rtw en - 
de” nazw ał starokatolicyzm  „herezją uczonych”, w  pierw szym  okresie ruchu  
starokatolickiego działało ak tyw nie w ielu w ykształconych św ieckich spo
łeczników  i polityków  oraz księży pracujących w  duszpasterstw ie, którzy 
przede w szystkim  w  prasie, ale także i w  sam odzielnych publikacjach, 
daw ali w yraz swoim poglądom relig ijnym  i kościelno-politycznym . Ale 
przedstaw ieniu  tych publikacji, na pewno zasługujących jeszcze i dziś na 
uwagę, należałoby poświęcić odrębne omówienie.

opr. H. C.



„Posłannictw o” 
N r 3 1977

Bp dr Maksymilian RODE
CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA

O śmierci — medycznie, 
filozoficznie i teologicznie

Umrą. Ja k  dotąd, każdy człowiek, prądzej czy później, um iera. A mimo 
w spaniałego rozw oju nauk i i techniki i ich współczesnego bardzo już w y
sokiego poziomu nie można się spodziewać, aby w  niedalekiej, czy w  o
góle, przyszłości śm ierć została unicestwiona, a w  konsekwencji, żeby 
ludzie na tej Ziemi, czy na innej planecie, żyli w  obecnej ziem skiej form ie 
czy s tru k tu rze  wiecznie. Owszem, trzeba powiedzieć, że w  ostatnich dzie
sią tkach  lat, mimo w  dalszym ciągu dość dużego jeszcze odsetka um ie
ralności niem ow ląt, a również ludzi dojrzałych, z powodu b rak u  odpowied
niej higieny, a przede w szystkim  z powodu głodu, co dotyczy głównie lud 
ności tzw. k rajów  ekonom icznie i społecznie zacofanych, to  jednak  ogólnie 
biorąc przeciętna życia ludzkiego znacznie się podniosła i, co z tym  się 
łączy, w zrósł i nadal się zwiększa przyrost na tu ra lny . Można więc dom
niem ywać, że i w  przyszłości nadal średnia życia ludzkiego na Ziemi bę
dzie w zrastać i że osiągnie — powiedzmy — 200 lat, ale pew nie tej g ra
nicy już nie będzie można przekroczyć ze w zględu na niemożność fizycz
nej regeneracji tkanek  organizm u ludzkiego w  ogóle, a  zwłaszcza kom órek 
mózgowych. Ale i do tych  dw ustu la t średniej życia ludzkiego na Ziemi 
jeszcze daleka i długa droga. I pew nie trudno  będzie nie przyznać słusz
ności au torow i L istu  do H ebrajczyków, k tóry  stw ierdza: „A jak  postano
wione jest ludziom  raz umrzeć, a potem  sąd” (IX, 27). Oraz stw ierdzeniu 
św. P aw ła w  Jego I Liście do K oryntian, w  k tórym  stw ierdza: „A lbowiem  
jak  w  A dam ie wszyscy um ierają, ta k  też w  C hrystusie wszyscy zostaną 
ożywieni” (XV,22). W A dam ie — należy rozum ieć — w ojcu ludzkości, 
więc, że tak, jak  A dam  i Ewa um arli, tak  i wszyscy ludzie um ierają ; 
d ruga część zdania mówi o ożywieniu przez C hrystusa i w  C hrystusie — 
um arłych — w  przyszłości, ale to je s t zagadnienie, do którego jeszcze 
w rócim y niżej. Również S tary  T estam ent mówi o powszechności i koniecz
ności śm ierci. Jozue przem aw iając do ludu  w  pew nym  momencie mówi: 
„Ja  sam muszę te raz  pójść drogą, k tó rą  idą wszyscy” (Księga Jozuego
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X X III,14), m ając na m yśli um ieranie ludzi. Tak samo n a  konieczność i 
powszechność śm ierci zdają się chyba wskazyw ać słowa Boga-Jahwego, 
wyrzeczone do A dam a i Ewy po ich upadku: „W pocie więc oblicza 
twego będziesz m usiał zdobywać pożywienie póki nie wrócisz do ziemi, 
z k tórej zostałeś w zięty; bo prochem  jesteś i w  proch się obrócisz" (Ks. 
Rodzaju 111,19). W księdze M ądrości Syracha czytamy: „Pam iętaj, że 
śm ierć nie zwleka, a przym ierze Szeolu nie zostało ci odkry te” (XIV,12), 
to  znaczy, iż człowiek um iera i m usi umrzeć, tylko nie w ie kiedy, nie zna 
czasu, Bóg m u tego nie w yjaw ił i n ie w yjaw ia.

Są jednak  i inne zdania w  Piśm ie św., k tóre zdają się sugerować, 
iż śm ierć jako w róg człowieka zostanie zniszczona. Oto św. P aw eł w I 
Liście do K oryntian  w pierw  stw ierdziwszy, że „wszyscy u m ierają”, nieco 
dalej dowodzi, że „jako  osta tn i w róg zniszczona będzie śm ierć” (XV 22 
i 26). Ks. Kazim ierz R om aniuk w  Biblii Tysiąclecia to ostatn ie zdanie 
tłum aczy następująco: „Jako osta tn i wróg, zostanie pokonana śmierć". 
A le do in te rp re tac ji tych, paralelnych i innych tego tem atu  dotyczących 
zdań P ism a św. (Apok. XX, 14; XXI, 4) wrócim y niżej.

Są rów nież w  Piśm ie św. teksty  mówiące, że nie wszyscy ludzie um rą, 
chociaż idzie pew nie mimo w szystko o znikomy procent w  stosunku do 
ogółu ludzi w szystkich czasów. Oto niektórzy, zdanie z „M ądrości Syracha" 
(dawniejszai księga Eklezjastyka): „Henoch podobał się P anu  i został p rze
niesiony, przykład  naw rócenia dla pokoleń” (XL, 16); w  połączeniu ze 
zdaniem  z księgi Rodzaju: „Żył więc Henoch w  przyjaźni z Bogiem, a 
następnie znikł, bo zabrał go Bóg” (V, 24); oraz uw zględniając zdanie z 
L istu  do H ebrajczyków : „Przez w iarę Henoch został przeniesiony, aby 
n ie oglądał śm ierci” (XI, 5) — uw ażają za dowód, że Henoch nie um arł, 
lecz został cudownie zabrany z tego św iat ana drugi, na tam ten. Podobnie 
rzecz się ma z Eliaszem. Oto odnośne teksty . Z II księgi K rólew skiej. 
„Eliasz w śród w ichru  w stąp ił do niebios” (II, 12); „Ty — idzie o E lia
sza, czytam y w  M ądrości S yracha” — k tó ry  zostałeś w zięty w  skłębio
nym  płom ieniu, na wozie, o koniach ognistych” (XLVIII,9). Ci dwaj lu 
dzie n ie  um arli jeszcze. Jeszcze? Tak, bo oni — w edług innych tekstów  
P ism a św. Nowego T estam entu  zjaw ią się na Ziemi przed drugim  przy j
ściem Jezusa (por. Apok. XI, 3—7) jako  płom ienni m isjonarze Jezusa, ale w  
starc iu  z antychrystem  zginą. O statecznie więc oni też um rą. Są wszelako 
jeszcze dwa teksty  św. P aw ła (I Kor. XV, 51 i I Tes. IV, 14—16), w 
których niektórzy chcą widzieć zapowiedź, iż część ludzi tuż przed ogól
nym  zm artw ychw staniem  czy zm arłw ychw skrzeszeniem  ludei zm arłych 
w  całej od tego m om entu przyszłości nie umrze, albo um rze ty lko  na 
krótko, bo zaraz po swej śm ierci zostanie też wskrzeszona, a le  ta k a  in te r 
p re tac ja  jest raczej nie do przyjęcia. Można w ięc stw ierdzić, że w edług 
Pism a św. S tarego ja k  i Nowego Testam entu  wszyscy ludzie um ierają.

Podobnie powszechność śm ierci p rzy jm ują  inne religie i filozofie, cho-
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liaż n iek tóre z nich w  śm ierci w idzą koniec życia człowieka i jakiegokol
wiek jego jako człowieka istnienia, dalszego już nie głoszą i nie w idzą 
w ogóle jego możliwości, inne w  śm ierci w idzą ak t kończący tę  ziemsko- 
-fizyczną form ę życia człowieka i zarazem  jednak  początek nowej jako 
iednak zarazem  dalszej, doskonalszej form y życia. Nie trzeba więc dowo- 
izić powszechności śm ierci. Śm ierć jest faktem .

Ale co to  jest ś m i e r ć ?  Co to znaczy u m r z e ć ?
Pragniem y tu  wypowiedzieć szereg m yśli o ś m i e r c i :  medycznie, filo

zoficznie i teologicznie.

I. O  śmierci medycznie

W dziejach medycyny dość różnie określano śm ierć człowieka, różne 
;eż stosowano k ry teria  w  stw ierdzeniu fak tu  śm ierci człowieka. W spółcześ- 
iie, chociaż doszły daw niej nieznane now e elem enty w  zw iązku z lepszym 
Doznaniem organizm u człowieka, a  przede w szystkim  zjaw iska przeciw 
stawnego śmierci, ż y c i a ,  sam  fak t śm ierci w  ogóle, nie ty lko człowieka 
iest już określany jednoznacznie, trudności rodzą w szakże przy określeniu 
momentu śmierci, zwłaszcza w  w ypadku tzw. śm ierci nagłej.

L. Co to jest ś m i e r ć ?

Znany polski zoolog i parazytolog, prof. Zdzisław R a a b e ,  tak  definiuje 
śmierć. „Śm ierć — stw ierdza prof. R aabe — to k res życia osobnika, osta- 
;eczna konsekw encja nieodw racalnego zachw iania równow agi funkcjonalnej 

załam ania w ew nętrznej organizacji ustroju, czyli jego nieodw racalnej 
iezin tegracji”1). Innym i słow am i można powiedzieć, że śm ierć jest nieod- 
OTacalnym ustaniem  wszelkich funkcji życiowych jestestw a, szczególnie zaś 
przemiany m aterii. U stanie czynności życiowych organizmu, a więc jestes- 
;wa uprzednio żyjącego, może być spowodowane przyczynam i n a tu ra l-  
lymi, w ew nętrznym i takim i, jak  ilościowe i jakościowe zm iany negatyw 
ie, pow odujące um niejszanie się, powolne stopniowe starzenie się, a w resz- 
:ie w łaśnie całkow ite zaprzestanie, ogólnie mówiąc, dokonyw ania się p rze
miany m aterii. I to  śm ierć fizjologiczna, n a tu ra ln a . Śm iercią n a tu ra ln ą  
iiną  też n iektóre niższe ustro je  w  okresie rozm nażania się: np. u n iek tó
rych owadów samce giną po kopulacji, a samice kró tko  po złożeniu przez 
iie jaj. U stanie czy w ygaśnięcie życiowych funkcji organizm u może też 
Dyć spowodowane przyczynam i zew nętrznym i takim i, jak  choroby, zaka- 
ienia, w ypadki, zabójstwa, sam obójstwa, w  świecie zw ierzęcym  drapież- 
lictw o i w zajem ne zabijanie itp., itd. I jest to śm ierć n ienatu ralna, pa
tologiczna.

1 W ielka E n c y k lo p e d ia  P o w szech n a , t. X I , s. 315.
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Śm ierć n a tu ra ln a  w śród ludzi, a  w ięc w  w yniku powolnego starzenia 
się, a więc i więcej czy m niej gwałtownego w ygasania funkcji życio
w ych w skutek  zachodzących nieubłaganie ilościowych i jakościowych n e
gatywnych zm ian w  organizmie, jest zwłaszcza w  coraz rozw ijających się 
i doskonalących w arunkach  współczesnych k u ltu r  i um iejętności p rzynaj
mniej w  n iektórych przypadkach skutecznych przeciw działań fizycznym 
a również i chem icznym  zew nętrznym  przyczynom, mogącym szkodzić 
na tu ra lnem u  rozwojowi procesów życiowych organizm u, a zatem  w  w a
runkach  coraz bardziej optym alnych, zjaw iskiem  coraz częstszym i upow
szechniającym  się. W szakże średnia granica życia organizm u ludzkiego sięga 
m im o to obecnie ty lko  ok. 110 la t (we w stępie napisaliśm y, że chyba w  ogó
le górną, a może i średnią, życia człowieka może się kiedyś stać  w iek ok. 
200 lat). W świecie zaś istot żywych poza człowiekiem, z w yjątk iem  zwie
rzą t pielęgnow anych i trzym anych w  izolacji przez człowiega czy będących 
w  jak iejś m ierze pod jego opieką np. w  rezerw atach, chociaż i tu  efekt 
te j opieki jest nieporów nyw alny z człowiekiem, mogącym żyć i żyjącym  
higienicznie i zdrowo, ku ltu ra ln ie  i zgodnie z istotnym i w  tym  wzglę
dzie p raw am i natu ry , m ającym  do dyspozycji osiągnięcia nauk, technik, 
a zwłaszcza z zakresu szeroko pojętej m edycyny i farm aceutyki, śm ierć 
n a tu ra lna , śm ierć fizjologiczna jest raczej zjaw iskiem  nie częstym. Zwie
rzęta na wolności na ogół w skutek działania w łaśnie przyczyn zewnę
trznych, chemicznych i fizycznych, czy m echanicznych, nie dożyw ają moż
liwych teoretycznie dla nich lat, giną wcześniej, więc nie w skutek  śm ier
ci natu ra lne j, a ja k  to  zwie prof. Zdz. Raabe, w skutek  śm ierci ekolo
gicznej lub  n ienatu ralnej. I ta k  odnośnie do zw ierząt p rzy jm uje się górną 
granicę ich życia, a zatem  w yczerpania się sił życiowych i w ystąpienia 
śm ierci: np. dla krokodyla 250 lat, dla żółwia 200 lat, dla słonia 80 lat, d la 
konia d krow y 30i lat, d la  psa 20< lat, d la  kota 15 lait. Analogicznie rzecz się 
ma ze św iatem  roślin. W śród roślin  śm ierć n a tu ra ln a  w  optym alnych 
w arunkach  spotyka np. dąb po ok. 500 latach, lipę po ok. 400 latach, a  
jodłę po ok. 300 latach.

Trochę inaczej zdaje się „w yglądać” śm ierć u organizm ów jednoko
mórkowych, chociaż niektórzy chcą w łaśnie u  n ich  i w  nich widzieć 
nieśm iertelność, a  więc b rak  śm ierci. Poświęćm y tem u  zagadnieniu k il
kanaście zdań.

Znany neodarw inista A ugust W iessm ann (1834—1914) m .in.' w  p racach  
swoich Ueber Leben und Tod  (Jena 1884) i Vortrage uber D eszendenzthe- 
orie (1(—2; Jena, wyd. .3, 1913), a za n im  wielu innych, m.in. O. L eh
m ann i W. Schleip, przyjm ują, iż organizm y jednokom órkow e np. b ak 
terie, p ierw otniaki, glony — właściw ie nie um ierają . Dlaczego?

Przytaczając to  stanowisko, rów nie znany, polski kato lick i filozof i te 
olog, kosmolog, ks. dr K azim ierz W ais ta k  je  skrótow o przedstaw ia.
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„Pełzak np. rozradza się w  ten sposób, iż się dzieli na dwie kom órki, 
spełn iając najprostsze czynności zwierzęce; każda z tych kom órek roz
pada się znowu na dw a ustro je  jednokom órkowe, a  podział podobny mo
że się odbywać in infinitus, I n ik t nie widział, żeby kiedy ta k a  kom órka 
um arła; tylko zew nętrzna przyczyna może ją  pozbawić życia. M amy tedy 
przed sobą życie wieczne. P ierw otna am eba m acierzysta żyje we wszy
stk ich  am ebach potomnych i odnaw ia się w  nich bez końca. Nie spostrze
gam y tu  nigdy tego, bez czego śm ierć nie daje się pojąć — tru p a ”2).

Nie u m ierają  też — tw ierdzą ci sam i i inni —■ również kom órki, płcio
w e tkankowców. W tym  przedm iocie pisze E. Teichm ann w  swojej książ
ce Vom Lebem  und  vom Tode: „W szystkie m iliony czynników, z których 
się ostatecznie składa dorosły osobnik, można odnieść do pierwszej ko
m órki, do zapłodnionego ja ja . Razem z nią dają  się cofnąć do tejże ko
m órki płciowej u tw ory dojrzałego osobnika. Lecz rzeczone utw ory m ają być 
znowu punktem  w yjścia przy pow staw aniu nowych osobników. Tak więc 
składniki rozrodcze przedstaw iają owo nieprzerw ane pasmo żywota, które 
nam  przy pierw otniakach w padło bezpośrednio w  oczy. W ielokomórkowe 
ustro je  posiadają również n ieśm iertelną część w  najściślejszym  znaczeniu: 
za taką należy uważać kom órki rozrodcze”3). Stanowisko współczesnej 
w  tej m aterii nauki może reprezentow ać syntetycznie opracowane pojęcie 
śm ierci przez Zdzisława Raabego. Oto jego zdania: „Na szczeblu organiz
mów jednokom órkowych, jak  np. bak terie , p ierw otniaki, glony (także ko
m órki organizmów wielokomórkowych), życie osobnicze kończy się na po
dziale kom órki; w raz z nim  rozpoczyna się życie dw u lub więcej komó
rek  potomnych, przy czym cała substancja zostaje po reorganizacji p rzeka
zana im  przez kom órkę m acierzystą; stąd  też koniec indyw idualnego jej 
by tu  w  procesie podziału nie jest jednoznaczny z pojęciem śmierci. U 
organizm ów wielokomórkowych, stanow iących zintegrow ane, zdolne do sa- 
m oregulacji układy kom órek, elem entem  kontynuującym  życie gatunku są 
gam ety (kom órki płciowe), sam a zaś — po jedno- lub w ielokrotnym  ich 
w ydaniu  przez organizm  — ginie jako całość; nie m usi to oznaczać śm ier
ci poszczególnych elem entów  organizm u — kom órek czy tkanek  — k tó re  
mogą funkcjonow ać jeszcze przez dłuższy czas po jego śm ierci (np. serce 
ryby b ije  w iele godzin). I odw rotnie — obum ieranie kom órek czy tkanek  
nie m usi oznaczać śm ierci organizmu, jeśli jego zdolności regulacyjne i 
kom pensacyjne są dostatecznie silne i jeśli obum ieranie nie dotyczy n a j
w ażniejszych układów, k tóre koordynują i in teg ru ją  organizm  (gł. ośrod
kowy układ  nerw ow y)”4).

Czy można więc mówić o n ieśm iertelności choćby u pierw otniaków ?

2 K o sm o lo g ia  szczeg ó ło w a . Cz. I. G n iezn o  1931, s. 59.
* C yt. ks. dr K. W ais, dz. c., s. 59.
* W .E .P ., t. 11, s. 315.
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A więc o w y jątku  z zasady powszechności śm ierci wszystkich istot ży
jących?

Oczywiście — nie! Nie można mówić, że p ierw otniaki nie um ierają . 
I bardzo tra fn ie  zauważa ks. dr Wais, pisząc w  swojej Kosmologii szcze
gółowej: „Każdy z nich (tzn.. p ierw otniaków , n.), dzieląc się ina dwie ko
m órki, trac i swą indyw idualność i p rzesta je  istnieć jako daw ny osob
nik. W ten  sposób urodziny kom órek potom nych są zarazem  śm iercią 
kom órki m acierzystej. Czy zatem  może być śm ierć bez tru p a?  Niezawodnie. 
Isto ta śm ierci polega na tym, że to, co żyło, żyć p rzestaje”s). Odnośnie 
zaś do ustro jów  wielokom órkowych rzecz m a się ta k  samo. Albowiem 
„chociaż kom órki rozrodcze przechodzą z rodziców ma dzieci, w szak 
śm ierć rodziców, mim o życia dzieci, jest możliwa, bo p ierw si i drudzy 
tw orzą zawsze oddzielne osobniki. Mówimy w praw dzie nieraz, że rodzice 
żyją w  swym potomstwie, wszakże powiedzenie to m a znaczenie ty lko o 
tyle, o ile rodzice dali początek potom stw u”6). Zdzisław  R aabe też stw ier
dził, że życie osobnicze kończy się na podziale kom órki”7).

Można zatem  powtórzyć stw ierdzenie, że na Ziemi8) po krótszym , czy 
n ieraz naw et po długim  życiu każdy ustrój, każda istota żyjąca, um iera. 
T ak dzieje się już chyba ponad trzy  m iliardy la t (od chwili w ykształtow a- 
n ia się najprym ityw niejszego życia, przyjm ując ewolucję począwszy np. od 
pierwszego atom u w odoru, k tóry  w edług nas tak  czy owak m usi mieć swo
jego stwórczego Autora, tak  czy inaczej pojmowanego,, albo w  przypadku 
przyjęcia kreacjonizm u biblijnego — od A dam a i Ewy), isą p rzede w szyst
kim  dziejam i narodzin i śm ierci osobników  różnego rodzaju  i ludzi. Przy 
czym w  dziejach Ziemi najm nie j w ątpliw ości nastręczała i powszechność 
śm ierci i sam jej akt, chociaż różne oznaczały ją  objawy. Nie w dając się 
tu  w  szczegóły, stw ierdźm y, że współcześnie w yróżnia się jakby dwa zasad
nicze etapy śm ierci: ś m i e r ć  k l i n i c z n ą  i mogącą po niej nastąpić i tak  
dzieje się w  zasadzie, ś m i e r ć  b i o l o g i c z n ą 9), ściślej i popraw niej 
b i o f i z y c z n ą .

5 Dz. c y t .,  s. 60.
6 T am że .
7  D z . C.

8 N a p is a l iś m y  n a  Z ie m i, bo  b y ć  m o że , ż e  n a  n i e je d n e j  p la n e c ie  w e  w sz e c h św ie -  
c ie , n a  k tó r y c h  i s tn i e j ą  w y ż sz e  k u l tu r y  od  n a s z e j ,  z a p a n o w a ły  ju ż  w s k u te k  s k u 
te c z n e j i n g e r e n c j i  i s to t  ro z u m n y c h  w  p r a w a  n a t u r y  in n e  p ra w a .  P o r .  c ie k a w e , c h o 
c ia ż  a b s t r a k c y jn e  w y w o d y  H o im a ra  v o n  D i t f u r th a  n p .  w  je g o  k s ią ż k a c h  D zie c i  
w s z e c h ś w ia ta  (P IW  1976) i  P o c z ą tk ie m  b y ł  w o d ó r  ( f r a g m e n t  t e j  o s ta tn ie j  d ru k o w a ła  
P o l i ty k a  25.X II .76 r .  p t .  S z p i lk ą  po  m g ła w ic y .

3 P o w s z e c h n ie  u ż y w a  s ię  o k re ś le n ia  ś m ie rć  b io lo g ic z n a , a le  to  o k re ś le n ie  n a le 
ż a ło b y  c h y b a  z a s tą p ić  — ś m ie rc ią  b io f iz y c z n ą . D la cz e g o ?  B io lo g ia  — s ło w o  g re c k ie  — 
o z n acza  n a u k ą  o  ż y c iu ,  p rz y m io tn ik  b io lo g ic z n y  z n a c z y  — m ó w ią c y  o ż y c iu , s tą d  
le p ie j  m ó w ić  ś m ie rć  b io f iz y c z n ą  ja k o  s ta n ,  w  k tó r y m  ju ż  c a łk o w ic ie  i  n ie o d w ra 
c a ln ie  f iz y c z n e  c z y l i  n a tu r a ln e  ż y c ie .
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Prof. W itold Rudow ski tak  precyzuje objawy śm ierci klinicznej i bio
logicznej czyli biofizycznej: „Podczas śm ierci klinicznej usta ją  czynności 
uk ładu  k rążen ia i oddychania, lecz kom órki, tk an k i i narządy  przez pe
wien kró tk i czas (w zw ykłych w arunkach  5-—8 min.) zachow ują zdolność 
życia; w  tym  okresie przedsięwzięcie zespołu czynności zm ierzających do 
resty tucji funkcji układu krążenia i oddychania może przyw rócić ustrój 
do życia; śm ierć kliniczna może więc być zjaw iskiem  odw racalnym . B rak  
przepływ u krw i i dostarczanie tlenu do tkanek  powyżej 7—8 min. do
prow adza jednak  do nieodw racalnych zm ian w  mózgu; trw ałe  zaś usz
kodzenie i wygaszenie czynności ośrodkowego układu  nerwowego (gł. ko
ry  mózgowej), czyli tzw. odmóżdżenie, ściślej odkorowanie, jest uw ażane 
za równoznaczne ze śm iercią biologiczną, k tó rą  cechuje całkow ite znik
nięcie odruchów, rozszerzenie źrenic, zniknięcie w ychyleń w obrazie elek- 
troencefalograficznym . Często — pomimo nieodw racalnych zm ian w  móz
gu — udaje się przyw rócić czynność serca i oddychania i u trzym ać je 
przez godziny, dni, tygodnie; to sztuczne u trzym yw anie czynności serca 
i płuc (dystanazja) u człowieka z n ieodw racalnym i zm ianam i lub ciężki
mi obrażeniam i mózgu zwane jest śm iercią ze sztucznym przeżyciem  
(„m ort en survie artific ie lle”). Decyzja, kiedy można akcję ożywiania 
przerw ać (ortotanazja), jest bardzo tru d n a  i dotychczas nie u regulow ana 
pod względem lekarskim , deontologicznym  i p raw nym 10).

Współcześnie zrodziły się jednak  znowu nowe problem y, m. in. przede 
w szystkim  problem , kiedy w skutek  sztucznego, a więc zewnętrznego, n ie  
własnego, wsobnego działania, u trzym uje się u człowieka ty lko funkcja ja 
kiegoś krążenia k rw i i oddychania, uznać go można za zmarłego. P rzy
toczym y i tu  fachową w tym  przedm iocie wypowiedź prof. Rudkow skie
go. „W związku z przeszczepianiem  narządów  pobieranych od zm arłych 
zachodzi konieczność ustalenia k ry teriów  śmierci, mimo utrzym ującej się 
czynności krążenia i oddychania. W w yniku dyskusji i m iędzynarodowej 
konferencji (In ternational Federation  of Furgical Colleges — W arszaw a 
1966) p rzy jm uje się następujący  zespół objawów  jako oznakę śm ierci: 
1) całkowity b rak  odruchów  ścięgnowych i okostnych, 2) m aksym alne 
rozszerzenie źrenic i b rak  odruchów  źrenicznych, 3) b rak  sam oistnego od
dechu przez co najm niej 1 godzinę, 4) b rak  zm ian w  ry tm ie serca po u- 
cisku gałek ocznych, 5) płaska krzyw a elektroencefalograficzna nie ulega
jąca zm ianom pod w pływ em  bodźców zew nętrznych (np. silniejszy hałas), 
6) opór między elektrodam i EEG powyżej 50 000 omów. Przy tak im  zespole 
objawów  człowiek, pozbawiony czynności ośrodkowego układu nerwow ego, 
a z czynnościami układu krążenia i oddychania podtrzym yw anym i sztucz

2. Śmierć kliniczna i biofizyczna

10 W .E .P ., t. X I, 315—316.
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nie, jest w łaściw ie p repara tem  sercowo-płucnym  i może być uw ażany za 
zm arłego”11).

Można zatem  powiedzieć, że o istocie człowieczeństwa i jego życia de
cyduje funkcjonow anie ośrodkowego układu  nerwowego z norm alnym  dzia
łaniem  mózgu jako fizycznego źródła świadomości, m yślenia i  w ygaśnięcia 
tego działania oraz niemożność jego przyw rócenia jest równoznaczne z uz
naniem  faktu, iż człowiek p rzestał być człowiekiem. I tu  rodzi się p rob
lem, in teresu jący  przede w szystkim  filozofów i teologów. Czy m yślenie 
człowieka, czy jego świadomość jest ty lko funkcją natu ra lną , fizyczną, 
zależną jedynie od mózgu i w ygasającą w raz z zaprzestaniem  jego dzia
łan ia i w raz z „się rozk ładającą”, czy też jest innej istotowo n a tu ry  i nie 
dzieli fizycznego rozkładu mózgu i całego ciała człowieka. Oczywiście o 
tym, co się dzieje z człowiekiem, powiedzmy z jego .człowieczeństwem, po 
śm ierci biofizycznej, an i m edycyna, ani jakakolw iek inna nauka ścisła, 
dośw iadczalna i spraw dzalna (a więc mogąca w yniki swoich badań spraw 
dzać, pow tarzać, zew nętrznie dokum entować, itp.) niczego konkretnego i 
realnego powiedzieć nie może, ani pozytywnie, ani negatyw nie. Co się 
jednak  dzieje w  czasie tzw. śm ierci klinicznej z człowieczeństwem czło
w ieka będącego w  jej stanie, ostatnio już się w tym  zakresie w ypow iada 
ostrożnie opinie, opinie na podstaw ie których chociaż nie można jeszcze 
medycznie i fizycznie form ułow ać jakichś naw et tylko elem entów  czy frag 
m entów  hipotetyzm u perspektyw icznego odnośnie do człowieczeństwa 
człowieka, czyli jego istoty, m yślenia, świadomości, k tó ra  nie m usi być 
ty lko funkcją  wysoko rozwiniętego jakiegoś organu fizycznego albo au to
nomiczna, ale dzieląca losy m aterii, ciała, istnością, a może być funkcją 
np. duszy, a w ięc drugiej obok ciała człowieka substancji, po śm ierci 
biofizycznej.

3. Czy śmierć biofizyczną człowieka kończy całkowitą jego egzystencję?

P ytan ie  to mogłoby niejednem u sugerować, że przechodzim y już do o- 
m aw iania śm ierci w  aspekcie teologicznym. Nie. P ragniem y jeszcze w 
tym  punkcie O śm ierci — m edycznie  — uczynić przedm iotem  naszej k ry 
tycznej analizy i reflekcji treści wypowiedzi ludzi, k tórych w yratow ano 
ze śm ierci klinicznej i przyw rócono norm alnem u ziem skiem u życiu oraz 
intensyw ność i bogactwo wielopłaszczyznowych przeżyć w ew nętrznych i 
równoczesnych fizycznych działań, więc zew nętrznych, w  niezm iernie k ró t
kim  ale i nagłym  znalezieniu w  obliczu śm ierci. M amy tu  n a  m yśli przede 
w szystkim  w yniki badań am erykańskiej uczonej d r E lisabeth Kubler-Ross, 
głoszącej, iż ma dowody na to, że pó śm ierci biofizycznej istn ieje dalsze 
życie człowieka, co określono krótko: life a fte r death, czyli życie po śm ier
ci, oraz w łasne przeżycie z dnia 27 listopada 1935 r.

11 Tamże.
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a. Life after Death — życie po śmierci

K enneth  L. W oodward w  n r  2, vol. 88, am erykańskiego czasopisma 
N ew sw eek  z 12 lipca 1976 r . (July 12) pub liku je  ciekawy arty k u ł pt. 
L ife  A fter  Death  — czyli Zycie  po śmierci. Przytoczm y z tegoż a rtyku łu  
ciekawsze fragm enty  w  tłum aczeniu polskim  (niektóre zw roty podam y 
w  naw iasach w  języku oryginalnym , angielskim). A utor rozpoczyna re lację  
ciekaw ym  uogólnieniem. Lekarzom , stykającym  się z nagłym i w ypadkam i 
ludzi, to  doświadczenie (the experience) jest dobrze znane. P acjen t, którego 
uw ażano za um arłego a k tó ry  nagle ożywa i następnie opisuje to, czego 
doznawał w  chw ilach — niekiedy w  ciągu paru  godzin — kiedy jego cia
ło nie przejaw iało żadnych znaków życia. W oparciu o sta le  pow tarzającą 
się zgodność opow iadań tych ludzi można stw ierdzić, że pac jen t ma 
w rażenie, iż pędzi jak im ś długim, ciem nym  korytarzem , w  uszach zaś 
ma pełno jakiegoś szumu. N iespodziewanie zauważa, że sam jest poza swo
im ciałem  i niesam owicie obojętnie obserwuje, jak  sztab lekarzy pragnie 
go wskrzesić. Słyszy rozmowy ludzi. Dobrze wie, co się dzieje. N ie może 
jednak  z n ik im  się skontaktow ać. N iebawem  wszakże naw iązuje kontak t 
ze zm arłym i swoimi krew nym i albo przyjaciółm i, którzy z nim  kon tak tu ją  
się bez słów. Stopniowo ciągnie go do siebie bliżej nieokreślona św iatłość 
(being of ligh t — isto ta  św ietlna). Dzięki te j św iatłości nakłoniony jest 
do dokonania oceny swojego życia, którego najisto tn iejsze zdarzenia un a
ocznia m u (ta światłość, n.) w  panoram icznej w izji (in panoram ie vis- 
ion). P ac jen t p ragnie pozostać z ową św iatłością (being of light), ale w brew  
sw oim  pragnieniom  jest zmuszony wrócić do swoich fizycznych zwłok 
(anto his physical body) i przychodzi do siebie (recorers — odzyskuje św ia
domość, pow raca do zdrowia).

Po tym, trochę lakonicznie i ogólnikowo ujętym  wstępie, autor, K enneth  
L. W oodward, pisze: „Te w ynurzenia ludzi, będących blisko śm ierci, on
giś uznane po prostu  za halucynacje, obecnie są przedm iotem  skrzętnych 
dociekań kilku  psychiatrów  i psychologów, pragnących w  oparciu  o nie 
dowiedzieć się, co się dzieje w  momencie śm ierci”. Dr E lisabeth K ubler- 
-Ross, jedna z badaczek, m ająca au to ry te t m iędzynarodow y w  zakresie 
aspektów  psychiatrycznych i um ierania, obecnie głosi, że ma dowody na 
to, iż istn ieje życie po śm ierci (there is life a f te r  death). Aczkolwiek inni 
psychologowie uw ażają, iż d r K ubler-R oss zbyt pochopnie w ierzy re la 
cjom  ludzi um ierających, jednak  jej bardzo zdecydowanie w ypow iadane 
zdania spowodowały, że uczeni bardziej zainteresow ali się zjaw iskam i 
(phenomena) dziejącym i się u ludzi, którzy byli bliscy śmierci.

„Zdaniem  K ubler-R oss w  w ypadkach przez n ią  w  ciągu ośmiu la t ze
branych najw ym ow niejsze są argum enty  świadczące o istnieniu św iado
mości poza ciałem  (the evidence of out-of-body consciusness), to  jest, jak  
się może wydawać, zdolność ludzi, u których zanikły oddychanie, ruchy
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serca i czynność fa l mózgowych, ‘do przedstaw ienia tego wszystkiego, co się 
wokół nich (w tym  czasie, n.) działo”. Dr K ubler-R oss — relacjonuje. K e
n neth  L. W oodw ard — obecnie w szystkie znane jej w ypadki skrzętnie 
ponownie bada i konfron tu je sw oje w nioski z w ypow iedziam i zaintereso
w anych lekarzy, ma bowiem  zam iar w ynik swoich dociekań zaprezentow ać 
św iatu  w  książce, k tórą przygotow uje do druku. I dalej au to r cytuje: 
(Skoro kobieta, k tórej śm ierć stw ierdzono w  szpitalu, umie ściśle opo
wiedzieć, ilu  ludzi weszło do jej pokoju i pracow ało nad  nią, by mogła 
odzyskać życie, n.), to nie można tego nazw ać halucynacją, dowodzi ona. 
W praw dzie detale stanu  bliskiego śm ierci n ieraz są różne, d r K ubler-Ross 
dowodzi, iż wszyscy przez n ią  badani ludzie podają n iek tó re  wspólne 
doznania, jak  przem ożne uczucie ispokoju i w spaniałe (samopoczucie, p rze
św iadczenie o całości w łasnej osobowości, rów nież w śród ludzi, którzy  w 
w ypadkach stracili kończyny, jak  również w rażenie, że są w itan i przez 
ludzi, k tórzy już daw niej zm arli, a  k tórych oni kochali. Na podstaw ie 
tak ich  doznań „w ielu chorych w yrażało swoje niezadowolenie z powodu 
naszych desperackich przedsięwzięć w celu ponownego ożywienia ich. 
Śm ierć — to doznanie spokoju i nadziei. N ikt z tych chorych już potem  
nigdy śm ierci się n ie  lękał.

K enneth  L. W oodw ard w  swoim artyku le  podaje dalej, że poza bada
niam i prow adzonym i przez d r  K ubler-R oss i ogłoszonymi przez n ią opi
n iam i rów nież inny badacz, lekarz, stw ierdził, że u 50 ludzi przez niego 
badanych, a będących w skutek  nagłych wypadków , ciężkiej choroby i za
trzym ania się akc ji serca bliskich śm ierci biofizycznej, istnienie podobnych 
w spólnych u nich doznań. Otóż d r Raym ond A. Moody, jr, doktor filozofii 
i medycyny, nie tw ierdzi, jak  dr K ubler-Ross, że zaistniały już naukow e 
dowody życia po śm ierci. T w ierdzi natom iast, że pew ien procent przez 
niego badanych ludzi, których przywrócono ze stanu  śm ierci klinicznej do 
stanu  pierw otnego życia, w ykazyw ał wyższy poziom in te lektualny, a  u- 
widaczniało się to  m.in. np. w  w ykazaniu po odzyskaniu przez nich przy
tom ności zadziw iających w iadom ości w  zakresie technik i reanim acyjnej. 
Tej zm iany in te lek tualnej n ie  można, dowodzi d r Moody,, przypisać dzia
łan iu  środków  przeciw bólow ych i nie można nazyw ać ich doznań om a
m am i. Ich relacje  są jasne i nad to  do siebie podobne. Ciekawą jest rów 
nież uwaga, ta  mianowicie, że d r  Moody, k tó ry  jest au to rem  książki pt. 
L ife  a fter L ife  (Życie po życiu) polem izuje w  niej z usiłowaniem  w y tłu 
m aczenia tych doznań w pływ em  na badanych współczesnej k u ltu ry  i w ie
dzy. O drzuca tę  teorię, bo zeznania ludzi będących blisko śm ierci są zu
pełnie inne niż współczesne am erykańsk ie poglądy o śm ierci. „Przeciw nie
— cytuję tu  za K enneth  L. W oodward wypowiedź d r Moody — opowia
dane przez chorych w izje bardzo w yraźnie przypom inają w yobrażenia, 
opisywane w  sta re j „ezoterycznej literaturze, zupełnie nieznanej badanym  
przeze m nie ludziom ”. Podkreśla też  dr Moody, że np. uczucia unoszenia
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się nad  i poza w łasnym  ciałem, spotkania daw nych już zm arłych bliskich 
i „istoty św ietlnej (światłości, n j  bardzo .są podobne do opisów, jak ie 
zaw iera Tybetańska Księga Zm arłych”.

A utor z N ew sw eeku podaje dalej w  swoim ciekawym  artyku le  opinię 
w  zakresie istn ienia „życia po śm ierci” am erykańskiego psychologa K ar- 
lisa Osis’a z A m erykańskiego Tow arzystw a Badań Psychiatrycznych w  
Nowym Yorku. Otóż uczony ten  korzystając z pomocy kom putera zesta
w ił wypowiedzi 877 lekarzy, k tórzy opowiedzieli m u treść w izji swoich 
pacjentów , będących na łożu śmierci. Większość z nich w idziała dobrotliw e 
zjawy, k tó re  przyszły po ich duszę. Osis wypowiedział tw ierdzenie, iż pa
cjenci jego, k tórych mózg (w chwili śmierci, n.) pod w pływ em  wysokiej 
gorączki albo choroby nie był w  pełni spraw ny, m ieli uboczne przeżycia 
(visions, wizje, n.) niż ci, k tórzy  w  chw ili śm ierci byli umysłowo w  pełni 
spraw ni (przytomni, n.). Owszem, stw ierdza Osis, tak ie  ostre środki, jak  
m orfina i dem erol, zm niejszają w yrazistość tak ich  wizji.

I  wreszcie K enneth  L. W oodward podkreśla, iż uczeni in teresujący 
się badaniam i życia po śm ierci chwilowo nie zajęli zdecydowanego sta 
now iska wobec w ypow iedzianych przez d r K ubler-Ross poglądów, ocze
k u ją  bow iem  n a  ukazanie się zapowiedzianej przez n ią  książki. Tym  nie
m niej C harles Dahlberg, psychiatra  z U niw ersytetu  w  Nowym Yorku 
powiedział: „Nie um iem  sobie wyobrazić, ja k  je st możliwe usta len ie gru
py kontro lnej (spraw dzalnej, n.), niezbędnej w  celu naukow ego przebada
nia tego zagadnienia. Życie za grobem  jest spraw ą w iary”...

A utor kończy swój a rty k u ł sw oją uw agą: „Jeśli naw et d r K ubler-R oss 
nie udow odniła swojego stanow iska, to w  każdym  razie  zasygnalizowała 
ona zjaw iska, których nauka do tej pory odpowiednio (adeąuately  ex- 
plained) nie w ytłum aczyła”. I dodaje ta k ą  opinię d r Ch. G arfielda z In 
s ty tu tu  Badań nad  Rakiem  przy U niw ersytecie K alifornijsk im : „Zupełnie 
nie zgadza się z Elżbietą, kiedy ona mówi, iż jej i m oje doświadczenia 
(experiences) w skazują na istnienie życia po śm ierci. Nie w ypow iadam  
też krańcowego poglądu naukow o-m aterialistycznego (scientific-m ateria- 
list) w edług którego rzecz ta  m a dotyczyć wypowiedzi ludzi umysłowo n ie
norm alnych. W rzeczywistości ja  nie wiem, ja k  się w  ogóle to wszystko 
przedstaw ia i chcę dalej żyć w  te j dwuznaczności (ambiguity, zawiłości, 
niepewności).

Zauw ażm y i podkreślm y, że ten  arty k u ł w  polskim  tłum aczeniu uk a
zał się również w  Polsce m.in. i w  Forum  (nr 31, z dn ia 29 lipca 1976 r., 
s. 18) z następu jącą uwagą: „W  am erykańsk im  tygodniku N ew sw eek ukazał 
się ostatnio k ró tk i tekst pod sensacyjnym  acz m ylącym  tytułem , „Życie 
po śm ierci?” Zastąpiliśm y go innym, gdyż, jak  jasno w ynika z samego 
tekstu , idzie tu  jedynie o próby zbadania doznań człowieka um ierającego, 
bądź w  stan ie śm ierci klinicznej, a nie biologicznej. W dodatku w nioski z
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tych badań — jak  tw ierdzi w ielu specjalistów  — są nader w ątpliw e, jako 
że w  obliczu tak  zasadniczych procesów życiowych nauka jest ciągle — i 
długo jeszcze pozostanie — bezradna. Z tym i w szystkim i pow ażnym i za
strzeżeniam i cytujem y jednak  ten tekst, trak tu jąc  go wyłącznie jako  in fo r
m ację o prowadzonych badaniach, (mb)”.

T rzeba powiedzieć, że a rty k u ł p. K ennetha L. W oodw arda przyniósł jed 
nak  ciekawe treści, wszelako w  oparciu o nie nie można jeszcze wypo
wiedzieć żadnego pozytywnego uogólnienia dotyczącego życia po śm ierci 
biofizycznej, uogólnienia, mogącego być spraw dzanym  i pow tarzanym . 
Tym  niem niej, chyba z jakąś dużą dozą rosnącego zaciekaw ienia oczeki
wać się będzie ukazania się zapowiedzianej przez dr E. K ubler-R oss 
książki.

P rzeto na postaw ione py tan ie trzeba odpowiedzieć: M edycznie biorąc 
śm ierć biofizyczna człowieka kończy jego egzystencję.

b. Własne przeżycie w  dniu 27 listopada 1935 roku

To zdarzenie, k tóre niżej w  k ilkunastu  zdaniach opiszemy, nie było ani 
śm iercią kliniczną, tym  bardziej nie było śm iercią biofizyczną; podobnych 
zdarzeń było i jest z pewnością wiele. Ale, skoro zdecydowaliśm y się je 
opisać, to dlatego, że sam  to zdarzenie przeżyłem, a głębia tego przeżycia 
była tak  wielka, iż można je  zaliczyć do stanów  będących na kraw ędzi ży
cia i śmierci. Mimo iż od owego zdarzenia upłynęło 41 lat, pam iętam  jego 
szczegóły tak, jakby  ono miało miejsce wczoraj.

Dzień cały był słotny i ponury, dzień 27 listopada 1935 roku. Od kilku  
miesięcy pracow ałem  w  Swarzędzu koło Poznania jako w ikariusz; moim 
proboszczem, pierw szym  w  ogóle proboszczem i ostatn im  był ks. S tanisław  
Koźlik. Kościół parafia lny  był położony na sk ra ju  m iasta, nieopodal je 
ziora. W pobliżu kościoła znajdow ała się p lebania z dość dużym ogrodem, 
ciągnącym  się wzdłuż przykościelnego cm entarza. Wokół pustka; dopiero 
chyba w  kilkusetm etrow ym  oddaleniu sta ł domek, w  którym  mieszkał 
kościelny, nieco dalej szkoła i już zbudow ana norm alnie ulica. M ieszkałem 
na plebanii. Na parte rze  m iałem  dwa pokoje, z k tórych jeden przylegał 
do kuchni, resztę p lebanii zajm ow ał proboszcz. Z w yjątk iem  uroczystszych 
okazji, bo w tedy jadaliśm y w  przestronnej jadalni, norm alnie codziennie 
jadaliśm y posiłki wspólnie w  „moim” pokoju, przylegającym  do kuchni, 
proboszcz i ja. J a  siedziałem  lewym  bokiem  w  k ierunku  do drzw i k u 
chennych, na przeciw  mnie ks. proboszcz. Dnia 27 listopada 1935 r. o go
dzinie 18 zasiedliśm y w  tym że pokoju, aby zjeść, ja k  zwykle, kolację. 
K ilka m inut po godzinie 18 doszło do mnie, jak  to sobie później uśw iado
miłem, echo jak ichś słów, po czym drzw i prow adzące z mojego pokoju-ja- 
daln i do kuchni raptow nie zostały otworzone i ukazał się zam askow any 
mężczyzna, trzym ający  jedną ręką za bluzkę gosposię a w  drugiej rew ol
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w er w ym ierzony w  m oją stronę, równocześnie usłyszałem  słowa: „jestem  
bezrobotny, dajcie pieniądze, nie ruszaj się, bo strzelę”. J a  się jednak  
zerwałem , by wpaść do swojej tuż tuż się znajdującej sypialni, gdzie m ia
łem  proboszczowską dubeltówkę... J . Sz., bo tak ie  są inicjały owego n a 
pastnika, strzelił do m nie i, jak  się okazało, pobiegł za mną... Rzuciłem  się 
na napastn ika, a mocując się z nim , zwłaszcza usiłu jąc mu w yrw ać z jego 
ręk i rew olw er, czując proch po pierw szym  strzale  i n ie chcąc dopuścić 
do następnych strzałów , krzyczałem : proboszczu, w  sypialni dubeltówka... 
Proboszcz w ziął dubeltów kę i... k ilka razy nas uderzył, bardziej mnie, bo 
byłem  wyższy od napastn ika, ale na szczęście szybko złam ał ją  uderzywszy 
n ią  w  ścianę... Udało mi się napastn ika  rozbroić... W yrw ałem  m u rew ol
wer... S u tanna moja tuż powyżej bioder została z boku przestrzelona..., 
kula u tkw iła w  fu tryn ie  drzwi sypialni. Cała akcja, co później się 
ustaliło, trw a ła  m inutę, dwie, trzy. I tu  przychodzim y do sedna sprawy. 
Gdybym .m iał opisać szczegółowo to, co w  tych kilkudziesięciu sekundach 
widziałem „w sobie” i przeżyłem  „w sobie”, m usiałbym  napisać, bez p rze
sady, gruby tom. A w idziałem  i przeżyw ałem  to w  czasie szam otania się 
z napastnikiem , w  czasie świadomego, bardzo intensyw nego i celowego 
zewnętrznego, fizycznego, działania, w iedziałem  bowiem, czyli zdawałem  
sobie dobrze spraw ę równocześnie z tego, że następny strzał może za
bić albo m nie albo jego. Oto, krótko i ogólnie, przedm iot mojego w ew nę
trznego w idzenia i przeżycia. Dotyczył on przeszłości, teraźniejszości a 
naw et przyszłości, przy czym treści te  nie „układały się” chronologicznie, 
ale biegły równolegle, nak ładały  się na siebie, jak  płaszczyzna na płasz
czyznę. W idziałem całe swoje dotychczasowe życie, najw ażniejsze dobre 
i złe szczegóły zarówno z la t wczesnego swego dzieciństwa i la t szkolnych, 
jak  również jednocześnie jakby w  jakiejś para le li czy kom paracji takież 
szczegóły z ostatnich lat, a naw et ostatnich tygodni i dni. I to nie szcze
góły oderwane, owszem jak  najbardzie j pow iązane z moimi rodzicami, 
kolegami, koleżankam i, przełożonymi, a również z tym i, z k tórym i osta
tnio i dla których pracowałem . Zdaw ałem  sobie sprawę, że za chwilę 
mogę umrzeć. Teoretyczne szczegóły z zakresu teologii, zwłaszcza escha
tologii, przetykały  tam te  szczegóły przeżytych i przepracow anych dotąd 
la t i jakoś n iejasno w praw dzie ale i przyszłości, k tó ra  m nie czekać może, 
kiedy i jeśli te raz  padnie następny strzał, jeśli um rę. Przeżyłem  dziw
nego rodzaju sąd. Poczułem się jakby już w  innym  świecie. Nie widziałem  
sędziego. Nie było przew odu sądowego. A ja  czułem się osądzony. Sam 
siebie oceniłem. Kiedy, trzym ając w  ręku  rew olw er, w yrw any napastn i
kowi i w idząc napastn ika stojącego przede m ną z podniesionym i rękam i 
i błagającego o darow anie mu życia (nie m iałem  zam iaru  strzelać do n ie
go), poczułem się fizycznie jakoś dziwnie zmęczony, duchowo jednak, 
w ew nętrznie, czułem się tak  wspaniale, jakbym  w rócił z najlepszych re 
kolekcji.
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Bogactwa i różnorodność przeżyć i w ew nętrznych doznań, jak ie  się we 
m nie stały, długo nie mogłem z czym kolwiek porównać i do czegokolwiek 
odnieść. Maszyny cyfrowe, zwane mózgami elektronow ym i, czy popularnie 
kom puteram i, w tedy nie były znane. Od chwili jednak  ich skonstruow ania 
(1944 w  USA), a zwłaszcza współcześnie kiedy dokonuje się w  nich na 
sekundę ok. 100.000 operacji, usiłu ję sw oje ówczesne przeżycia porównać 
do autom atycznych działań kom puterow ych. To, co w idziałem , to, co prze
żyłem, było we m nie kiedyś zapisane, kiedyś to przeżyłem, zostało w ięc to 
wszystko, co było w  przeszłości i teraźniejszości, używ ając określenia sto
sowanego przy kom puterach, zaprogram ow ane. I te raz  w skutek  niebezpie
czeństw a śm ierci, jak  na taśm ie kom puterow ej, albo lepiej jak  na b a r
w nym  ale bardzo prędko  kręconym  filmie, wszystko to się uaktualniło , 
usyntetyzowało, ale w  szczegółach, nie ty lko w  ogólnikach. T ak  można w y
tłum aczyć sobie przeszłość, chociaż m am  wątpliwości, czy najlepszy naw et 
współczesny kom puter w  ciągu tych kilkudziesięciu sekund po trafi do
konać ty lu  operacji i iprzedmiotowo tak  w yraźnych, a zarazem  różnorod
nych, jak  te, k tó re  ja  w tedy jakościowo i ilościowo przeżyłem. Ale ja w y
biegałem  też swoim w nętrzem , myślą, duchem  (trudno to ściśle nazwać) w 
przyszłość. W jak iejś nieokreślonej (brak mi słów i pojęć) „postaci”, to 
oczywiście może być sku tek  mojej praktycznej i teoretycznej teologii, ale 
to nie jest tu  ważne, jaw iła  mi się, i z tego zacząłem zdawać sobie do
brze spraw ę, jakaś inna rzeczywistość, nie nowa, jeśli idzie o ciąg trw ania, 
a  inna; w cale nie m iałem  w rażenia, że kończy się rzeczywistość mojego 
istnienia, mojej egzystencji. I, o ile tu  można mówić o etapach akcji, 
to chyba w  jakim ś tam  drugiej połowy akcji etapie w łaściw ie jakbym  
z napastn ik iem  walczył już ty lko fizycznie, m echanicznie, autom atycznie, 
m oje wnętrze, mój duch — zdaw ał się być zajęty inną, przyszłościową, 
na k tórej progu jakbym  się już znajdował, rzeczywistością... W ydaje mi 
się, że w  tym  zakresie i w  te j płaszczyźnie człowieka jednak  nie może za
stąpić jakakolw iek maszyna, jakikolw iek m echaniczny mózg...

Oczywiście to  nie była śm ierć w  żadnej postaci. To było przeżycie na 
kraw ędzi życia i śmierci. Czy więc to bogactwo i różnorodność przeżyć 
to  tylko ciało, to  tylko funkcje ciała, m aterii? Osobiście jestem  przeko
nany, że gdyby ów napastn ik  zabił m nie drugim  strzałem , w  czym mu 
przeszkodziłem, m oje w nętrze, to, co nie jest ciałem, co popularnie nazyw a 
się duszą, istniałoby dalej, żyłoby i działałoby w  innej niż ak tualna  rze
czywistości, i w  innych w ym iarach, w  innych „w arunkach”, jako dalszy 
swój ciąg, chociaż, pow tarzam  w  istotowo chyba innej rzeczywistości,, 
rzeczywistości, k tórej po prostu  nie można opisać znanym i nam  słowami 
i pojęciami. O sam ym  w ypadku pisała ówczesna prasa; mówią o nim  ak 
ta  sądowe; proces odbył się w  Poznaniu; dla napastn ika  podprokurator 
Elznerowicz zażądał kary  śm ierci, a  sąd  w ym ierzył oskarżonem u J. Sz. 
karę  p ię tnastu  la t więzienia.
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M e d y c z n i e ,  reasum ując, śm ierć biofizyczna kończy obecne życie 
człowieka, a śm ierć kliniczna n ie jest jeszcze w łaściw ą śm iercią, Ale czy 
śm ierć kończy to taln ie egzystencję człowieka, całego człowieka? To już 
jest problem  wychodzący poza m edycynę i w  ogóle poza n au k i przyrod
nicze, em piryczne, spraw dzalne.

II. O  śmierci filozoficznie

Rozumowo biorąc śm ierć człowieka w swoich objawach i w  swojej 
fizycznej istocie je s t przeciw ieństw em  życia, życią w  ujęciu fizycznym. 
Skoro się przyjm ie ostatnio głoszoną przez ks. prof. d r W łodzim ierza Se- 
dlaczka, profesora biologii teoretycznej w  K atolickim  U niw ersytecie Lu
belskim , definicję życia: „Życie to  dw ukierunkow a struga elektronów , 
przerzucana elektrom agnetycznie w  półprzewodzącym  środow isku białko
w ym ” (Sł. Pow. z 25.11.1977), to śm ierć jest nieodw racalną tego i takiego 
układu dezintegracją, pow odującą niemożność sam oodnaw iania się i sa- 
m oregulacji organizm u zgodnie z tzw. praw em  entropii, ale trzeba dodać, 
domaga się tego rozum, w  zakresie znanych nam  praw  fizycznych. Jeśli 
więc w  człowieku widzi się ty lko istotę, k tó ra  mimo bogactw a i różno
rodności cząsteczek, z których się składa i funkcji, które, żyjąc, w yko
nuje, jednosubstancja lną m ateria lną  albo cielesną, w tedy śm ierć kończy 
życie tak  jednosubstancja ln ie w  ciągu parom iliardow ych dziejów  wyewo
luow anej istoty. Jeśli zaś w  człowieku widzi się istotę, złożoną z ciała i z 
duszy, czyli dw usubstancjalną, w tedy można mówić o śm ierci tylko m a
terialne j, cielesnej, substancji człowieka, a o losach duszy? Zatem  filo
zoficznie rozpatru jąc śm ierć człowieka trzeba powiedzieć, iż je j postać, je j 
status i istota, zależy od przy ję tej ideologii, zarówno oparte  ty lko o rozum, 
jak  i o rozum  oraz w iarę relig ijną; idzie nam  tu  oczywiście nie o ży
cie pozagrobowe i jego treść oraz form ę a ty lko o samo zagadnienie, 
czy śm ierć kończy całkow icie egzystencję całego człowieka, czy też istn ie
je  możność dalszego życia człowieka jako substancji duchowej również. 
Na tej podstaw ie w  rozw oju m yśli filozoficznej można wydzielić dwie 
zasadnicze grupy filozofów, nie mówiąc o tych, k tórzy zgłaszają w  tej 
spraw ie swoje desinteresem ent, a mianowicie tych, którzy w idzą w  śm ierci 
człowieka całkow ity jego koniec jako człowieka i tych, k tórzy  w  śm ierci 
człowieka nie w idzą końca całego człowieka a tylko jego substancji 
cielesnej.

1. Ś m i e r ć  końcem egzystencji człowieka jako człowieka

W dziejach m yśli filozoficznej jest dość dużo filozofów, którzy p rzy j
mują, że człowiek jest tylko etapem  i form ą pewnego rozw oju w  przyro
dzie. T ak  jak  w szystkie istoty żyjące, w praw dzie niższym niż człowiek ży-

39



ciem, giną czyli um ierają, czyli n ieruchom ieją a potem  się rozkładają, s ta 
jąc  się jako sum a cząsteczek elem entam i składow ym i innych form  bytu, 
rów nież człowiek um iera, czyli nieruchom ieje a potem, chyba że jest zm u
m ifikowany, czy w  inny sposób „zakonserw ow any”, w  k ró tk im  czasie roz
pada się albo np. w  przypadku krem acji natychm iast zam ienia się w  
sum ę cząsteczek, k tó re  z kolei wchodzą w  skład innych bytów  przyrody. 
Egzystencja człowieka jako człowieka wygasa. M aterialny człowiek trac i 
swoją specyficzną form ę i zostaje w chłonięty przez przyrodę jako jej 
własność.

W stare j filozofii indyjskiej K a r w a k i  głosił, że „duch, jako taki, 
jest niczym”. W rażenie, świadomość i in teligencja — relacjonują jego po
gląd d r A. Stóckl i d ^ J .  W iengartner — nie mogą znajdow ać się w  p ier
w iastkach  jako takich, lecz ty lko w  ich połączeniu w  ciało organiczne. Myśl 
zatem  pow staje z kom binacji 4 pierw iastków  i jest pew nym  sposobem 
ich w spółistnienia, podobnie jak  ze w spółferm entacji niektórych substan 
cji pow stają rozw eselające i odurzające napoje, k tórych nie można w y
tw orzyć ani z poszczególnych substancji, an i też ze w szystkich razem , 
jeżeli się ich nie połączy we w łaściwy sposób. Dusza nie jest w cale n ie
śm ierte lna12). Człowiek więc jest m onosubstancją, jest m aterią  i jakim ś 
sposobem jej istn ienia; śm ierć istotowo zm ienia ten sposób m ateria lnej 
egzystencji; śm ierć kończy zatem  całkowicie egzystencję człowieka, który 
um iera. K arw ak i nie widzi żadnej i jak iejkolw iek przyszłości człowieka 
po jego śmierci. S tąd  też propagow ał najpełn iejsze używanie zmysłowe, a 
w ięc m aterialne, podczas tego jednego i jedynego życia ludzkiego.

D e m o k r y t  (ur. ok. 47(1—460', zm. ok. 370 przed n. e.), jeden z n a j
w ybitniejszych klasyków1 filozofii starożytnej, w  człowieku w idział upo
rządkow aną, określoną i harm onijn ie  scaloną sum ę już dalej niepodziel
nych cząsteczek, k tó re  nazw ał atom am i, cząsteczek jednorodnych,, m ate
rialnych. W prawdzie mówił też o istnieniu duszy w  człowieku, ale nie 
uw ażał jej za odrębną substancję, lecz za część in teg ralną ciała, 
rów nież złożoną z atom ów m ateria lnych tylko spośród innych niż ciało 
najsubteln iejszych i podobnych do cząsteczek ognia. Św iat cały je st zło
żony z nieskończonej ilości światów, k tó re  pow stają i giną czyli p rze
m ieniają się w  nowe, inne, form y zależnie od n ieustannie w  nich istn ie
jącego i działającego ruchu  spraw cy takiego czy innego układu  atomów, 
których nieskończona liczba znajdu je się w  próżni czyli w  pustej p rze
strzen i jako bycie bezcielesnym  (ale nie w  sensie od m aterii odrębnej 
substancji). Procesy te  dzieją się w edług wiecznie we wszechświecie i 
niezm iennie a koniecznie działających praw . Podlega im  również czło
w iek jako cząstka św iata, przyrody. To więc, co zwykło się nazywać 
zm ianą lub psuciem , rozkładem , jest zjaw iskiem  nowego czy innego u k ła 

12 H is to r ia  f i lo z o f ii  w  z a ry s ie .  K ra k ó w  1930, s. 19.
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dania się atom ów 13). Śm ierć więc człowieka, można stw ierdzić, jest ko
niecznym  praw em  przyrody, ale równocześnie kładzie ona też kres egzy
stencji danego człowieka, k tó ry  jako określona sum a atom ów  przestaje 
istnieć, gdyż w szystkie one w skutek  w  dalszym ciągu działającego w  całym 
wszechświecie ruchu  rozsypują się, do pewnego stopnia sam oczynnie roz
b ija ją  się, i wchodzą w  skład nowo form ujących się ich zestawów.

Podobne poglądy wypow iedział E p i k u r  (ur. 341, zm. 270), którego 
zresztą można uw ażać za kon tynuato ra  filozofii D em okryta i starożytnej 
filozofii m aterialistycznej w  ogóle. W ieczną jest w edług E pikura przestrzeń 
z niezliczoną ilością atomów. A tom y łączą się ze sobą tw orząc nowe fo r
my bytów  n a  podstaw ie jakiegoś spontanicznego ruchu  powstałego w sku
tek  odchylania się i to bez przyczyny atom ów od linii pionowej (z góry 
na dół). Nie działają tu  jakieś sta łe praw a, działa po prostu  przypadek, 
stąd  też zwykło się ten  pogląd nazyw ać też kazualizm em . W yklucza Epi
ku r wobec tego jakąkolw iek  ingerencję boga, czy bogów, którzy pewnie 
istnieją, ale są też tyłko produktem  odpowiedniego procesu integracyjnego 
atomów, żyją gdzieś w  przestw orzach m iędzyplanetarnych, nie troszczą 
się ani o świat, ani o ludzi i n ie ma tu  żadnej zależności, nie ma potrzeby 
an i kultu , nieuzasadnioną też byłaby jakakolw iek obawa przed tym i bo
gami. Dusza również jest produktem  odpowiedniego połączenia atomów: 
jest m ateria lna, chociaż jej części składowe, atomy, są jakoś bardzo de
likatne, okrągłe. Je st oczywiście śm iertelna, ginie w raz z ciałem. A śm ierć 
to rozpad atomów, bo człowiek to odpowiednio dobrana sum a atomów. 
Nie m a życia dalszego, przyszłego, wszystko kończy się w raz ze śm iercią. 
Należy więc życia odpowiednio używać; Za życia zaś człowiek uform ow any 
w edług w skazań E pikura jest spokojny, m ądry, mężny, um iarkow any, sp ra
w iedliwy, itd., i n ie boi się śmierci, z chwilą bow iem  kiedy nastąp i ten 
akt, k tó ry  zwie się śm iercią, człowiek przestaje już być człowiekiem, czło
w ieka już nie m a14).

W prawdzie dotąd nie m am y jeszcze bliższych szczegółów o poglądach 
w  nas tu  in teresu jącym  tem acie średniowiecznego filozofa D a w i d a  z Di- 
n an t (Belgia; X II/X III w.), trzeba jednak  przynajm niej na niego wskazać, 
bo jest jednym  z nielicznych filozofów średniow iecza m ateria listów  i tym  
k tóry  w  oparciu o filozofię A rystotelesa usiłował skonstruow ać swoistego 
rodzaju  panteizm  m aterialistyczny, Śm ierć zatem  mogłaby być rozw ażana 
tylko jako koniec egzystencji człowieka bez perspektyw y dalszego św ia
domego jednostkow o-indyw idualnego życia.

Od X V II w. aż do współczesności fak t śm ierci człowieka przez w ielu 
filozofów jest jednoznacznie uw ażany za koniec egzystencji człowieka,

13 P o r. M a k s y m il ia n  R o d e : M y ś l f i lo z o f ic z n a  s ta r o ż y tn o ś c i  i  ś r e d n io w ie c z a ,  W a r
sz a w a  1969, S. 58.

u T a m ż e , s. 123—124.
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przez filozofów m aterialistów , widzących w  człowieku, chociaż różnorod
nie i bogato się m anifestującą, ale tylko m aterię. Po śm ierci nie ma już 
indyw idualnej ludzkiej świadomości w jakiejkolw iek postaci. Ze śm iercią 
biofizyczną w ygasa ona również jako całe ciało nieodw racalnie i n ie- 
pow racalnie. Dalej żyją jedynie w  pam ięci innych ludzi, w  kulturze, w 
historii, ew entualnie w ielkie czyny człowieka, jego osiągnięcia, to, czego 
w życiu dokonał, jeśli to  nabrało  pozytywnych cech w artości i stało  się 
w iększą czy m niejszą ale now ą cegiełką ku ltu ry . Można by tu  wym ienić 
dość w ielu filozofów. W skażemy jednak  ty tu łem  przykładu na niektórych.

Tomasz H o b b e s (ur. 1588, zm. 1679) bardzo w yraźnie głosi, iż czło
w iek jest ty lko indyw iduum  cielesnym, a to, co nazyw a się duszą, jest 
ty lko  m aterią, ciałem, może jedynie jego elem enty są jakby  cząsteczkam i 
subtelniejszej m aterii. Skoro tak, to śm ierć jest końcem  egzystencji czło
wieka. Po śm ierci nie ma dalszego życia dla człowieka. Dalej, zdecydowa
n ie m aterialistyczny pogląd w ypow iadają w  tym  przedm iocie znani fra n 
cuscy uczeni i filozofowie, skupieni w  głównej m ierze w kręgach ency
klopedystów. Że w ym ienim y J. O. de La M etrie (ur. 1709, zm. 1751), gło
szącego, iż człowiek jest po prostu  ożywioną m aszyną (L’hom m e machinę), 
w  k tórym  to człowieku nie ma żadnej różnicy między ciałem  a duszą i że 
śm ierć kończy życie człowieka, kończy nieodw racalnie; po śm ierci nie ma 
dalszego życia, nie ma też i nie może być jakiejkolw iek świadomości jako 
jakiegoś sposobu dalszej egzystencji człowieka. A inny francusk i filo
zof, P au l d ’ H o l b a c h  (ur. 1723, zm. 1789) m.in. w  pracy  swojej System e 
de la n a tu rę  ta k  pisze: „Gdy człowiek um iera, co zdaje się być dlań n a j
w iększym  nieładem , ciało nie jest już tym , czym było; jego części p rze
s ta ją  dążyć do wspólnego celu; krew  przestaje krążyć; człowiek przestaje 
czuć, nie ma już w yobrażeń, nie m yśli i n ie pragnie. Śm ierć jest kresem  
jego ludzkiej egzystencji, a jego m echanizm trac i pierw iastki, dzięki k tó
rym  działał w  pewien określony sposób, i sta je  się nieożywioną masą. 
Dążność człowieka zm ienia się, a w szystkie ruchy pow stające w  szcząt
kach jego organizm u zm ierzają do nowego celu; ruchy, k tórych ład  i h a r 
m onia w ytw arzały  życie, uczucie, myśl, nam iętności i zdrowie, zostają za
stąpione rucham i nowego rodzaju, które — podobnie jak  pierw sze — po
w sta ją  zgodnie z koniecznym i praw am i. W szystkie części człowieka m ar
twego przyczyniają się do w ytw orzenia procesów, zwanych rozkładem , fer
m entacją, gniciem. Te nowe sposoby istn ienia i działania są równie n a tu 
ra ln e  dla człowieka m artwego, jak  wrażliwość, myśl, periodyczny ruch 
k rw i itd. były n a tu ra ln e  dla człowieka żyjącego. Zm iana jego istoty po
ciąga za sobą nieuchronnie zm ianę sposobu działania: praw idłow e i ko
nieczne ruchy, w spółdziałające ze sobą w  w ytw arzaniu  tego, co nazywam y 
życiem, zostają zastąpione ■ określonym i rucham i przyczyniającym i się do 
rozk ładu  zwłok, rozproszenia ich cząsteczek i utw orzenia nowych związków
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z k tórych pow stają nowe by ty 15). A dalej w  tym że pierw szym  tom ie 
H olbach tak ie  daje porów nanie życia ludzkiego i jego kresu, porów nanie 
z zegarem , porów nanie w ybitn ie m aterialistyczne i ateistyczne. Oto Hol
bach tak  rozum uje: „Byt organiczny można porównać do zegara, k tóry  gdy 
się połamie, nie nadaje  się już do użytku, do jakiego był przeznaczony. 
Twierdzić, że po śm ierci ciała dusza będzie czuła, m yślała, doznawała 
przyjem ności i cierpień, to  utrzym yw ać, że rozbity  na tysiące kaw ałków  
zegar może nadal wydzw aniać lub wskazyw ać godziny. Ci, k tórzy tw ierdzą 
że dusza może trw ać bez względu n a  zniszczenie ciała, u trzym ują tym  sa
mym, że m odyfikacja ciała będzie mogła zachować swe istnienie po 
zniszczeniu jej podm iotu. A to  jest zupełną niedorzecznością. Powiedzą 
nam  zapewne, że zachowanie duszy po śm ierci jest w ynikiem  potęgi bos
k ie j; będzie to jednak  tylko podtrzym yw aniem  niedorzeczności, bezpod
staw ną hipotezą. Jakąkolw iek  n a tu rę  będziemy przypisyw ali potędze bos
kiej, nie może ona spraw ić, aby coś istniało i nie istniało jednocześnie; 
nie może spraw ić, aby dusza czuła i m yślała bez pośrednictw a tego, co 
jest konieczne do posiadania myśli. Niech więc n ik t nie mówi, że dog
m at nieśm iertelności duszy, czyli nadzieja przyszłego życia, nie obraża ro 
zumu. dojęcia te  stworzono po to jedynie, aby łudzić lub mącić w yobraź
n ię człowieka prostego, k tóry  nie rozum ie; um ysłom  oświeconym nie mogą 
one w ydaw ać się ani przekonujące, an i naw et prawdopodobne. Wyzwolony 
ze złudzeń przesądu rozum  jest n iew ątpliw ie obrażony przypuszczeniem 
istn ienia duszy, k tó ra  czuje, myśli, sm uci się lub radu je  i ma idee będąc 
pozbawiona narządów, to jest jedynych natu ra lnych  i znanych środków 
um ożliw iających jej posiadanie postrżeżeń, w rażeń zmysłowych i idei. 
Jeżeli powiedzą nam , że mogą istnieć inne środki, nadprzyrodzone lub 
nieznane, to  odpowiemy, że przekazyw anie idei duszy odłączonej od ciała 
jest rów nie mało znane i zrozum iałe dla tyfch, którzy je zakładają, jak  
,i dla nas. W każdym  razie jest rzeczą oczywistą, że ci wszyscy, którzy od
rzucają  idee wrodzone, nie mogą przyjąć ta k  słabo uzasadnionego dog
m atu  n ieśm iertelności duszy bez sprzeniew ierzenia się swoim zasadom.

„Choć ty lu  ludzi tw ierdzi, -że w  idei wiecznego istnienia — pisze dalej 
Holbach — znajdu ją  pocieszenie, choć zapew niają nas oni o swym  niezach
w ianym  przekonaniu, że dusze przeżyją ciało, w idzim y jednak, że są b a r
dzo zatrw ożeni rozkładem  ciała i z w ielkim  niepokojem  m yślą o śmierci, 
k tórej pow inni przecież pożądać jako kresu  w ielu cierpień. Dowodzi to, 
że rzeczywistość i teraźniejszość — naw et pełne cierpień — w y b ie ra ją  
na ludzi w pływ  znacznie silniejszy niż najp iękniejsze chim ery życia przy
szłego, w idzianego zawsze przez mgłę niepewności. Istotnie, w brew  rzeko
m em u prześw iadczeniu o szczęśliwej wieczności, te  błogie nadzieje nie 
przeszkadzają naw et najbardzie j religijnym  ludziom obawiać się i drżeć

15 T łu m . p o lsk ie  S y s te m  p r z y r o d y ,  2 to m y , P IW , W arszaw a  1957, s. 110—111.
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na m yśl o koniecznym  rozkładzie ich ciała. Dla tych, którzy  zwą się 
śm iertelnym i, śm ierć była zawsze najbardzie j p rzerażającą perspektyw ą; 
uw ażali ją  za jak ieś zjaw isko niezwykłe, sprzeczne z porządkiem  rzeczy, 
sprzeciw iające się naturze, słowem, za odwet niebios, za zapłatę za grzech. 
Choć wszystko dowodziło im, że śm ierć jest nieunikniona, nie mogli nigdy 
oswoić się z jej ideą; m yśleli o niej z drżeniem , a pewność posiadania 
nieśm iertelności duszy w  znikom ym  tylko stopniu w ynagradzała im  żal 
w yw ołany m yślą o u trac ie  ich podlegającego zniszczeniu ciała. Do w zm ac
n iania i podtrzym yw ania ich niepokojów  przyczyniają się jeszcze dw a 
powody: pierw szym  z nich je st świadomość, że śmierć, k tó re j tow arzyszą 
zazwyczaj cierpienia, w ydziera im  istnienie, k tóre jest im miłe, k tóre zna
ją  i do którego przyw ykli; drugim  powodem jest niepewność tego, co n a 
stąp i po zakończeniu ich doczesnego istn ienia”. I wreszcie H olbach stw ier
dza, że w edług „um rzeć — to zasnąć, w rócić do stanu  niewrażliw ości, 
w  k tórym  znajdow aliśm y się przed przyjściem  na św iat, k iedy nie m ie
liśm y jeszcze an i zmysłów, an i świadomości naszego obecnego istnienia. 
P raw a rów nie konieczne jak  te, które spowodowały nasze narodziny, każą 
nam  powrócić na łono przyrody, z którego wyszliśm y; przyroda odtworzy 
nas później pod jakąś now ą postacią, k tórej poznanie nie przedstaw iałoby 
dla żadnego pożytku. Nie zasięgając naszej rady, przyroda um ieściła nas 
na jakiś czas w  szeregu bytów  organicznych; bez naszej zgody zm usi 
nas do opuszczenia go i zajęcia m iejsca w  jak im ś innym  szeregu. Nie u- 
skarżajm y się na je j surowość; poddaje nas ona praw u, spod którego 
w ładzy nie w yłącza żadnego z bytów, jak ie zaw iera. Jeżeli wszystko rodzi 
się i ginie, jeżeli wszystko zm ienia się i niszczeje, jeżeli narodziny bytu  
są zawsze pierwszym  krokiem  ku  jego śmierci, to  czyż podobna, aby czło
wiek, którego m echanizm  jest tak  kruchy, a części tak  ruchliw e i skom 
plikowane, m iał być wyłączony spod ogólnego praw a żądającego, żeby 
naw et ta  trw ała  ziemia, k tó rą  zam ieszkujem y, zm ieniała się i przeobra
żała, a może naw et uległa zniszczeniu. S łaby śm iertelniku! P ragnąłbyś żyć 
wiecznie. Czy chcesz więc, aby dla ciebie jednego przyroda zm ieniła swój 
bieg? Czy te  dziwaczne komety, k tóre ta k  zdum iew ają tw oje oczy, nie po
uczają cię, że naw et p lanety  podlegają śm ierci? Żyj więc w  spokoju, 
dopóki ci na to pozwala przyroda, i um ieraj bez obawy, jeżeli um ysł 
twój je s t oświecony rozum em ”17).

Równie zdecydowanie m aterialistycznie pojm uje człowieka, jego życie 
i śmierć, w śród innych dawnych uczonych rosyjskich, przede wszystkim  
A leksander N ikołajewicz R a d i s z c z e w  (ur. 1749, zm. 1802). W rosyjskim  
w ydaniu jego W ybranych pism  filozoficznych i społeczno-politycznych  m.in. 
w rozw ażanym  tu  tem acie Radiszczew  tak ie  głosi tw ierdzenie. „W p ie r
wszym okresie dziecko nie myśli, lecz czuje, jego mózg n ie  jest jeszcze

16 T a m ż e , s. 306 i  n n .
17 Z a K r ó tk i  z a r y s  h i s to r i i  f ilo z o f ii ,  s. 238 w  o p r .  I. J .  S z c ip a n o w a .
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narządem  myśli, lecz źródłem  w rażeń zmysłowych. Siły um ysłowe dziecka 
k sz ta łtu ją  się stopniowo pod w pływ em  oddziaływ ania zew nętrznych przed
m iotów  oraz pod w pływ em  klim atu, ćwiczeń i wychowania, m oralności i 
zwyczajów. W raz ze śm iercią ciała um iera organ m yśli i ginie zdolność m y
ślenia. S tw ierdzając, że człowiek żywi nadzieje n a  nieśm iertelność i w iecz
ność, Radiszczew zapytuje, czy nadzie ja  ta  jest uzasadniona, skoro w  przy
rodzie wszystko rodzi się, rozw ija i um iera, czyli ulega rozkładowi. Sam a 
przez się śm ierć jest, rzecz jasna, dla człowieka czymś strasznym , i „czło
w iek ucieka od m yśli o rozkładzie, w ybiega poza kres dni swoich, i zno
w u nadzieja zakw ita w  sercu struch lałym ” (Wybrane... s. 331). Dusza nie 
może być oddzielona od ciała, ginie w raz z nim , je s t śm iertelna ,,,Czyż 
dusza nie rośnie wespół z ciałem, czy nie wespół z nim  m ężnieje i k rzep
nie, w iędnie i gnuśnieje? — zapytuje Radiszczew. — Powiedz, o ty  k tóry  
pragniesz żyć po śm ierci: czy zastanaw iałeś się nad  tym, że jest to (nie
śm iertelność) n ie  ty lko niepraw dopodobne, ale i niemożliwe?... A zatem,
o śm iertelniku! porzuć darem ne m arzenie, że przypadł ci w  udziale los 
bóstw a! Byłeś potrzebny ziemi zjaw iskiem  na mocy p raw  odwiecznych”18).

Zastanaw iające a  zarazem  filozoficznie dużo m ówiące są zdana o śm ier
ci w ielkiego duńskiego m yśliciela i filozofa, S8rena K i e r k e g a a r d a  
(ur. 1813, zm. 1855), do którego w rócim y jeszcze w  punkcie następnym . 
Oto k ilka jego zdań z dwutom owej pracy  pt. Enten Eller, czyli po polsku 
Albo  — albo. Nie wiem y o tym, co się dzieje po śm ierci, bo „n ik t spośród 
um arłych nie w rócił”19). A dalej w  tym że sam ym  rozdziale zatytułow anym  
D iapsalmata  tak  pisze: „Jakoż potw orna jest n u d a  — potw ornie nudna. 
Nie znam mocniejszego w yrażenia, prawdziwszego, gdyż ty lko jednakow e 
poznaje się przez jednakow e. Gdyby było jakieś wyższe w yrażenie, moc
niejsze, to  by już było ruchem . A ja  leżę w yciągnięty, bezczynny; jedyne, 
co widzę, to  jest pustka, to, czym żyję, to jest pustka, jedyne, w  czym 
się poruszam , to w  pustce. N aw et nie doznaję bólu. Sęp bez przerw y szar
pał w ątrobę P rom eteusza; na Loke bez przerw y spływ ała trucizna; była 
to  rozrywka, chociaż m onotonna. A dla m nie naw et ból strac ił sw ą roz
maitość: gdyby mi ofiarow ano w szystkie pyszności św iata albo wszystkie 
cierpienia, nic by m nie to nie obeszło, nie zw róciłbym  się ku  nim  an i nie 
odwrócił, an i by się zbliżyć, an i by uciec. U m ieram  śm iercią. Cóż mogło
by odmienić ten  mój stan? G dybym  u jrza ł coś pewnego, żeby to  była 
jakaś próba, jakieś natchnienie, coś, jakaś w iara, co góry przenosi; gdy
bym  znalazł myśl, k tó ra  by w iązała skończone z nieskończonością. Ale za
tru te  w ątpienie mej duszy pożera wszystko. Dusza moja jest jak  Morze 
M artw e, nad  k tórym  nie może przelecieć żaden p tak ; w  połowie drogi 
zmęczony opada w śm ierć i nicość”20).

18 T a m ż e , s. 238.
19 S ó r e n  K ie r k e g a a r d :  A lb o —a lb o , W a rsz a w a  3976, s. 27, t .  I .
20 T a m ż e , t .  I ,  s. 39—40.
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W pew nej m ierze śladam i filozofii K ierkegaarda poszli współcześni e- 
gzystencjaliści tacy, jak  M. H e i d e g g e r  i K.  J a s p e r s  w  Niemczech,
— G. M a r c e l ,  J.  P.  S a r  t  r  e, A.  C a m u s  we Francji, — N. A b b a -  
g n a n o  w e Włoszech, — W. B a r r e t  w  USA, i in. D odajm y tu  eg- 
zystencjalizm  je st filozofią, k tó ra  za jedyny obiekt uznaje egzystencję 
ludzką, jej przeżywanie. N ajjaskraw szym  i najbardzie j dogłębnym spo
sobem przeżyw ania swej egzystencji jest w edług egzystencjalistów  s t r a c h .  
Je st on jak  gdyby — to jest tw ierdzenie K ierkegaarda, p rzy ję te przez 
współczesnych egzystencjalistów  — praprzeżyciem , praprogiem  w szelkiej 
egzystencji. Przy czym nie może on być ściśle określony an i zdefiniowany. 
On, strach , jest wyczuwany. S trach  przed czymś innym, czymś przeciw 
staw nym . S trach przed nicością. H eidegger powie: „S trach  odkryw a n i
cość”21). W edług J . P. S a r  t  r  e’a każdy byt z w yjątk iem  człowieka jest 
„bytem -w -sobie”, bo człowiek, jego egzystencja, jest bytem  dla siebie i jako 
tak i jest przeciw staw ny „bytow i-w -sobie”, jest zatem  n i c o ś c i ą .  Każdy 
byt z w yjątk iem  człowieka w ykształtow uje się z innego by tu  i p rze
kształca się w  inny byt, nigdy w  nicość. A egzystencja ludzka? S artre  
powiada, iż egzystencji ludzkiej jako  św iadom ości albo przeżycia nie mo
że znaleźć bytu, z .ctórego by  ona się w ykształtow ała i w  k tóry  by m iała 
się czy mogła się z kolei przekształcić. W yciąga więc S artre  wniosek: 
ponieważ po obu stronach egzystencji ludzkiej jest dla niej i w  stosunku 
do niej nicość, sam a egzystencja jest też nicością. S tąd  już łatw o wyciąg
nąć w niosek następny: śm ierć jest kresem  egzystencji ludzkiej. Podobnie 
rozum uje Heidegger i in. egzystencjaliści, nieco inaczej K. Jaspers, zw łasz
cza zaś G abriel M a r c e l  (ur. 1889), usiłujący skatolicyzować ateistyczny 
i m aterialistyczny egzystencjalizm  H eideggera i S a rtre ’a.

W spółczesny św iatow y m aterializm , zwłaszcza m inistyczny m aterializm  
dialektyczny K arola M a r k s a  (ur. 1818, zm. 1883), F ryderyka E n g e l s a  
(ur. 1820, zm. 1895), W łodzim ierza Iljicza L e n i n a  (ur. 1870, zm. 1924), 
zgodnie z sw oją filozofią człowieka jako cząstki zróżnicowanej i bogatej 
m aterii rów nie bogatego i zróżnicowanego św iata czy wszechświata,, przy
rody, uważa śm ierć człowieka za kres jego życia. Nie przy jm uje n ieśm ier
telności osobowo i indyw idualnie ujętej duszy czy świadom ości czy jako 
świadomości ludzkiej; człowiek może się w  w iększej lub  m niejszej m ierze 
uwiecznić czy unieśm iertelnić w  dziejach ludzkich tw órczym  w kładem  
swojej pracy i swojego uczucia życia nie ty lko dla siebie, ale i dla innych, 
dla narodu  swego i dla ludzkości. Po śm ierci nie m a już dla człowieka 
an i dalszego, jako kontynuacji obecnego, an i innego życia.

a Za K rótk i z a r y s  h is to r ii f i lo z o f i i ,  s. 734.

46



2. Ś m i e r ć  — nie jest końcem egzystencji człowieka jako człowieka

Jest w  dziejach m yśli filozoficznej w ielu filozofów, którzy w  człowieku 
w idzą istotę nie tylko substancjaln ie m aterialną, ale i substancjaln ie du
chową i k tórzy tw ierdzą, że śm ierć człowieka jest znieruchom ieniem  a po
tem  w  zasadzie rozkładem  całego jego ciała, dusza natom iast substancjal
n ie  żyje nadal; trzeba tu  też w skazać na panpsychizm  czy spirytualizm , 
tw ierdzący, że w ogóle człowiek w  swej istocie to tylko duch, czy dusza! 
Oczywiście nie możemy tu, jak  to i uczyniliśm y w  p. 1 przytoczyć wszy
stkich uczonych, zajm ujących się tym  tem atem  i w ypow iadających w  tym  
przedm iocie sw oje opinie. W skażemy ty lko na niektórych, przy czym w spól
ną  bazą ich rozum ow ania jest założenie, iż to co je st istotowo duchowe 
albo istn ieje  wiecznie, więc nie m a początku i n ie  będzie mieć końca, 
albo jeśli powstało z mocy Boga, k tóry  jest w iecznie istn iejącym  Duchem, 
ma w  nim  i dzięki Jego akcji początek, nie- będzie jednak  m iał końca. 
Dopowiedzmy tu  jeszcze, że w  filozofii szczególnie starożytnej obok ciała 
w yróżnia się w  człowieku ducha i duszę. Np. T a c j a n  (II w .; ur. ok. 
110 r.) uważał, że dusza czyli po grecku psichy je st m ateria lna  i jako taka 
śm iertelna, natom iast duch, po grecku pneum a — jest n ieśm iertelny; duch 
może też unieśm iertelnić cielesną, m ateria lną  duszę.

Z daw nych klasyków  filozofii starożytnej przede w szystkim  wskazać 
trzeba na P la tona i Arystotelesa.

P l a t o n  (ur. 427, zm. 347 )twierdzi, że dusza człowieka jako taka jest 
w ieczna i żyła ona przed połączeniem  się z ciałem. Połączenie z ciałem  jest 
dla duszy karą. Dusza żyła odwiecznie w  odwiecznie czyli wiecznie istn ie
jącym  świecie i d e i  (preegzystencja dusz), żyła samodzielnie, bez ciała. 
Dusza je st w edług P latona substancją  i dzięki niej, a nie dzięki ciału, 
człowiek je st człowiekiem i różni się zasadniczo od innych istot żywych. 
Bez duszy ciało jest substancją niższego rzędu i szybko się w skutek  opusz
czenia go przez duszę rozpada, przem ienia na wielość innych form  byto
wych. K iedy więc dusza opuszcza ciało, następu je  śmierć. Jed n ak  tylko 
ciało nieruchom ieje i rozpada się. Dusza żyje nadal, je s t bowiem wieczna 
z n a tu ry  swej, i je j celem jest pow rót do św iata idei, św iata jedynie 
rzeczywistego; podkreślm y jednak, że idzie o pow rót duszy rozum nej, 
P laton bow iem  przy jm uje jeszcze istn ienie w  człowieku duszy nierozum 
nej, złożonej z dwóch części: gniewnej i porywczej, ta  dzieli los ciała. J e 
śli zaś dusza rozum na do św iata idei zaraz po śm ierci po tzw. śm ierci 
n ie  w raca, to  dlatego, że jeszcze w  czasie ziemskiego połączenia z ciałem  
nie osiągnęła pierw otnego stanu  sw ojej doskonałości, m usi w ięc w  innych 
m ateria lnych  form ach udoskonalać się, aby w reszcie w rócić tam  dotąd, 
skąd wyszła, czyli do św iata idei. A zatem  w edług P latona śm ierć czło
w ieka, współcześnie zw ana biofizyczną, n ie  kończy egzystencji całego czło
w ieka. To, co stanow i isto tę człowieka, jego dusza, żyje nadal, żyje n a 
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dal, bo z n a tu ry  swej jest w ieczna tak, jak  wiecznym  jest nieogarniony 
św iat idei.

A r y s t o t e l e s  (ur. 384, zm. 322) zdaw ał się przyjm ować istnienie w  
człowieku, w  ciele, jakby  trzech dusz: w egetatyw nej (roślinnej), sensy- 
tyw nej (zwierzęcej; zmysłowej) i rozum nej czyli ludzkiej; rozum em  albo 
duszą, k tó re j najwyższą w łaściwością jest rozum, człowiek zasadniczo różni 
się od innych isto t żyjących. Rozum ten  (po grecku — nous) w ykonuje 
w edług A rystotelesa dw ojakiego rodzaju  funkcje. O ile um ysł ja k  gdyby 
przedziera się przez poznany poprzez zmysły byt czy zjaw isko jako rów 
nież oczywiście by t i dotyka jego istoty, przem ienia niejako byt zm ysło
wy na byt umysłowy, spełnia bezpośrednią funkcję duszy i zwie się u- 
m ysłem  czynnym ; ten  też um ysł czynny jest całkowicie niezależny od cia
ła  i dzieli losy duszy jako odrębnej od ciała i niezależnej substancji, 
k tó rą  A rystoteles za sw oim ' mistrzem , P latonem , uw ażał też za n ieśm ier
telną, wiecznie istniejącą, podobnie jak  w  ogóle św iat; przyjm ow ał więc 
tzw. preegzystencję dusz. Skoro tak , to i śm ierć człowieka, śm ierć biofi- 
zyczna, nie kończy egzystencji całegb człowieka; powoduje rozpad ciała, 
dusza żyje nadal.

K oncepcja O r y g e n e s a  (ur. 185/6 zm. ok. 254/5), k tóry  tw orzył za
równo pod w pływ em  filozofii pogańskiej starożytnej i jem u współczesnej, 
jak  i pod w pływ em  chrześcijaństw a, którego filozofię sam  w ydatnie 
współtworzył, w  zakresie dualistycznego pojm ow ania człowieka i jego 
przyszłości po śm ierci jest dosyć oryginalna. Świat, zarówno m ateria, jak  
i dusze (istnieje dusza =  psichy i um ysł =  nous) zostały stw orzone przez 
Boga z niczego a le  odwiecznym aktem . Zatem  świat, a więc i m ateria 
i dusze, jest bez początku, ta k  jak  i Bóg. Św iat jest wieczny, chociaż ma za 
au to ra  wiecznego Boga, ale żadna z  form  św iata nie jest wieczna; obecny 
św iat kiedyś zostanie zastąpiony innym . Ale ostatecznie wszyscy i wszy
stko znowu w róci do swojego „początku”, do prażródła”, — do Boga. A 
zatem  śm ierć biofizyczna człowieka nie kończy jego egzystencji; człowiek, 
ja k  w  ogóle byt, je s t wieczny, chociaż m a za swego A utora również w iecz
nego Boga; byt trw a, zm ieniają się formy.

Należy w  tym  m iejscu w skazać też na św. C y p r i a n a  (ur. ok. 200/210, 
zm. 258), w pierw  re to ra , potem  biskupa antiocheńskiego, k tó ry  w praw 
dzie nie ty le  filozoficznie, ile asceptycznie pisze o śm ierci w  rozpraw ce pt. 
De m ortalitate. Czynimy to teraz, gdyż w  punkcie' następnym  będziemy 
rozpartyw ać śm ierć jedynie w  aspekcie odnośnie tekstów  Pism a św. No
wego Testam entu. Oto w  czasie zarazy jak a  naw iedziła K artag inę i oko
lice, chrześcijanie uważali, że ich jako w yznawców  praw dziwego Boga 
zaraza nie pow inna dotykać. Sw. C yprian nap isał w tedy w spom niane dzieł
ko, w  którym  ta k  w ierzących chrześcijan, jak  i niewierzących, pogan, po
ciesza i ukazuje im śm ierć jako  wyzwolenie z cierpień tego św iata, który 
się zresztą już kończy, a przejście do Chrystusa, do św iata poza grobem,
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św iata pięknego i dającego swoim m ieszkańcom  pełne szczęście. Ks. d r 
M ichał S ieniatycki w  A teneum  K apłańskim  opublikow ał pożycję pt. Sw. 
Cyprian  o śm ierci i wobec śm ierci22). Z pracy te j przytaczam y dwa cha
rak terystyczne zdania, w yrażające przekonanie C ypriana o tym, że po 
śm ierci biofizycznej człowieka oczekuje go p iękny św iat i szczęśliwe w 
nim  dalsze życie. „Ten się tylko boi śmierci, k to nie chce iść do C hrys
tusa, ten  się boi iść do Chrystusa, k to  się nie spodziewa z C hrystusem  
królow ać” (De mort. 2; At. Kapł., s. 233). Oraz inne zdanie: „Śm iertelność 
ta  dla Żydów, pogan i n ieprzyjaciół C hrystusa jest zarazą, dla sług Chrys
tu sa  zbaw iennym  odejściem, wyzwoleniem  ze św iata” (De m ort. 12jl4; At. 
Kapł., s. 235). I: „Jakaż rozkosz w  niebieskim  K rólestw ie żyć bez obawy 
śmierci, żyć wiecznie... (De mort. 24,26; At. Kapł., s. 237). Pod koniec ks. 
prof. S ieniatycki przytacza z zachowanych Acta proconsularia końcowy 
dialog między G ąieniusem  M axim usem  a Cyprianem , dialog świadczący
o osobistym stosunku św. Cypriana do śmierci- wobec w łasnej śmierci.

„Stawionego przed siebie zapytuje G alenius M aximus:
Ty jesteś Thascius Cyprian?
— C yprian biskup odrzekł: Ja  jestem .
G alenius M axim us prokonsul rzekł: Tyś ofiarow ał się na b iskupa lu 

dziom bezbożnym?
— C yprian biskup odrzekł: Ja.
G alenius M axim us prokonsul rzekł: N ajśw iętsi im peratorow ie każą ci 

złożyć bogom ofiary.
— C yprian biskup rzekł: Nie uczynię tego.
G alenius M axim us rzecze: Namyśl się.
— C yprian biskup odpowiedział: Czyń, co ci nakazano; w  rzeczy tak  

spraw iedliw ej nie ma żadnego nam ysłu.
N astępuje wyrok, k tóry  G alenius odczytuje z tabliczki: „Thascius Cy

prian  ma być mieczem ścięty”.
— C yprian biskup rzekł: Bogu niech będą dzięki” (Acta proconsularia 

3—4; At. Kapł., s. 237.
Działo się to w  czasie prześladow ania chrześcijan przez cesarza W a

leriana. Sw. C yprian został dnia 14 w rześnia 258 r. ścięty mieczem koło 
K artaginy.

Wagę przede w szystkim  filozoficzną a tylko z pozoru teologiczną m ają 
wypowiedzi św. A ureliusza A u g u s t y n a  (ur. 354, zm. 430) w  nas tu  
in teresu jącym  przedmiocie. Człowiek składa się z duszy i ciała — to już 
jest u św. A ugustyna tw ierdzenie postaw ione jasno, w yraźnie i bezdys
kusyjnie. Dusza jest pełną, sam oistną i czysto duchową substancją; nie 
ma w  niej nic m aterialnego, jako też nie spełnia ona żadnych funkcji bio- 
fizycznych. Je j funkcje to myślenie, chcenie, pam iętanie. F unkcje duszy

22 Sto. C y p r ia n  o ś m ie r c i  i  w o b e c  ś m ie rc i:  ks. dr M. S ie n ia ty c k i w  A te n e u m  
K a p ła ń s k im , W ło c ła w ek  1926, s. 225—237.
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różnią się zasadniczo od funkcji, w ykonyw anych przez ciało; je s t w  całym  
ciele a  zarazem  może myśleć i przypom inać sobie i pam iętać poszczególne 
ja k  najbardzie j w ew nętrzne i dotyczące samego człowieka szczegóły. Ciało 
ulega zniszczeniu i zepsuciu, dusza jest n ieśm iertelna , jest w ięc wyższa
i doskonalsza od ciała. Je s t obrazem  Boga i raz przez Boga stworzona, 
już  nie ginie. Śm ierć w ięc nie kończy egzystencji człowieka; dusze pozo
s ta ją  po śm ierci biofizycznej w  zależności od ich stanu  m oralnego i stop
nia doskonałości lub  je j b rak u  w  jakichś przez Boga określonych „m iej
scach” na tam tym  świecie i ich pełne życie wiecznie szczęśliwe lub  w iecz
n ie nieszczęśliwe rozpocznie się w  pełni od m om entu zm artw ychw stania 
ciał i ich połączenia się ze swoimi duszam i i po sądzie ostatecznym . Śm ierć 
więc je st w edług św. A ugustyna chwilową, m ogącą jednak  trw ać długie 
tysiączne wieki, rozłąką ciała i duszy, przy czym ciało ulega chwilowem u 
aż  do zm artw ychw skrzeszenia .rozkładowi, dusza zaś prżebyw a w  jak im ś 
jakby  jeszcze neu tra lnym  m iejscu (abdita receptacula) w  stanie spokoju 
(in aerum na); spokój dusz zbaw ionych nie jest jednak  jeszcze pełnym  
szczęściem, u trudzenie dusz potępionych nie jest jeszcze k a rą  piekielną, 
dla n iektórych dusz jest oczyszczeniem, bo pełnia szczęścia i potępienia 
zrealizują się dopiero po w skrzeszeniu ciał i po sądzie ostatecznym . Sw. 
A ugustyn na te  tem aty  pisze w  swoich M owach (Semno 177,2; 328,5); 
K om entarzu  do Ps. X X X V I , 1,18; w  Enchiridionie, w  Państw ie Bożym  
(De civita te Dei) i w  dziełku O w ierze i uczynkach  (De fide et operibus). 
W ielki średniowieczny filozof i  teolog chrześcijaństw a, św. T o m a s z  z 
A kw inu (ur. ok. 1225, zm. 1274), dowodził, że człowieka stanow i ciało i d u 
sza i że w łaśnie dusza je st fo rm ą ciała, a  n ie  tylko substancją sam oistną. 
Sam oistńość duszy sprow adza się do możności jej istn ienia po śmierci, 
użyjm y tu  też współczesnego term inu, biofizycznej, bez ciała aż do jego 
zm artw ychw skrzeszenia i ponownego złączenia się z duszą i dusza jest 
jedną  zasadą funkcji człowieka tak  fizycznych, ja k  duchowych. Człowiek 
jest jednością psychofizyczną, acz jest złożony z duszy i ciała. W brew  P la 
tonow i m.in. dowodzi, że dusze ludzkie nie istn ieją  wiecznie (zaprzecza 
preegzystencji dusz; n ie  zgadza się z Arystotelesem ), stw arza je  Bóg, ale 
raz  stw orzone już n ie  giną, s ta ją  się wieczne, bo są z w oli Boga i to  s ta 
nowi ich naturę,, duchowe i s tąd  też n ieśm iertelne. Pisze na ten tem at 
św. Tomasz w  obu  siwoich Sum ach, jak  i  w  dziełku pt. De anima. Śm ierć 
więc w edług św. Tom asza z A kw inu nie kończy egzystencji człowieka, 
dusza jego żyje nadal, a k iedyś znowu złączy ona z sobą mocą Boga 
w skrzeszone i odnowione ciało, którego tu  n a  Ziemi stanow iła form ę sub
stancjalną.

W edług Im m ąnuela K a n t a  (ur. 1724, zm. 1804) zarówno nieśm iertel
ność duszy, jak  i istnienia Boga jest postu latem  praktycznego rozum u. Za
tem  i tak im ż postu latem  jest dalsze życie duszy po śm ierci biofizycznej. 
Podobnie Charles R e n o u v i e r  (ur. 1815, zm. 1903), „odw ołując się do za
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sady sprzeczności... doszedł... do uznania skończoności świata, a odwołując 
się do wiary doszedł do uznania wolności. A także doszedł do uznania ist
nienia Boga i nieśmiertelności duszy: stanowią również potrzebę człowieka, 
są postulatami jego wiary”23).

Oczywiście można by tu jeszcze wiele przytoczyć opinii w  tym zakresie 
filozofów X IX  i X X  w., wś^pd nich i polskich. Celem naszym jednak nie 
było i nie jest wskazanie na filozofów wypowiadających się na ten temat. 
Chodziło nam jedynie o wybranie niektórych i to uczyniliśmy wyżej. Na 
podstawie tych opinii można wypowiedzieć wniosek, że według wielu fi
lozofów śmierć biofizyczna nie kończy egzystencji człowieka, owszem po 
śmierci — powiedzmy ciała, które nieruchomieje i w naturalnych warun
kach rozkłada się — dusza żyje nadal i żyć będzie odwiecznie, a według 
filozofów chrześcijańskich kiedyś, to już jest inne zagadnienie, które oni 
filozoficznie też akceptują — połączy się ze wskrzeszonym przez Boga 
ciałem. I my przyłączamy się do tego uogólnienia.. Czynimy to, rzecz uj
mując tu filozoficzne nie teologicznie, na następującej podstawie.

Świat współczesny, a w nim również człowiek, jest dowodem długotrwa
łej i wspaniałej coraz doskonalącej świat i człowieka i doskonalonej przez 
człowieka e w o l u c j i .  Ta dwukierunkowa ewolucja może i z pewnością 
również w przyszłości będzie piąć się coraz wyżej. Jej owocem cieszyć 
się będą współcześni tej ewolucji ludzie.. Oczywiście choćby dlatego wart
i należy trudzić się nad doskonaleniem bogatego i zróżnicowanego pro
cesu postępującej ewolucji. Ale czyż korzystanie z jej owoców może o
graniczać się tylko do kilkudziesięciu lat świadomego istnienia i twór
czego działania? A chociaż w świadomym doskonaleniu rzeczywistości i 
siebie samego udział bierze wysiłek' fizyczny człowieka, to jednak nie 
on jest najważniejszy. Najważniejszym jest umysł człowieka, jego duch, 
jego duszar Bez myślenia, bez logicznego a często i bardzo cierpliwego i 
systematycznego myślenia na nic by się zdał największy wysiłek fizycz
ny! Nie myśli, nie pamięta, nie porównuje, nie wyciąga uogólnień — c i a 
ło!  Myśli — niewidzialna, niedotykalna d u s z a .  I właśnie to myślenie, 
to logiczne myślenie po prostu domaga się istnienia duszy, trwałego ist
nienia tego, co charakterystyczne i jedyne dla człowieka i co zostało zdo
byte i jest nadal zdobywane w wyniku mozolnej i bardzo długotrwałej 
ewolucji, trwającej przecież i mającej wiecznie trwać (według koncepcji 
chrześcijańskiej do końca tego ziemskiego świata (— ś w i a d o m o ś c i  i 
jej źródła, które umownie przyjęto się nazywać d u s z ą .  Jestem logicznie
i filozoficznie przekonany, że śmierć biofizyczna' nie kończy i nie może 
kończyć egzystencji człowieka. Grób jest etapem nowej formy egzystencji 
człowieka, chwilowo rozdzielonego, i jego świadomego istnienia i działa
nia w i n n y c h  kategoriach świata pozaziemskiego.

a Por. W. Tatarkiewicz: Historia filozofii, t. m ,  s. 155.
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Ale, to trzeba sobie jasno powiedzieć: ani twierdzący, iż śmierć koń
czy całkowitą egzystencję człowieka, ani twierdzący, iż śmierć nie kończy 
całkowitej egzystencji człowieka, owszem jest etapem nowej formy eg
zystencji, w  równy sposób nie potrafią i nie mogą swoich twierdzeń czy 
mniemań empirycznie i sprawdzalnie zademonstrować i udokumentować. 
Z tamtej strony, i empirycznie i filozoficznie,' nie mamy żadnego spraw
dzalnego dowodu, dokumentu, świadka. A teoretycznie?

III. O  śmierci teologicznie

Współczesna teologia w ogóle jest bardzo zróżnicowana, również teo
logia chrześcijańska. Śmierć człowieka i jego losy po niej także nie są 
przez współczesnych teologów w ogóle, w tym również chrześcijańskich, 
jednoznacznie rozumiane. Nie odwołując się do świętych ksiąg innych 
wielkich religii, oprzemy się w naszych wywodach O śmierci — teologicz
nie jedynie na odnośnych tekstach Pisma św. Nowego Testamentu jako na 
wspólnym wszystkim Kościołom i wyznaniom chrześcijańskim pisanym 
źródle chrześcijaństwa. Chcemy zatem pisać, oczywiście i tu tylko szki
cowo i ogólnie, o ś m i e r c i  w  świetle teologii nowotestamentowej. Po
stawmy sobie dwa konkretne pytania: 1. Czym jest ś m i e r ć  według No
wego Testamentu; oraz 2. Czy ś m i e r ć  biofizyczna człowieka kończy 
według Nowego Testamentu egzystencję człowieka?

1. Czym jest śmierć według Nowego Testamentu

O ś m i e r c i  Pismo św. Nowego Testamentu (również Starego Testa
mentu) pisze na wielu miejscach. Nam tu jednak idzie nie o fakt śmierci
i jej powszechność, a o istotę śmierci. Wszak zaraz dodajmy, iż nie ma 
w Piśmie św. fachowego jej określenia, czy naukowej definicji. Znajdujemy 
w nim natomiast różne nazwy śmierci i na przykład z nazw można wnios
kować o pojęciu śm ierci.'

Kilkakrotnie o śmierci odnośne teksty Nowego Testamentu mówią np. 
jako o ś n i e .  św. Jan opisuje szczegółowo fakt śmierci Łazarza i wskrze
szenie go przez Jezusa i to wtedy, kiedy już ciało Łazarza było w  stanie 
rozkładu. W pewnym momencie Jezus, stojąc przy grobie, rzekł do Mar
ty, siostry zmarłego Łazarza: „Usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, 
siostra umarłego: Panie! Już cuchnie, bo j-uż czwarty dzień w  grobie” 
(J.XI,39). A więc Łazarz umarł. A  jednak uprzednio Jezus dowiedziawszy 
się o chorobie Łazarza, która spowodowała jego śmierć, powiedział do 
swoich apostołów: „Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął; ale idę go zbudzić ze 
snu. Tedy rzekli uczniowie do niego: Panie! Jeśli zasnął, zdrów będzie. 
Ale Jezus mówił o jego śmierci; oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym
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śnie” (J. XI, 11—13); Faktycznie była to śmierć biofizyczna, a Jezus 
nazwał ją s n e m .  Ze snu człowiek budzi się. Jezus zbudził Łazarza ze 
śmierci, wskazując i dowodząc tym możliwości przyszłego wskrzeszenia 
wszystkich zmarłych w  ostatnim dniu istnienia tego świata, jak o tym piszą 
odnośne teksty Pisma św. Stwierdził też tym samym, że śmierć nie kończy 
egzystencji człowieka.

Sw. M a r e k ,  opisując wskrzeszenie przez Jezusa córki Jaira takie 
przytacza m.in. zdania:...„nadeszli domownicy przełożonego synagogi i do
nieśli: Córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?... I przy
szli do domu przełożonego synagogi, gdzie (Jezus, n.) ujrzał zamieszanie 
i płaczących i wielce zawodzących. A  wszedłszy, rzekł im: Czemu czy
nicie zgiełk i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale ś p i... I wyśmieli go. Ale 
on... ująwszy dzieweczkę za rękę, rzekł: Talita kumi! Co znaczy: Dziewecz
ko, mówię ci, wstań. I zaraz dzieweczka wstała” (Mr. V, 35-43). Może to był 
przypadek tylko śmierci klinicznej? W każdym razie Jezós śmierć, która 
dla otoczenia była śmiercią rzeczywistą, nazwał s n e m .

Sw. P a w e ł  w  I Liście do Koryntian, pisząc o zmartwychwstaniu Je
zusa Chrystusa jako zasadniczym dowodzie na to, że jest możliwość zmar
twychwstania, a więc powrotu ze śmierci (po trzech dniach od chwili 
śmierci nie można oczywiście mówić o śmierci klinicznej) do życia, stwier
dza: „A  jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiast
kiem tych, którzy z a s n ę l i ” (I Kor. XV, 20). Zauważmy, iż św. Paweł 
wyraźnie pisze, że Jezus został wzbudzony w sensie jakby ocucony i po
dobnie stanie się z tymi, którzy zmarli, umierają i umrą, bo oni też tylko 
zasnęli, zasypiają, czy zasną w  przyszłości. Ze snu zaś prędzej czy później 
następuje przebudzenie czy wzbudzenie, dodajmy —  mocą Boga i z Jego 
woli. Podobnie o śmierci jako o śnie pisze św. P a w e ł  w  Liście do Tesalo- 
niczan: „A  nie chcemy, bracie, abyście byli w niepewności co do tych, 
którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nadziei nie ma
ją. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też 
wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli” 
(I Tes. IV, 13— 14).

W II Liście do Koryntian św. P a w e ł ,  przyrównując ciało człowieka 
do namiotu, w  którym przebywa i działa dusza, życie, nazywa śmierć roz- 
padnięciem się tego namiotu. Oto zdanie św. Pawła: „Wiemy bowiem, 
że, jeśli ten namiot, który -jest naszym ziemskim mieszkaniem s i ę  r o z 
p a d n i e ,  mamy budowlę od Boga, dom w  niebie, nie rękoma zbudowany, 
wieczny” (II Kor. V, 1). Śmierć jest więc rozpadnięciem się całości, jaką 
stanowi człowiek żyjący. Sw. Augustyn w dziełku Ennarationes (in Ps. 48, 
s. 2,2) pisze, że „śmierć bez wątpienia jest rozdzieleniem duszy od ciała”2*). 
Nieco dalej w  tymże samym Liście św. P a w e ł  zdaje się mówić o śmierci

21 Mors nempe separatio est animae a corpore. Mignę Ed. Lat. 36, 556.
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jako o wyjściu z ciała. Czego? Nas, duszy naszej, życia naszego! Śmierć 
więc jest opuszczeniem ciała przez to, co stanowi według św. Pawła is
totę człowieka, duszę. A zatem śmierć jest, pamiętając o innych tekstach 
Pisma św., mówiących o zmartwychwstaniu, chwilowym rozdziałem duszy 
od ciała; człowiek przeto, jego istota, żyje po śmierci biofizycznej — nadal. 
Sw. P a w e ł  pisze: „Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej 
wyjść z ciała i zamieszkać u Pana”25). Biblia Tysiąclecia28) daje poprą w - 
niejsze tłumaczenie tekstu greckiego, a mianowicie: „Mamy jednak nadzie
ję  i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w  obliczu Pana” .

W Liście do Filipian św. P a w e ł  śmierć zdaje się nazywać r o z s t a 
n i e m .  „Dla mnie życiem — pisze — jest Chrystus, a śmierć zyskiem. 
A  jeśli życie w  ciele umożliwi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. 
Albowiem jedno i drugie mnie pociąga: pragnę rozstać się z życiem i być 
z Chrystusem, bo to daleko lepiej; lecz z drugiej strony pozostać w ciele, 
to ze względu na was rzecz potrzebniejsza” (Filipan I, 21—24).

W II Liście do Tymoteusza św. P a w e ł  po raz drugi uwięziony, ok. 
67 r., a więc na krótko przed swoją śmiercią, śmierć nazwał swoim r o z 
s t a n i e m  s i ę  z ż y c i e m  (po grecku: analyseós mu). Oto jego zdanie: 
„Albowiem  już niebawem będę złożony w  ofierze, a c z a s  r o z s t a n i a  
m e g o  z ż y c i e m  nadszedł” (II Tym. IV, 6). Podobnie o śmierci pisze 
św. P i o t r :  „rychło trzeba mi będzie r o z s t a ć  s i ę  z ż y c i e  m” (II P.
1, 14).

Ś m i e r ć  według Pisma św. Nowego Testamentu, ś m i e r ć  biofizyczna, 
jest rozstaniem się albo rozłączeniem się duszy od ciała, przy czym ciało 
jako jedna, materialna, substancja bywa składane do grobu, czy w inny 
sposób staje się współcząstką maleńką czy maleńkimi współcząsteczkami 
Ziemi jako wielkiej sumy materialnych części i cząsteczek aż do jego 
mocą Bożą wskrzeszenia, dusza zaś jako druga substancja człowieka ziem
skiego, jako substancja niematerialna, duchowa, będąc nieśmiertelną, ży
je  dalej. A zatem: czy można według teologii nowotestamentowej zapytać:

2. Czy ś m i e r ć  biofizyczna człowieka kończy egzystencję człowieka?

Zapytać można, wszakże odpowiedź już po wyżej wypowiedzianych u
wagach może być tylko jedna: Nie, śmierć biofizyczna człowieka nie koń
czy jego egzystencji. Jak — zapytajmy przeto z kolei — prawda ta jest 
przedstawiona w  odnośnych tekstach Pisma św. Nowego Testamentu?

Człowieka stanowi określone ciało i określona dusza z tym, że ciało 
indywidualne bez duszy indywidualnej jako harmonijna, ruszającą się, 
działająca, żywa całość istnieć nie może, dusza zaś po jej rozłączeniu z 
ciałem może samoistnieć i jest wtedy duszą ludzką, o pełnym człowieku

25 II Kor. V, 8. Tłum. z wyd. Bryt. i Zagr. Tow, Bibl. Warszawa 1966.
50 Pallotinum, Poznań—Warszawa 1971. Wyd. II.
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jednak i zintegrowanym będzie można mówić dopiero znowu po wskrze
szeniu ciała i połączeniu go ze swoją duszą. Ze istnieje ciało jako materia, 
wiemy. Czy zaś dusza, ożywiająca to ciało, powodująca jego znieruchomie
nie i rozkład z chwilą opuszczenia go, rozstania się z nim, żyje nadal? 
Czyli, czy jest nieśmiertelna?

Pismo św. Nowego Testamentu w  kilku tekstach głosi nieśmiertelność 
duszy, a więc jej, po stworzeniu przez Boga, już wieczne istnienie.

Jezus Chrystus u św. Mateusza bardzo wyraźnie i uroczyście stwier
dza i wypowiada jako przestrogę. „Nie bójcie się tych, którzy zabijają 
ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i  duszę 
i ciało zniszczyć w  piekle”  (Mt. X, 28); tu „zniszczyć”  odnosi się, nie do 
substancjalnego i ontycznego zniszczenia duszy i ciała w  piekle, a do po
zbawienia i duszy i ciała, czyli człowieka wiecznie trwającego szczęścia w 
-niebie. Innym razem J e z u s  mówiąc o Dniu Sądu, o Dniu Ostatecznym, 
wypowiada pod koniec pod adresem dobrych, zbawionych i złych, potę
pionych, takie zdanie: „I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do 
życia wiecznego” (Mt. X XV , 46). Z chwilą śmierci nie kończy się więc eg
zystencja ludzka. Ludzie dobrzy i ludzie źli, „zdobywszy” raz swoją eg
zystencję, już jej nie tracą. Przez śmierć biofizyczną dokonuje się jedy
nie chwilowa rozłąka między duszą i ciałem, a chociaż potem różne są 
losy i koleje ciała, które rozmienia swoją substancję, i inne duszy, która 
zachowuje swoją substancję (o jej formie niczego przy pomocy naszych 
kategorii powiedzieć nie możemy, poza jej autentyczną egzystencją), jednak 
w  końcu substancje te znowu złączą się i ludzie żyć będą inną formą 
i jakością życia (też tej substancji osobowej i formy jakości — nie może
my naszymi kategoriami nawet w  przybliżeniu określić, tam bowiem pa
nują istotowo inne wymiary i kategorie) — wiecznie — w  świecie jed
nak (jak to już wyżej stwierdziliśmy) o innych wymiarach, kategoriach, 
prawach — ale jako ludzie, jako świadome egzystencje ludzkie.

I wśród innych tekstów, może bardziej o znaczeniu mistycznym, np. 
J. V, 24 i VI, 59, św. Ł u k a s z  przytacza bardzo dla naszego tematu w y
mowną scenę i jedno zdanie J e z u s a  Chrystusa, świadczące i o nieśmier
telności duszy ludzkiej i o jej dalszym życiu po śmierci biofizycznej 
człowieka. Oto razem z Jezusem ukrzyżowani zostali jeszcze dwaj ska
zańcy. W pewnej chwili „jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu 
(Jezusowi, który był powieszony na krzyżu w środku, między owymi zło
czyńcami, n.), mówiąc: Czy Ty nie jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. 
Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: Czy ty się 
Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda 
sprawiedliwiej gdyż słuszną ponosimy karę za to, cośmy uczynili; ten zaś 
nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do 
Królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, d z i ś  b ę d z i e s z  
z e  m n ą  w r a j u ” (Łk. XXIII, 39— 43). Należy tu podkreślić przekonanie
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czy wiarę złoczyńcy, wiszącego po prawej stronie Jezusa, w istnienie Kró
lestwa Jezusowego, które nie jest z tego świata, a które jest w tamtym 
świecie, świecie poza śmiercią, poza grobem, poza krzyżem. I do tego 
Królestwa w  jego przekonaniu Jezus po tej ziemskiej śmierci „przejdzie” . 
A Jezus, rozumiejąc treść i intencję jego powiedzenia i widząc w  nim 
zarazem jego wiarę i obiektywizm zapewnia, go iż nie tylko wspomni
0 nim w  swoim Królestwie, ale on razem z nim w  tym Królestwie jeszcze 
dzisiaj będzie. Wiadomo, że Jezus i skazańcy już nie długo mieli i mogli 
żyć na tej Ziemi. Wkrótce mieli umrzeć i umarli rzeczywiście. Oczywiście 
ciała ich zostały złożone do grobu, więc ani ciało Jezusa, ani ciało złoczyń
cy nie mogło być w  Królestwie, i nie o ciele Jezus myślał, mówiąc w y
żej wymienione słowa. Do Królestwa Bożego, bó o nie tu idzie, mogła 
tylko trafić ta część człowieka, zarówno Jezusa, jak i skazańca, która 
nie była ciałem, która nie umiera, której nie można zabić, a którą zwykło 
się nazywać duszą. Istnieje więc w  człowieku obok ciała i d u s z a  nie
śmiertelna. I J e z u s  mówiąc: „dziś będziesz ze mną w raju” — miał 
na myśli siebie i duszę skazańca.

Można więc powiedzieć, że według wyżej przytoczonych tekstów Pis
ma św. Nowego Testamentu i innych tu nie przytoczonych, ale wyraża
jących tę samą myśl, śmierć biofizyczna człowieka nie kończy jego czło
wieczej egzystencji, owszem ś m i e r ć  jest zasadą i nowym etapem nowej 
formy egzystencji człowieka przed ostatnim ale już wtedy pełnym eta
pem i pełną ostateczną i taką już wieczną formą życia, co nastąpić ma 
według Nowego Testamentu w dniu ostatecznym. Jezus mówi do Marty w  
związku ze śmiercią jej brata Łazarza: „Zmartwychwstanie brat twój. Od
powiedziała mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwsta
niu w dniu ostatecznym” (J. XI, 23—24). J e z u s  wyraźnie stwierdza, że 
to jest „wola tego (Boga, n.), który mię (czyli: Jezusa, n.) posłał, abym z 
tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu os
tatecznym” (J. VI, 39). Nadejdzie „godzina, kiedy wszyscy w  grobach 
usłyszą głos jego” (Jezusa, n.); i wyjdą ci, co dobrze czynili (idzie tu 
oczywiście o połączenie się rozłożonego i rozproszonego ciała z jego duszą 
n.)„ by powstać (znowu jako człowiek, złożony z duszy i nowego, odro
dzonego ciała, n.) do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na 
sąd” (J. V, 28—29). A  synoptycy m.in. o zmartwychwstaniu ciał ludzkich
1 ich połączeniu się ze swoimi duszami w nowej formie tak piszą. Do 
Jezusa pewnego razu przystąpili „saduceusze, którzy utrzymują, że nie ma 
zmartwychwstania i zapytali go, mówiąc: Nauczycielu! Mojżesz powiedział: 
Jeśliby ktoś umarł bezdzietnie, poślubi brat jego wdowę i wzbudzi po
tomstwo bratu swemu. Było tedy u nas siedmiu braci; i pierwszy po- 
jąwszy żonę, umarł, i nie mając potomstwa, zostawił żonę swoją bratu 
swemu. Podobnie i drugi i trzeci, aż do siódmego. A w  końcu po wszy
stkich zmarła i ta niewiasta. Przy zmartwychwstaniu tedy któregoż z tych
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siedmiu żoną będzie? Wszak ją wszyscy mieli. A  Jezus odpowiadając, 
rzekł im. Błądzicie, nie znając Pism ani mocy Bożej. Albowiem przy 
zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz 
będą jak aniołowie w niebie. A co do zmartwychwstania, czy nie czytaliś
cie, co wam Bóg powiedział w  słowach: Jam jest Bóg Abrahama i Bóg 
Izaaka, i Bóg Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych” (Mt. 
XXII, 23—32). Podobnie pisze św. M a r e k  (Mr. XII, 18—27). Również 
św Ł u k a s z  (Łk. XX, 27— 38). Św. Paweł bardzo wyraźnie głosi swoją 
wiarę, owszem swoje przekonanie o zmartwychwstaniu ciał zmarłych i po
łączeniu się ich ze swoimi duszami, a więc o ciągłości i wieczności już 
egzystencji człowieka. Wobec namiestnika Feliksa stwierdza publicznie, że 
„będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Dz. Ap. 
X XIV, 15). W I Liście do Koryntian św. Paweł pisze: „Bóg i Pana wskrze
sił i nas wskrzesi przez moc swoją” (I Kor. VI, 14).

I wtedy „gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone i to, 
co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo 
napisane: Połknięta jest śmierć w zwycięstwie! Gdzież jest, o śmierci, 
zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje” (I Kor. XV, 54—55). 
Śmierć „jako ostatni wróg zniszczona będzie” (I Kar. XV, 26). A  ęw. J a n  
w  swojej Apokalipsie głosi, że w widzeniu swoim, w objawieniu, które 
mu dał Bóg, widział „umarłych, wielkich i małych, stojących przed tro
nem... I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego... I jeżeli 
ktoś nie był zapisany w  księdze żywota, został wrzucony do jeziora og
nistego” (Apok. X X , 12—15). Ostatnie zdanie wraz z (Mt. XXV, 41) wymaga 
bardzo wnikliwej egzegezy i chyba ich treści nie można brać dosłownie...

Ś m i e r ć  biofizyczna według Pisma św. Nowego Testamentu nie koń
czy więc egzystencji człowieka...

Warszawa, dnia 22.IV.1977 r.
Bp Maksymilian Rode
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„Posłannictwo” 
Nr 3 1977

Teocentryzm filozofii św. Augustyna

UWAGI OGÓLNE

Prezentację teocentryzmu filozofii św. Augustyna rozpoczniemy od 
przedstawienia pojęcia filozofii u św. Augustyna i jego stosunku do niej 
oraz od znaczenia tej filozofii w życiu.

Sw. Augustyn w  swoich rozważaniach filozoficznych wychodził z za
łożenia, że „filozofia nie jest jakąś ślepą wolą życia, lecz poznaniem ro
zumowym, ugruntowanym w popędzie do szczęścia” 1. W takim ujęciu 
filozofię św. Augustyna należy rozumieć jako wskazówkę do osiągnięcia 
szczęścia. Zdaniem tego myśliciela „filozofia nie jest nauką abstrakcyjną, 
lecz samym życiem, ma ono wskazywać jak należy żyć, by zostać szczęś
liwym”2. „M iłość mądrości —• jak również określał św. Augustyn filozofię3
— to nic innego, jak miłość dobra, które czyni człowieka szczęśliwym”4. 
Termin „mądrość” , a więc i filozofia, ma dwojaki charakter. Jest ona nie 
tylko najogólniejszą wiedzą o bycie, wiedzą o rzeczach boskich i ludzkich, 
ale jednocześnie regułą praktycznego postępowania, zwłaszcza takiego, któ
re by „harmonizowało — jak pisze ks. J. Pastuszka —  z ideałami chrześ
cijańskimi” 5. W takim właśnie praktycznym znaczeniu pojmowana jest fi
lozofia w  dialogach prowadzonych w  Cassicijacjum. W całej rozciągłości 
jest tam ona odzwierciedleniem prawdziwego życia chrześcijańskiego. „M i
łość mądrości” jest miłością Boga, a każdy prawdziwy filozof jest miłoś
nikiem Boga6. Wynika stąd jasno, że celem filozofii jest poznawanie i mi
łowanie Boga.

1 Ks. J. Pastuszka: Stosunek, św. Augustyna do filozofii, w pracy zbiorowej: 
Święty Augustyn (pod red. ks. St. Brossa) Poznań 1930, s. 200.

2 Tamże, s. 201.
3 Państwo Boże, v m ,  1.
4 O wolnej woli, II, 9.
5 Ks. J. Pastuszka, op. cit., s. 201.
• Państwo Boże, VII, 1.
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Augustyńska myśl filozoficzna rozpoczyna się od takich rzeczy ziem
skich, jak poznanie szczęścia i dobra, by wznieść się ku Szczęściu i Dobru 
Najwyższemu, jakim jest Bóg7, któremu Augustyn podporządkowuje cało
kształt spraw dotyczących świata i ludzi. Taką postawę filozoficzną okre
śla się obecnie mianem teocentryzmu, tj. bezwzględnej zależności świata 
i człowieka od Boga, osobowo pojętego absolutu8.

W encyklopediach kościelnych brak wyczerpującej definicji teocentryz
mu. Z konieczności więc posłużmy się tu definicją zawartą w Wielkiej 
Encyklopedii Powszechnej, według której określenie „teocentryzm” jest po
łączeniem dwóch słów pochodzenia greckiego i łacińskiego i oznacza po
gląd lub postawę intelektualną sprowadzającą całokształt spraw ludzkich 
do Boga jako najwyższej i naczelnej, a niekiedy nawet jedynej wartości, 
wychodząc z założenia absolutnej zależności i podległości człowieka i świata 
wobec Boga, tj. rozstrzyga z tego punktu widzenia wszystkie problemy ży
cia jednostkowego i społecznego oraz podporządkowuje celom pozaziem
skim wszystkie dziedziny życia i działalności człowieka”9. Teocentryzm 
jest więc istotnym elementem wielu religii, a w chrześcijaństwie pełni 
funkcję orientacji światopoglądowej, podtrzymywanej głównie przez filo
zofię augustyńską i tomistyczną. Teocentryzm był zwalczany głównie przez 
antropocentrycznie zorientowane nurty filozofii renesansowej.

TEOCENTRYZM W TEORII POZNANIA

Punktem wyjścia w założeniach teocentryczno-poznawczych św. Augu
styna były twierdzenia sceptyków, że niczego nie można poznać i na nic 
nie należy wyrażać zgody. Człowiek może osiągnąć swój cel, tj. szczęś
cie, już przez samo szukanie prawdy, chociaż wynikiem tego szukania 
może być tylko prawdopodobieństwo, ponieważ prawda nie jest dla 
człowieka w pełni osiągalna10. Odpowiedź na te twierdzenia św. Au
gustyn daje w  swoim dziele „Przeciw Akademikom” . Twierdzi mianowicie, 
że człowiek szczęśliwy musi być doskonale mądry. Ten zaś człowiek, który 
szuka, nie jest doskonały, gdyż brak mu jest tego, czego pragnie. Zatem 
człowiek nie może posiadać ani mądrości, ani szczęścia: nie chodzi mu o 
samo szukanie, lecz o znalezienie prawdy. Człowiek szuka prawdy, bo
wiem ma w  swej duszy jej poczucie11. Inaczej człowiek nie wiedziałby,

7 Por. Solilokwia I, 6. Zob. też: Przeciw Akademikom  I, 1.
8 Podaję za M. Rode: Myśl filozoficzna starożytności i średniowiecza, Warszawa 

1969, s. 167.
8 Wielka Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1968, t. XI, s. 472 (hasło „teocen

tryzm” ).
Przeciw Akademikom  — I, 3, 9; I, 4, 11—12; I, 5, 14; I, 8, 23; II, 5, 11—12;. 

II, 11, 26.
11 Tamże, I, 3, 7 i 9; I, 9, 24.
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czego szuka. Tak więc, zdaniem autora dzieła „Przeciw Akademikom” , pra
wda znajduje się we wnętrzu człowieka12. Na pytanie, skąd dusza czerpie 
swą znajomość prawdy, św. Augustyn odpowiada, że dusza poznaje praw
dę dzięki temu, że Bóg udziela jej swych idei w  drodze oświecenia. Do 
takiego poznania dochodzi się nie na drodze rozumowania, lecz intuicji. 
Rozum w  tym wypadku ma spełniać rolę „wzroku duszy” 13.

Samo oświecenie jest faktem nadprzyrodzonym, aktem łaski. Aktem 
przygotowawczym do przyjęcia łaski przez duszę jest spełnienie przez nią 
trzech warunków: dusza musi mieć wiarę i być oczyszczona, tj. „(...) uwol
niona od pożądań rzeczy ziemskich. Czystość tę na początku może dać 
duszy jedynie wiara. Widzieć może tylko dusza zdrowa; jeśli więc nie uwie
rzy, to inaczej nie ujrzy Jego światła, którego nie można jej pokazać, póki 
jest jeszcze dotknięta chorobą i splamiona występkami (...)” 14. Tak więc 
wiara jest dodatkowym rodzajem poznania, pobudzającym rozum do zba
dania jakiejś ukrytej prawdy15. ■

W świetle powyższych wywodów właściwego znaczenia nabierają na
woływania Augustyna „uwierz, abyś zrozumiał” 16. Drugim warunkiem, by 
dusza mogła dostąpić aktu łaski, tj. oświecenia, jest nadzieja, która po
trzebna jest po to, by. nieustannie wierzyć w  osiągnięcie dobra jeszcze 
nie osiągniętego i trudnego do zdobycia17. Trzecim zaą7 warunkiem — o- 
prócz wiary i nadziei — jest miłość, która jest konieczna nie tylko do 
poznania dobra, ale również do jego czynienia. Miłość jest najbardziej 
człowiekowi potrzebna18. Dusza posiadająca te /trzy  warunki-cnoty jest 
zdolna, „aby mogła widzieć swego Boga, to znaczy aby mogła go pojmo
wać, przy czym wzrokiem duszy jest rozum. Ale skoro nie każdy, kto 
patrzy, musi widzieć, dlatego też wzrok prawidłowy i doskonały to jest taki, 
który umożliwia widzenie, nazywa cię cnotą. Cnota jest bowiem pra
widłowym albo doskonałym rozumieniem19. W świetle powyższego, dusza 
która posiada wymienione trzy przymioty (wiarę, nadzieję i miłość), 
zdolna jest do poznania prawdy, której udziela jej Bóg20.

Sw. Augustyn w swych wywodach przeciw akademikom wykazuje tak

12 O wierze prawdziwej XXXIX, 72; Por. też'Wyznania. VII, 17, 23.
13 Solilokwia, I, 6, 12.
u Tamże.
15 E. Gilson: Wprowadzenie do nauki św. Augustyna (tłum. Z. Jakimianka), 

Warszawa 1953, s. 33.
10 Tamże.
17 Solilokwia I, 6, 12.
3S Tamże.
13 Tamże.

O nauczycielu 11, 38. Por. też. ks. K. Kowalski: Nauczanie i nauczyciel podług 
św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu (w pracy zbiorowej pt. Sw. Augustyn — 
pod red. St. Brossa)- Poznań 1930, passim.
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że względy moralne, dla których człowiek nie może ograniczyć się tylko 
do prawdopodobieństwa. Jeśli prawda zawsze jest jedna, to prawdopo
dobieństwo prowadziłoby do uznania w  dziedzinie moralnej wszystkiego 
za jednakowo dobre oraz mogłoby siprawić, że pojęcia doskonałości i szczęś
cia zatraciłyby swoją wartość21. Wynika więc z tego, że jeśli ktoś w  życiu 
postępuje według tego, co mu się wydaje prawdopodobne, to — zdaniem 
Augustyna — człowiek ten w  istocie kieruje się tylko pobudkami włas
nego egoizmu i w  ten sposób może wszystko zalegalizować przy pomocy 
owego prawdopodobieństwa. „Zasadnicze, zastraszające i groźne dla każ
dego uczciwego człowieka jest to — pisze Augustyn — że jeśli rozumo
wanie akademików jest prawdopodobne, można popełnić wszelką niego- 
dziwość nie narażając się na oskarżenie o zbrodnię ani nawet o popeł
nienie błędu”22. Podkreśla, że doskonałość i szczęście istnieją, a człowiek 
szuka ich — podobnie jak prawdy — dlatego, iż ma poczucie ich braku. 
Innymi słowy, podstawą ludzkich poszukiwań doskonałości i prawdy jest
— obok rozumu — wiara w to, że cele poszukiwań mają być osiągnięte. 
E. Gilson, mówiąc o relacji, jaka zachodzi między wiarą a rozumem, pod
kreśla, że doktryna augustyńska w swej wykończonej postaci o stosunkach 
między rozumem i wiarą zawiera trzy momenty: a) przygotowanie do 
wiary przez rozum, b) akt wiary, c) rozumienie treści wiary23. Stąd też 
zarówno wiara, jak i rozum są jednakowo ważne w poznaniu. W dwóch 
przypadkach rozum stanowi jak gdyby podłoże dla wiary, zaś w przy
padku trzecim wiara ma być zrozumiana, czyli rozumna.

Trudno zgodzić się z A. Kasią, który na temat augustyńskiej teorii 
poznania pisze: „Augustyn, ustanawiając bezwzględny prymat objawienia 
nad poznaniem rozumowym, tym samym odmawiał umysłowi ludzkiemu 
możliwości samodzielnego poznania czegokolwiek. Nie istniały według nie
go takie prawdy, które dałyby się dowieść na drodze czysto racjonalnej (...). 
W rezultacie Augustyn dochodzi do filozoficznego agnostycyzmu i cały 
problem poznania sprowadza się u niego w  rzeczywistości do biernego 
fideizmu, a pojęcie szczęścia to tylko bierne samoukojenie, wynikające 
z bezkrytycznego zdania się na autorytet”24.

Augustyńska teoria poznania nie opiera się wyłącznie na samej wie
rze. Słowa „uwierz, abyś zrozumiał” wcale nie negują znaczenia rozumu. 
Nawołują one wprawdzie najpierw do wiary, ale z ich treści wynika rów
nież i to, że wiara ma być zrozumiana. Kolejność tych słów w  danym 
wypadku nie może bynajmniej stawiać wiarę zdecydowanie ponad rozu
mem, bo na innym miejscu Augustyn mówi najpierw o rozumieniu, a

21 Przeciw Akademikom  III, 16, 35—36.
!2 Tamże.
23 E. Gilson, op. cit., s. 35.
24 A. Kasia: $w. Augustyn, Warszawa 1960, s. 33.
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potem uwierzeniu25. Wywody A. Kasi są sprzeczne z treścią dzieła „Contra 
Academicos” , gdzie św. Augustyn wyraźnie p'odkreśla, że rozum obok wiary 
jest istotnym źródłem poznania. Na temat wiary i rozumu M. Straszewski 
pisze: „Wiara, jako punkt wyjścia, jest szczególnie ważna i potrzebna ze 
względu na niedostatki i upadek natury ludzkiej. Wyprzedzać ona może 
tylko czasowo, co do rzeczy rozum stoi wyżej od wiary. Dalszym przeto 
krokiem do poznania Boga jest. praca rozumu i rozumowe Boga poznanie 
(...). Nie można przecież przypuścić, iżby Bóg żądał od nas posłuchu, a za
braniał nam poznania siebie. Nie na to jest wiara, iżby leniwy rozum 
badać nie potrzebował, ale przeciwnie, ona ma służyć rozumowi za pod
nietę do wznoszenia się na coraz wyższy stopień poznania. Bóg nie może 
nienawidzić w  nas tego, czym nas od wszystkich innych istot odszcze- 
gólnił”26. Wiara i rozum — jak pisze G. Bardy — to słowa, które na 
każdym kroku jawią się pod jego (św. Augustyna) piórem27. Należy zatem 
stwierdzić, że wraz z rozumem stanowi ona oparcie w  dążeniu do poz
nania przez człowieka prawdy, doskonałości i szczęścia. Wiara i rozum 
zyskują na doniosłości jeśli stoi za nim autorytet. „Sama wiara w  autorytet
— stwierdza Augustyn — skraca drogę poznania i uwalnia nas od w y
siłku”28. Naturalnie, najwyższy autorytet stanowi autorytet boski, od któ
rego pochodzi Pismo św., a które „jest pismem największej powagi” 29.

Augustyn po części przyznaje rację sceptycyzmowi, twierdząc że poz
nanie empiryczne i sensualistyczne nie daje wiedzy prawdziwej30, że taka 
wiedza jest wiedzą niższego rzędu. Poszukiwanie bowiem zgodności na
szych odczuć i wrażeń z istotą przedmiotów zewnętrznych, od nas nie
zależnych, będzie zawsze błędne. Dla uniknięcia takich błędów — do
wodził Augustyn — należy mówić nie o rzeczach, lecz o zjawiskach31. 
„Wyrażając swoją zgodę, ograniczaj się do tego —  mówi Augustyn — żeby 
przekonać, że ta rzecz się tobie przedstawia, a nie będzie żadnej pomył
ki” 32. Toteż, według Augustyna, rzeczywistych i prawdziwych znamion 
prawdy człowiek powinien szukać tylko w  sobie, we własnym wnętrzu33. 
W przeciwieństwie do odczuć zmysłowych, które są zawodne, własny u - 
mysł człowieka ma wskazać mu niektóre pewniki, które będą oparte na

25 O porządku II, 8, 26; O wielkości duszy VII, 12; Solilokwia II,- I, 1; O wierze 
prawdziwej XIII, 45.

28 M. Straszewski: Filozofia św. Augustyna na tle epoki, Lwów 1922, wyd. 2, 
s. 134—135.

.1  G. Bardy: Święty Augustyn, człowiek i dzieło, Warszawa 1955, PAX, s. 416.
28 O wielkości duszy VII, 12.
!s Państwo Boże XI, 3.
30 O wielkości duszy III, 29, 57; Zob. też: O nieśmiertelności duszy I, 1; Solilo

kwia I, 3, 8.
31 M. Rode: op. cit., s. 167—168.
S! Przeciw akademikom  III, 11, 24.
«  Tamże III, 11, 24.
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prawidłowościach logicznych i matematycznych34. Przy pomocy tak wypro
wadzonych pojęć możemy przedmioty zewnętrzne określić coraz ściślej 
i dokładniej, poznając cqraz lepiej ich istotę i w ten sposób osiągnąć 
przynajmniej prawdę względną. Powstaje więc pytanie, czy na tej dro
dze rozumowania możliwe jest zaspokojenie potrzeb wiary w całej pełni 
i dotarcie do prawdy bezwzględnej? Na to pytanie znajdujemy odpowiedź 
w  filozoficznym traktacie św. Augustyna „O porządku” , gdzie poświęca on 
temu zagadnieniu znaczną część swego dzieła oraz podaje m.in. definicję 
rozumu. Rozum jest „ruchem myśli, dzięki niemu możemy rozróżniać 
i wiązać ze sobą rzeczy, które poznajemy” 35.

Z terści wymienionego dzieła wynika, że człowiek poznając za pomocą 
rozumu otaczające go zjawiska stara się je stopniowo porządkować przy 
pomocy swych pojęć, zmierzając do ujęcia ich w jakąś jedną prostą 
i pewną prawdę. Tak postępując zmierza coraz dalej do jedności, sięga 
wyżej i dochodzi aż do Boga, jako jedności najwyższej36. Prof. W. K or- 
natowski podkreśla, że w ten właśnie sposób „zasadnicze cechy umysłu 
ludzkiego poprzez stwierdzenie podmiotowego charakteru wiedzy rozu- 
mowo-doświadczalnej prowadzą Augustyna do uznania najwyższej przed- 
miotowości, będącej Bogiem” 37. Pozostaje jeszcze kwestia sprawdzenia tej 
przedmiotowości, jakiegoś bardziej bezpośredniego jej uchwycenia, aby 
uzyskać jej pewność zupełną. I tu nasuwa się pytanie, czy jest to moż
liwe, skoro Augustyn w stosunku do świata zewnętrznego godzi się ze 
sceptykami, przyznając im. że wiedza o świecie nie może być całkowicie 
pełna. Augustyn jednak zauważa, że zarzuty sceptyków przeciw poznaniu 
dotyczą tylko poznania rzeczy zewnętrznych, a nie-przeżyć wewnętrznych. 
Prof. W. Tatarkiewicz piszę: „Twierdzenia niezawodne nie ograniczają się 
tedy do zjawisk, lecz obejmują również przeżycia wewnętrzne. O istnieniu 
rzeczy zewnętrznych można wątpić, ale o własnym życiu wątpić niepo
dobna” 38. Św. Augustyn zapytuje: „Ty, który chcesz poznać siebie, czy 
wiesz, że istniejesz?” Wiem. Skąd wiesz? Nie wiem, czy uważasz się 
za istotę prostą, czy złożoną? Nie wiem. Czy wiesz, że poruszasz się? 
Nie wiem. Czy wiesz, że myślisz? Wiem”39.

Jak widzimy, całe rozumowanie Augustyna przebiega tu według zasady 
„cogito, ergo sum”. Niepewność, wahania oraz błędy w rozumowaniu w 
żadnym wypadku nie obalają słuszności tego rozumowania. Człowiek, na- 

. wet jeśli wątpi albo się myli, to na pewno wie, że myśli, że istnieje.

51 Tamże III, 11, 25; III, 10, 23; O porządku III, 15, 43—48.
35 O porządku II, 11, 30.
38 Tamże, II, 11, 32 — II, 15, 43; II, 18, 48 — II, 19, 51.
37 W. Kornatowski: Społeczno-polityczna myśl św. Augustyna, Warszawa 1965, 

PAX, s. 29.
38 W. Tatarkiewicz: Historia filozofii, Warszawa 1968, t. I, s. 213.
33 Solilokwia II, 1, 1. Zofa. też: O życiu szczęśliwym  I, 7; O wolnej woli II, 7;

De Trinitate XV, 12; O państwie Bożym  XI, 26.
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Prawdziwość zasady „cogito, ergo sum” jest więc tutaj poparta zasadą 
„dubito, ergo sum” względnie „fallor ergo sum” , a wszystko razem stanowi 
w  filozofii augustyńskiej wyraz i zarazem aprobatę samodzielnej zdol
ności poznawczej rozumu oświeconego przez Boga.

Ogłaszając pewnik własnego świadomego życia i istnienia, wyprzedza 
Augustyn na dwanaście wieków Kartezjusza, uchodzącego zwykle za pier
wszego twórcę „cogito” . „Dziwna rzecz — pisze Straszewski — wielbiąc 
zasługi Kartezjusza i powtarzając bez końca jego sławne „cogito, ergo 
sum”, nie zawsze pamiętano o jego wielkim poprzedniku...” 40. W odróżnie
niu od Kartezjusza Augustyn „nie spieszy się z ratowaniem rzeczywistości 
wrażeniowej” 41, atakowany przez sceptyków42, lecz ze swojej pewności o 
własnym istnieniu wyprowadza tylko to, co z niej istotnie wynika, a 
mianowicie rzeczywistość bezpośrednią, prawdziwą, która już nie potrzebu
je żadnych dowodów, którą jest oczywistość życia i istnienie duszy43. M. 
Straszewski na ten temat pisze: „Mamy dla naszej wiedzy niewzruszony 
punkt oparcia, posiadamy 'bowiem nie tylko wiarę, ale pewność bezpośred
nią i bezwzględną, że byt duchowy istnieje; tu wiara najzupełniej w  ca
łości przechodzi w wiedzę. W istnienie nasze i nasze życie duchowe nie 
tylko wierzymy, ale o tych faktach możemy powiedzieć, iż o nich posia
damy wiedzę pewną i oczywistą” 44. Jednak przekształcenie wiary w  wiedzę 
uwarunkowane jest tym, by naszą uwagę skupiać nie na otaczającym 
nas świecie przedmiotowym, lecz na tajnikach naszego ducha, w  którym 
tkwi pragnienie szczęścia i prawdy45. Postępując w  ten sposób coraz da
lej i przy pomocy wzmożonego uczucia religijnego46, dochodzimy do naj
większej prawdy ,jaką jest Bóg. Takie umysłowe pojmowanie Boga to 
najwyższy stopień wiedzy, „który można osiągnąć nie z pomocą badania 
i rozumowania, lecz przez spotęgowanie uczucia, tj. miłości do Boga w 
stopniu możliwie najwyższym” 47.

Reasumując powyższe można powiedzieć, że Augustyn: „w  teorii poz
nania uznał za główny cel działalność poznawczą Boga i własnej duszy. 
W ten sposób skierował myśl ludzką od obiektywnej rzeczywistości ku 
własnym przeżyciom wewnętrznym” 48. Wiara, rozum i uczucie to czyn

40 M. Straszewski; op. cit., 131. To, że Augustyn był prekursorem kartezjańskiego 
„cogitio...” , przyznaje również A. Kasia w cyt. wyżej dziele, ale nie wyklucza m o
żliwości, że Augustyn mógł wzorować się na jakimś dziele, nie istniejącym już 
obecnie (s. 35).

11 M. Straszewski, op. cit., s. 132.
Tamże, s. 132.

13 Tamże, s. 132.
44 Tamże, s. 133.
43 Tamże, s. 134.
16 Tamże, s. 134.
41 Tamże, s. 134.
48 M. Rode: op. cit., s. 169.
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niki, za pomocą których Augustyn dowodził naczelnych tez metafizyki: 
istnienie Boga i nieśmiertelności duszy. „Mamy niezachwianą świadomość 
prawd wiecznych; wszystko zaś, co wieczne, może istnieć jedynie w  Bogu, 
więc Bóg — istnieje”49. Jak twierdzi M. Straszewski, „wiara, rozum i uczu
cie to skrzydła, których należyte użycie umożliwia duszy ludzkiej zespo
lenie się w miłości ze źródłem wszechbytu, z Bogiem” 50.

TEOCENTRYZM W METAFIZYCE

Idea Boga w doktrynie św. Augustyna stanowi centralne zagadnienie, 
wokół którego grupuje się cały jego światowy pogląd zwany teocentryz- 
mem. W Bogu widział on nie tylko najważniejszy przedmiot poznania, 
ale również jedyny byt absolutny oraz najwyższą przyczynę wszech
rzeczy51. Świat doczesny ma dla Biskupa Hippony znaczenie tylko jako 
dzieło i odblask Boga, bez którego nic nie może się w  świecie dziać. „Bóg 
jest wszystkim — pisze prof. dr M. Rode — stworzenie całkowicie od 
Niego pochodzi i całkowicie, we wszystkim jest od Niego uzależnione. 
Bóg jest «summa essentia», najwyższą istotą, sam jest bytem koniecz
nym, istniejącym z własnej natury”52.

Wywody teocentrycznej metafizyki św. Augustyna i jego główne twier
dzenia można najogólniej sprowadzić do następujących punktów: 1. prze
waga Boga nad światem, 2. przewaga duszy nad ciałem, 3. pierwszeństwo 
wiary i uczucia przed rozumem.

Istnienie Boga, które stanowiło jedno z najtrudniejszych zagadnień 
filozoficznych, i to nie tylko dla przedstawicieli starożytności, lecz rów
nież obecnie, dla Biskupa Hippony — było prawdą oczywistą. Dowodził 
on, że Bóg jest bytem najwyższym, istniejącym z własnej natury53. Bóg nie 
mógł ani zacząć istnieć, ani też nie może przestać istnieć. Jest On nie
zmienny, a gdzie nie ma zmienności, tam nie ma też ani początku ani 
końca. „Narodziny bowiem lub śmierć — pisze M. Straszewski — to przej
ście z jednej form y bytu w  inną, o czymś podobnym nie może być przecież 
mowy o Bogu” 54. Nie można więc do Boga stosować kategorii czasu, 
gdyż jest On ponadczasowy” 55.

Z podobnych względów należy przyjąć także wszechobecność Boga. Bóg 
bowiem nie może być w jakimkolwiek miejscu i nie być w  innym. Gdzie

49 W. Tatarkiewicz: op. cit., s. 215.
50 M. Straszewski: op. cit., s. 136.
51 Por. De Trinitate XII, 12, 17.
52 M. Rode: op. cit.f s. 169-
55 Por. O wolnej woli U, 15, 39.
54 M. Straszewski: op. cit., s. 165.
55 Tamże.
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nie ma mowy o zmienności, tam nie może być także mowy o rozciągłości 
lub jakimkolwiek umiejscowieniu56. „Bóg nie jest widzialny w  miejscu; 
częściowo także niewidzialny; rozszerzony w  przestrzeni, a oddzielony 
przedziałami, również niewidzialny. Jakkolwiek wypełniałby niebo i zie
mię, to jednak nie tak, aby był na poły w niebie, a na poły na ziemi. 
Gdyby wypełniał niebo i ziemię, to części w  niebie będącej nie byłoby 
na ziemi”57. Tak więc Bóg wypełnia cały wszechświat i jest wszędzie cały.

Bóg jest nie tylko bytem najwyższym, ale wcielając w czyn swe 
idee stworzył wszystkie inne jedynie mocą swej własnej woli, swym roz
kazem58. Należy także dodać, że Biskup Hippony powstanie i istnienie ca
łej natury wiązał przede wszystkim z drugą Osobą Boską, która w  jego 
umyśle kojarzyła się z greckim Logosem, określonym w  języku łacińskim 
wyrazem „Verbum”59. W Nim, tj. Logosie, upatrywał myśliciel nie tylko 
pierwowzór całości świata, lecz również racje poszczególnych rzeczy60.

Św. Augustyn dowodził, że Bóg wszystko stworzył z absolutnej ni
cości61. W początkowej fazie stworzył Bóg bezkształtną materię62 i dopie
ro w niej kształtował wszystkie byty materialne, według swych odwiecz
nych i doskonałych idei. Natomiast byty duchowe, takie jak aniołowie 
czy dusza człowieka, zostały stworzone od razu z zupełnej nicości. Zda
niem Biskupa Hippony między stworzeniem owej bezkształtnej materii a 
stworzeniem poszczególnych rzeczy nie było żandego odstępu czasu, wszy
stko to stało się w jednym momencie. Owe sześć dni stworzenia, o któ
rych mówi Księga rodzaju, to jedynie alegoria63. Liczba „sześć” to licz
ba, która bardziej uplastycznia umysłowi ludzkiemu dzieło stworzenia64. 
Bóg stwarzając świat, jednym bytom nadał od razu postać skończoną, 
inne zaś stworzył tak, by miały możność dalszego rozwoju. Byty stworzo
ne w  postaci skończonej to aniołowie, dusza ludzka, ziemia, ogień, po
wietrze itp. Natomiast byty stworzone z możnością rozwoju to: ciała 
ludzkie, poszczególne zwierzęta i rośliny. Wszelkie zmiany zachodzące 
w bytach w postaci nieskończonej zostały przewidziane i zaplanowane

56 Tamże.
57 M Straszewski: op. cit.f s. 165.
58 Por. O T rójcy  III, 2, 7—9. Odmiennego zdania byli neoplatończycy, którzy 

chociaż podobnie jak Augustyn sprowadzali wszystko do Boga, jednak nie pojm o
wali Go osobowo, a poza tym nauczali, że będący jednością najwyższą Bóg czyli 
Absolut wyemanował byty niższe z siebie, przez co mają one z Nim jedną 
naturę.

51 Por. Wyznania XI, 6, 8 — XI, 7, 9.
»" Por. o  państwie Bożym  IV, 12—13; O Trójcy  IV, 1, 3; O naturze dobra XXVI 

i XXVII; Wyznania XI, 5, 7. Zob. też J. Legowicz: Historia filozofii starożytnej 
Grecji i Rzymu, warszawa 1973, PWN, s. 601—602.

“  O naturze dobra XXVII; zob. też XLII.
e2 Por. Wyznania XIII, 33, 48. Por. też O wierze prawdziwej 18, 36.
“  Państwo Boże XI, 30.
w Tamże.
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w mądrości Bożej, a tym samym są one dziełem Boga. „Jak brzemienne 
matki — pisze Augustyn — noszą w sobie swoje małe, tak świat również 
jest brzemienny w  przyczyny wszystkiego, co ma się narodzić, skutkiem 
czego zdarzenia są w nim stwarzane wyłącznie przez Istotę najwyższą, 
gdzie nic a nic się nie rodzi ani nie zamiera, nie rozpoczyna ani nie za
kańcza istnienia” 65. Istnienie świata, zachodzące w nim przemiany — zda
niem św. Augustyna — są twórczym dziełem Boga, Jego wszechmocnej 
woli.

Z powyższego wynika, że świat i każda stworzona w nim rzecz ma 
swój początek — w przeciwieństwie do Boga, który początku nie ma. 
Jednakowoż błędem byłoby twierdzić — jak pisze prof. W. Kornatowski — 
że świat powstał w  czasie. „Czas bowiem oraz przestrzeń istnieją tam, 
gdzie jest już przemijający byt stworzony(...). Upływ czasu, przemijanie 
jego okresów polega tylko na ruchu przedmiotów, podczas gdy wieczność, 
która jest przeciwieństwem czasu, nie przemija i nie nadchodzi66. Wszy
stkie więc byty, które zostały stworzone z nicości, są według Augustyna 
z samej swej istoty zmienne i dlatego podlegają prawom czasu67. „Mylą 
się ci — mówi Augustyn — którzy bieg czasu uzależniają od słońca oraz 
innych ciał niebieskich. Gdyby ustały światła niebieskie, a obracało się 
koło garncarza, czy nie byłoby czasu, którym moglibyśmy mierzyć owe 
obroty i mówić, że się poruszą w różnych odstępach czasu albo że obra
ca się raz wolniej, drugi raz szybciej i że jego obroty raz są dłuższe, to 
znów krótsze? A  gdybyśmy to mówili, czy i my nie mówiliśmy tego 
w  czasie? Albo czy byłyby w naszej mowie jedne zgłoski długie, a drugie 
krótsze, o ile by pierwsze nie brzmiały przez dłuższy czas, a drugie przez 
krótszy?(...). Niech więc mi nikt nie mówi, że ruch ciał niebieskich sta
nowi czasy, bo gdy na życzenie pewnego męża słońce stanęło, by mógł 
dokończyć zwycięskiej walki, to słońce stało, lecz czas mijał”08. Innymi 
słowy, czas i przestrzeń powstały razem ze światem i one stanowią formę 
wszelkich przemian zachodzących w  świecie. Przed stworzeniem świata 
nie mogło być żadnego czasu, ponieważ świat został stworzony nie w 
czasie, lecz razem z czasem. Czas według Augustyna można podzielić 
na trzy części: na to, co było, na to, co jest i na to, co będzie. Nieustanna 
i szybka zmienność bytów stworzonych daje jednak w rezultacie tak 
szybki bieg czasu, że zatrzymanie chociażby jednej sekundy w chwili te
raźniejszej jest czymś nieosiągalnym dla człowieka, ponieważ najmniejsza 
chwila czasu teraźniejszego przechodzi natychmiast w przeszłość, a to, co 
nadchodzi zaraz po nim, jest w  chwili obecnej tylko przeszłością69. W

“  O Trójcy  III, 9 i 6.
"  W. Kornatowski: op. cit., s. 34 i 35.
11 Wyznania XI, 11, 13.
M Wyznania XI, 23, 29 i 30.
*» o  wierze prawdziwej XLVIII, 97. Zob. też Wyznania XI, 26, 33—31, 41.
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wieczności, która jest przeciwstawna czasowi, nie ma żadnego „przed
tem” ani „potem”, lecz tylko ustawiczne „teraz” , które jest nieskończonym 
biegiem czasu. Tak więc wieczność u Augustyna jest tożsama z teraźniej
szością, wyrażona jako czynność ciągle trwająca, bez początku i końca70. 
Skoro więc „czas i przestrzeń powstały razem ze światem jako form y uj
mowania jego zmienności, poza światem farm tych nie ma i być nie 
może, gdyż Stwórca jego nie jest zmienny ani w  czasie, ani w prze
strzeni”71.

Wszelkie przemiany zachodzące w  świecie odbywają się według od
wiecznego planu Bożego, w  którym przewidziany został każdy szczegół 
i każde najmniejsze wydarzenie. Dzieje się to tak dzięki Opatrzności, 
która przez nieustanne stwarzanie rządzi wszystkim i utrzymuje w  po
rządku, zgodnie z obranym planem. Idea stałego porządku we wszechświe- 
cie jest sprawą bardzo ważną w ontologicznej koncepcji św. Augustyna72. 
Znalazła ona swój wyraz m.in. w tym, że porządek traktuje się obok 
miary i postaci, jako właściwości warunkujące dobroć rzeczy stworzonych. 
„Wszystko bowiem, im bardziej jest ujęte w miarę, w  postać, w po
rządek, tym bardziej z konieczności jest dobre, a im mniej wykazuje 
miary, upostaciowania i porządku, tym mniej jest dobre (...). Te trzy tedy 
elementy: miara, postać i porządek stanowią jakby główne dobra w 
rzeczach stworzonych przez Boga, czy to duchowych, czy cielesnych. 
Bóg góruje ponad wszechmiarę stworzenia, wszelką postacią, wszelkim 
porządkiem i góruje nie przestrzennie, ale jakąś swą niewypowiedzianą 
i swojską mocą. Od Niego pochodzi wszelka miara, wszelka postać, wszel
ki porządek”"3. Tak więc tam gdzie miara, postać i porządek są w  pełni, 
tam istnieje wszelkie dobro; gdzie zaś czegoś z nich nie dostaje, tam 
istnieje jakieś mniejsze dobro. Niemniej jednak każde istnienie posiada 
owe trzy właściwości, a sam ten fakt przesądza o tym, że wszystko, co 
istnieje, jest dobre74. Każdy bowiem byt posiadający owe trzy przymioty 
ma je na wzór odpowiadającej mu idei Bożej, której jest odzwierciedle
niem. Gdyby zaś coś nie posiadało owych przymiotów, tj. miary, postaci, 
porządku, to nie istniałoby w  ogóle75. Powyższe rozważania pozwalają w 
jakimś stopniu wyjaśnić problem zła, które według Augustyna polegało 
na braku dobra76, względnie odwróceniu się od dobra lub zepsuciu miary, 
postaci i porządku. Cały świat, chociaż znikomy wobec Boga, jest dobry, 
ponieważ jest Jego dziełem. Istniejące zło nie narusza bynajmniej har-

™ O wierze -prawdziwej XLVIII, 97. Zob. też W. Kornatowski: op. cit., s. 35.
71 Tamże.
72 O porządku I, 3, 9.
13 O naturze dobra I, 3.
74 Tamże.
75 Tamże.
™ Tamże. Zob. też Państwo Boże II, 22.
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monii, ładu i porządku panującego w  świecie. „...Żadne istnienie, żaden 
byt nie jest złem (...), nawet grzechy i kary duszy nie mogą tego sprawić, 
by jakakolwiek szpetota skalała wszechświat. Istota bowiem rozumna, 
czysta od wszelkiego grzechu, poddawszy się Bogu sama panuje nad re
sztą świata, który jej podlega. Ta zaś, która zgrzeszyła, znajduje się w ta
kim położeniu, jakie jest dla niej odpowiednią, i w ten sposób wszystko 
jest właściwie urządzone przez Boga, Stwórcę i Rządcę wszechświata. 
Potępienie grzesznych, doskonalenie się sprawiedliwych, doskonałość bło
gosławionych — oto trzy podstawy nienagannego pięknego całego stwo
rzonego świata” 77.

Jeżeli zło jest brakiem i jeśli wszystko, co ma miejsce w świecie, 
jest wyłącznie dziełem Boga, to świat nasz jest dobry. I na tym polega 
augustyński „optymizm” , który sprawia, że człowiek staje się dobry i le
pszy, o ile dzięki swemu oświeconemu przez Boga rozumowi dodaje rze
czom czegoś więcej z miary, postaci i porządku. W ten sposób — jak 
pisze W. Komatowski — zapoczątkował Augustyn obronę doskonałości 
stworzenia, czyli teodyceę78.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że myślą przewodnią Augus
tyna w jego ontologicznych rozważaniach jest idea nieskończonego Boga, 
pojętego jako osoba godna najwyższej miłości. Czyniąc z Boga główny 
przedmiot poznania, Biskup Hippony tym samym rozszerzył zakres do
ciekań79, wiążąc z pojęciem Boga wszystko, co istnieje jako Jego dosko
nały twór. Zwracając zaś uwagę' ku przeżyciom duchowym człowieka, 
św. Augustyn „jako pierwszy wśród filozofów starożytnych zostawił mnós
two spostrzeżeń i wniosków z tej dziedziny, ze względu na co nazywa 
się go również ojcem psychologii europejskiej”80.

TEOCENTRYZM W ETYCE

Zdaniem Augustyna byty stworzone stanowią w  świecie ścisłą i us
taloną hierarhię. Najniższym szczeblem w  tej hierarchii jest samo istnie
nie, które już z racji swego bytu jest dobrem81. Najpierw istnieją przed
mioty nieożywione. Wyższy szczebel stanowią rośliny (ponieważ nie tyl
ko istnieją, lecz są ożywione), jeszcze wyższy — zwierzęta (gdyż mają 
zdolność nie tylko życia, ale i czucia oraz rozpoznania zmysłowego), w 
końcu człowiek — jako najdoskonalszy rodzaj istnienia, posiadający nie

71 O wierze prawdziwej XXIII, 44. Zob. też: O wolnej woli III, 13, 36-—38.
78 W. Kornatowski: op. cit., s. 39.
73 Por. j .  Domański: O właściwą oceną augustynizmu, Warszawa 1955, „Życie

i Myśl”  1954, nr 4, s. 165.
sc W. Kornatowski: op. cit., s. 39.
81 Por. Państwo Boże XI, 24.
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tylko te przymioty, które łączą go z bytami niższymi, ale także rozum, 
który zapewnia mu przewagą nad innymi stworzeniami. „M y go mamy — 
pisze Augustyn — a one nie mają, choć także budowa naszego ciała 
wskazuje, że jesteśmy lepsi od zwierząt i dlatego Bogu podobni”82. Oprócz 
rozumu człowiek posiada również wolną wolę, dzięki której ma możliwość 
wyboru i potraf ii rozstrzygać, co jest dobre, a co złe83.

Ponieważ w doktrynie chrześcijańskiego poglądu na świat wola Boga 
i wola człowieka są czynnikami tworzącymi wiele pojęć i wiele ocen, 
dlatego też Augustyn w  swoich rozważaniach przywiązywał największe 
znaczenie do tego zagadnienia. Kwestię woli poruszał Augustyn w wielu 
swych dziełach. Problem woli najszerzej w  dialogu „De libero arbitrio” (O 
wolnej woli). Innym powodem, dla którego Augustyn zajmował się prob
lemem woli, był, istniejący .i silnie związany z wolą, problem zła. Z chwilą 
jednak kiedy doszedł do wniosku, że źródłem zła jest człowiek, odwraca
jący się od dobra, stwierdził, że o postępowaniu człowieka powinna roz
strzygać wola. Do niej także należy ocena tego, co jest dobre i co jest 
złe oraz wskazywanie kierunku ku dobru. Skoro więc wola ma tak duże 
znaczenie w życiu człowieka, Augustyn wyjaśniając to zagadnienie rozróż
nia działanie woli od wpływu wywieranego na człowieka przez niższe po
pędy84, które są pochodzenia cielesnego. Wola natomiast jest oddziaływa
niem duszy ludzkiej na samą siebie i dlatego występuje ona w  stosunku 
do siebie jako przyczyna sprawcza85.

Tak pojęta wola może być oczywiście tylko wolna, przy czym należy 
wyróżnić dwojaką wolność woli: wolność formalną i wolność istotną. 
Wolność formalna przejawia się w tym, że jako duchowa zdolność ma 
możliwość świadomego wpływu na siebie i możliwość wyboru między do
brem a złem86. Natomiast wolność istotna — jak pisze M. Straszewski — 
„jest jedna i nazywa się wolnością moralną”87, w  której już nie ma moż
liwości wyboru (w odróżnieniu od wolności formalnej), lecz tylko miłość 
dobra i unikanie zła. W wolności formalnej możliwość wyboru jest nie
odłącznym przymiotem woli, bez którego nie możną by było o niej mówić. 
Wolność istotna natomiast zależy od łaski Bożej, której zawdzięcza swą 
miłość dobra. Tak pojęta wolność — pisze W Kornatowski —  „jest wol
nością zupełną, prawdziwą wolnością chrześcijańską, czyli wolnością w 
prawdzie, polegającą na postępowaniu zgodnym z dobrowolnie wytworzoną 
w sobie wewnętrzną koniecznością dobra. Taka wolność, niezdolna już 
do niczego oprócz cnoty i dobra, felix necessitas virtutis — to najwyższa

s: W. Kornatowski: op. cit., s. 36.
“  O wolnej woli I, 11, 21
“  O wolnej woli I, 16, 34—35; II, 1, 3. Zob. też M. Stras2ewski: op. cit., s. 154. 
HS W wolnej woli II, 19, 51; III, 17, 47—49.
SB Por. M. Stras2ewski: op. cit., s. 154. Zob. też W. Kornatowski: op. cit., s. 41.
*7 M. Straszewski: op. cit., s. 154.

71



doskonałość i szczęśliwość, to szczyt rozwoju duchowego, to cel ludzkie
go istnienia równoznaczny z bezpośrednim obcowaniem z Bogiem, po
siadaniem Boga jako najwyższego dobra”88.

Do takiej wolności, tj. do konieczności dobra, dochodzi się według 
Augustyna poprzez siedmiostopniowy rozwój89. Jego zdaniem, najniższym 
stopniem życia duchownego jest samo ożywienie, polegające na ujawnianiu 
się na zewnątrz poszczególnych funkcji życiowych. Taki stopień przysłu
guje nawet roślinom. W drugim stopniu przejawia się życie zmysłowe 
wyraża się już w  różnych czynnościach, których celem jest zaspokojenie 
potrzeb życiowych. Z tego też stopnia wykształca się stopień trzeci, w 
którym poszczególne funkcje potrzeb cielesnych kierowane są przez duszę. 
W dalszych dwóch stopniach, tj. czwartym i piątym, dusza wyraża swój 
stosunek do siebie. W pierwszym z nich dusza dąży do wewnętrznego o- 
czyszczenia się i oderwania od dóbr zmysłowych. Rozjaśnia stopniowo 
wiedzę o sobie, dochodzi do samowiedzy, a przez ciągłe oczyszczanie się 
przechodzi do stopnia piątego, w  którym już tę czystość i wiedzę posiada 
„Na tym stopniu — pisze Augustyn — dusza pojmuje, jak jest wielka pod 
każdym względem, a kiedy to pojmuje, wtedy właśnie z olbrzymim i nie
wiarygodnym wprost zaufaniem zmierza dalej do Boga, to jest do kon
templacji samej prawdy”90. Przez ciągłą kontemplację prawdy, tj. dążenia 
do pojęcia prawdziwego i najwyższego bytu, „wzrok duszy sięga naj
wyżej; jest to spojrzenie najdoskonalsze, najbardziej szlachetne i prawe”91. 
Od tego też momentu dusza poznaje coraz bardziej Boga, by dojść w koń
cu do umysłowego Jego oglądania i posiadania Go jako Najwyższego Dobra 
i Najwyższej Prawdy92.

Kształtowanie się życia duchowego u poszczególnych Jednostek, osiąga
nie zasług i prawdziwego szczęścia możliwe jest w wolności. Właśnie owa 
wolność — zdaniem Augustyna — sprawia, że ludzkość, częściej kierując 
się pożądaniem, nie poddaje się woli i planom Boga, popadając w grzech. 
W ten sposób wyjaśnia Augustyn pochodzenie zła93, twierdząc, że .wy
stępuje ono jedynie jako odrzucenie dobra i wynika z własnej woli czło
wieka94.

Ujęcie zła jako braku dobra było dla Augustyna wyzwoleniem z wie
lu rozterek i rozczarowań wewnętrznych. Pogląd ten ratował jego opty
mizm przed całkowitym zalewem ze strony tak silnie rozwiniętych u

“  W. Kornatowski: op. cit., s. 42.
83 O wielkości duszy XXXIII, 70—76.
*• O wielkości duszy XXXIII, 74.
15 Por. tamże, 76.
12 Tamże.
M Ujęcie zła zrodziło się w  walce z dualizmem manichejczyków, uznających w 

świecie odwieczne dwie równorzędne zasady: dobra i zła.
** Wyznania VII, 16, 22. Zob. też O w olnej woli II, 19, 53.
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niego pierwiastków pesymizmu95! W koncepcji Augustyna zło jako od
wrócenie się od dobra będzie istniało zawsze96, ponieważ w walce z nim 
ma się rozwijać dobro. Człowiek zaś mając możliwość wyboru między 
złem a dobrem, powinien zawsze wybierać dobro. Zło jest odwróceniem 
się od dobra, a głównym jego źródłem jest sam człowiek. Początkowo 
człowiek był bez grzechu, lecz mając wolną wolę mógł upaść. „Doko
nało się to istotnie — w grzechu pierworodnym. Niewiedza i słabość, 
jako następstwa tego grzechu, stały się z kolei w rodzaju ludzkim źród
łem grzechów dalszych, a człowiek ze stanu możności niegrzeszenia prze
szedł tą drogą do stanu niemożności niegrzeszenia”97.

Ujęcia powyższe nie podważają w filozofii Augustyna ani wszechmocy 
Bożej, ani idei stałego porządku we wszechświecie: unika tego myśliciel, 
zespalając ideę Opatrzności z ideą przeznaczenia, zgodnie z którą każda 
jednostka ludzka musi w swym życiu spełniać taką rolę, do jakiej z góry 
została wybrana, co do zbawienia bowiem niektórych ludzi i potępienia 
innych istnieją odwieczne postanowienia Boże. Ta pesymistyczna kon
cepcja z jednej strony oddała Augustynowi usługi przy zwalczaniu pe- 
lagian, z drugiej jednak, przy uzgadnianiu własnych tez, przysporzyła 
mu wiele kłopotów. Zarysowała się tu nowa sprzeczność wewnętrzna w 
jego poglądach, a mianowicie rozbieżność z ideą wolnej woli i duchowej 
samodzielności jednostki98.

Augustyn dostrzega tę sprzeczność i w traktacie „O wolnej w oli” godzi 
swe koncepcje w  sposób następujący: „Skoro bowiem Bóg przewiduje 
wolę, nastąpi właśnie przewidzianą przez Niego wola. Będzie to więc wo
la, ponieważ Bóg przewidział wolę. Lecz nie byłaby to wola, gdyby nie 
była w naszej mocy. Czyli Bóg przewiduje także naszą niezależność. A  
więc jego przewidywanie nie odbiera mi niezależności. Przeciwnie, z tym 
większą pewnością będą ją posiadał, ponieważ przewidział ją Ten, który 
nie myli się w swych przewidywaniach” 99. Zagadnienie to Augustyn przed
stawia także w  swoim dziele „O państwie Bożym” . „Twierdzi, że i Bóg 
wie o wszystkich rzeczach, zanim się one staną i czy z własnej woli 
czynimy to wszystko, o czym wiemy i co czujemy, że dzieje się z naszej 
własnej chęci. Nie powiadamy natomiast, by się wszystko dziać miało mocą 
przeznaczenia (...). Z tego, że Bogu znany jest porządek wszystkich rzeczy, 
bynajmniej nie wynika, żeby od wolnej woli naszej nie zależało. Toż i sa
me nasze akty woli mieszczą się w porządku przyczyn, który Bogu znany 
jest i objęty Jego wiedzą przyszłości; bo wszystkie ludzkie akty woli są

ss Por. W. kornatowski: op. cit., s. 43.
Sfl Innego zdania był Grzegorz z Nyssy, który twierdził, że zło w  przyszłości 

zniknie całkowicie.
a7 w. Kornatowski: op. cit., s. 44.
3S W. Kornatowski: op. cit., s. 44—45.
sa O wolnej woli III, 3, 8.
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przyczynami ludzkich spraw. A zatem Ten, który naprzód znał przyczyny 
wszystkich rzeczy i zdarzeń, nie może, oczywiście, nie znać też między 
tymi przyczynami i ludzkich chceń, które jako przyczyny naszych dzia
łań muszą Mu być z góry znane” 100.

Z powyższego wynika, że człowiek nie postępuje1 w jakiś określony 
sposób tylko dlatego, że Bóg tak przewidział, lecz odwrotnie: Bóg w swej 
mądrości przewidział, iż człowiek postąpi tak, a nie inaczej, z czego też 
nie można wyciągać wniosku, że Bóg zmusza człowieka do określonego 
postępowania.

Ponieważ zło jest wynikiem działania wolnej woli człowieka, a zwłasz
cza brakiem u niego umiłowania dobra najwyższego, dlatego też — we
dług Augustyna — ratunkiem przed potępieniem człowieka może być tylko 
Łaska Boża101. Potrzeba tej pomocy (tj. Łaski Bożej) stała się nieodzowna, 
ponieważ grzech pierwszych ludzi sprawił, iż potomstwo ich zostało tym 
gr,zechem skalane102. Innym powodem, dla którego koniecznie potrzebna 
jest Łaska Boża, jest to, że wynika ona z Boskiej doskonałości, gdyż Bóg 
nie dopuszcza do tego, by zło mogło mnożyć się w nieskończoność, lecz 
może ono istnieć tylko po to, by w walce z nim zwiększało się dobro103. 
Właśnie pod wpływem działania łaski człowiek może osiągnąć swój cel 
najwyższy104. „Z  łaski i jej działania —  jak pisze W. Kornatowski — uczy
nił Augustyn jedno z czołowych zagadnień swoich rozważań i z tego też 
powodu nazywany jest „doctor gratiae” 105.

Dar łaski, której Bóg udziela ludziom, nie postępuje równolegle z ich 
uczynkami lub zasługami. Łaska jest udzielana człowiekowi przez Boga 
darmo, gdyż w innym przypadku nie byłaby łaską100. „Na łaskę — według 
Augustyna — nie zasłużyli ani ci, którzy jej dostąpili, ani ci, którzy jej 
nie otrzymali”107. Działanie łaski przejawia się w tym, że skłania ona lu
dzi grzesznych do ich wewnętrznej przemiany na lepszych. Wówczas 
też dokonuje się w  świecie nieustanne wzrastanie dobra i zmniejszanie 
zła.

W trakcie swych wnikliwych badań na temat zła i jego przejawów w 
różnych dziedzinach życia Augustyn tworzy konkretny program zwalczania 
tego zła. W tym też celu wysuwa na czoło idee chrześcijańskiej miłości. 
Czyni to z tak wielkim zaangażowaniem, że w naukowych opracowaniach

100 Państwo Boże V, 9, 3. Zob- też O wolnej woli II, 1, 3.
Jo1 Państwo Boże XIV, 26.
102 Tamże.
103 Tamże.
m Tamże. Zob. też A. Kasia: op. cit., s. 73.
105 W Kornatowski: op. cit., s. 47.
1W Państwo Boże XIV, 26.
107 Państwo Boże XXI, 12. Zob. też Solilokwia I, 6, 12 — skąd pośrednio wynika, 

że człowiek może otrzymać łaskę i dążyć coraz bardziej do Boga, zwłaszcza wów
czas, gdy posiada on trzy cnoty teologiczne: wiarę, nadzieje i miłość.
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jego etyki używa się powszechnie określenia „etyka miłości” . Za wzór 
naśladowania takiej miłości posłużyła mu postać Jezusa Chrystusa. Prag
nienie owego naśladowania stało się naczelną dewizą myśliciela, która 
przyświecała mu do końca życia. Miłość i przyjaźń między ludźmi to cel 
każdego chrześcijanina. O nienawiści, jaką żywi ktoś w stosunku do 
swego nieprzyjaciela, pisał Augustyn, że jest ona groźniejsza niż ów 
nieprzyjaciel. Każdy powinien uważać, by nie tylko nie wzniecać nieprzy- 
jaźni wśród ludzi, złośliwymi insynuacjami, lecz starać się tę nienawiść 
uśmierzać poprzez dobre słowo i dobry przykład. Spory między ludźmi 
powinny odbywać się bez nienawiści. Wszędzie należy kierować się za
sadą, która zabrania człowiekowi czynić drugiemu to, czego od innych nie 
chciałby doznawać. Niesienie pomocy potrzebującemu to obowiązek każdego 
człowieka, dlatego, że człowiek sam chciałby, aby mu tę pomoc niesiono 
wówczas, gdy znajdzie się w podobne jsytuacji108. Jeśli ktokolwiek kieruje 
się nienawiścią względem bliźniego, to dla samego siebie, dla swego su
mienia większą czyni krzywdę, aniżeli swemu bliźniemu109. Dlatego też 
„dla złych właśnie ich uczynki są nieprzyjaciółmi” 110. Tak więc los złych 
ludzi uzależniony jest od ich uczynków.

.„W brew pewnym pozorom wynikającym z augustyńskiej nauki o łas
ce — pisze prof. W. Kornatowski — etyka jego bynajmniej nie jest 
kwietystyczna. Żąda (Augustyn) aktywności i nieustannego wysiłku za
równo w  pracy nad sobą, jak w niesieniu pomocy innym (...). Również 
sam bynajmniej nie stroni od konkretnej problematyki życia, nie trzy
ma się z daleka od palących zagadnień. Jest to postać wybitnie zaanga
żowana społecznie, żywo i czynnie reagująca na wszystko, co się dookoła 
niej dzieje” 111.

Z aktywnością augustyńskiej etyki ściśle łączy się wymóg dobrowol
ności' postępowania — dobrej woli. „Nikt zaś zmuszony nie czyni dobrze
—  pisze w swoich Wyznaniach — chociażby dobrem było to, co czyni112. 
Skoro o dobrych uczynkach człowieka ma rozstrzygnąć wola, to miłość 
musi być tym, czym owa wola ma się kierować. „Czym bowiem jest mi
łość, jeśli nie aktem woli?” 113 — zapytuje Augustyn w  swoim dziale „O 
Trójcy” . Jeżeli do czynienia dobrych uczynków pobudza się miłość, to w 
pierwszym rzędzie należy kierować miłość ku dobru najwyższemu, tj. 
ku Bogu. Bóg według Augustyna to jedyne dobro zasługujące na głębokie 
umiłowanie, ponieważ jest dobrem wiecznym, które powinno stanowić kres 
wysiłku każdego człowieka i cel jego dążeń.

108 -Wyznania I, 18, 29; XIII. 17, 21; II, 6, 13; IX, 9, 21.
m wyznania I, 18, 29. 
nfl Wyznania IV, 6, 13.
*ł W. Kornatowski: op- cit., s. 50 

Wyznania I, 12, 19.
1U O Trójcy  XV, 2 0 , 38.
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Wszystkie zaś dobra doczesne tego świata winny być środkami do tego 
celu. Dlatego też człowiekowi nie wolno przywiązywać zbyt wielkiej wagi 
do rzeczy doczesnych. Należy je raczej traktować jako coś, co jest po
żyteczne, a nawet konieczne, ale jednocześnie jako coś nietrwałego i prze
mijającego. „Z  dóbr jedne są takie — pisze Augustyn — którymi trzeba 
się rozkoszować (furi), drugie, których godzi się tylko używać (uti) (...). 
Tamte dobra zapewniają nam szczęście, te zaś wspierają w  nas dążenie 
do szczęścia, byśmy mogli dojść i przywiązać się do tych dóbr, które 
nas uszczęśliwiają. My przeto, co mamy rozkoszować się i używać, nie 
powinniśmy ich mieszać, to znaczy, jeślibyśmy chcieli rozkoszować się 
tymi, których godzi się tylko używać wówczas bieg naszego życia napot
kałby trudności, a niekiedy zboczył na manowce (...). Otóż nam, pielgrzy
mom (...), wolno i trzeba używać tego świata, nie zaś się nim rozkoszo
wać, abyśmy za pośrednictwem dóbr materialnych i doczesnych zdobyli 
dobra wiecznotrwałe i duchowe” 114.

Wynika stąd, że nieumiejętność korzystania przez człowieka z dóbr 
doczesnych może stać się dlań krzywdą, zwłaszcza w  jego sferze ducho
wej. Dwie rzeczy: miłość dobra najwyższego i miłość dóbr ziemskich w  
jakimś stopniu się wykluczają, ponieważ tam, gdzie wzrasta jedna, za
nika druga i na odwrót115. Pod takim kątem widzenia rozpatruje Augu
styn wszystkie cnoty, biorąc za ich podstawę miłość, z którą wiążą się 
wiara i nadzieja. Owe cnoty w  wyniku wolnej woli człowieka mogą się 
odnosić do wieczności lub doczesności116. Cnoty wynikające z pobudek 
ziemskich są raczej błędami aniżeli cnotami. Pobudki ziemskie mogą być 
przyczyną upadku moralności117. Zwalczać takie pobudki można poprzez 
pracę wychowawczą, zwłaszcza wśród dzieci. Właśnie dla dzieci — stwier
dza Augustyn — „...orzechy, piłki i wróble są tym, czym dla dorosłych 
pod władzą prefektów i królów złoto, posiadłości i niewolnicy, bo te 
rzeczy z biegiem lat jedne po drugich następują” 118.

Jeśli przez miłość do Boga osiąga się najwyższe dobro, to miłość ta 
pozwala osiągnąć dobro i szczęście doczesne. Życie szczęśliwe polega na 
radowaniu się Bogiem. „Szczęśliwy więc — pisze Augustyn — kto kocha 
Ciebie, a w  Tobie kocha przyjaciela, nieprzyjaciela ze względu na Ciebie. 
Ten bowiem tylko nie traci nikogo drogiego, komu drodzy są wszyscy 
w Tym, którego utracić nie można” 119. Tak więc zespolenie się z Bogiem 
przez miłość — to jednocześnie doskonałość, będąca również doskonałością 
moralną120.

114 De doctrina Christiana I, 3, 3.
115 Państwo Boże XIV, 6; XIV, 7, 2; XIV, 28.
K* Państwo Boże XV, 22.
■" Państwo Boże XIX, 4; XIX, 25; II, 20.
i:s wyznania I, 19, 30.
ni wyznania IV, 9, 14.
i:° wyznania X, 22, 32; X, 23, 33—34.
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Reasumując podkreślmy, że etyka św. Augustyna jest dopełnieniem 
tendencji teocentrycznej, która — jak widzieliśmy — dominowała w jego 
teorii poznawania i metafizyce. Prof. W. Kornatowski pisze, że „teocen- 
tryzm Biskupa Hippony oparty jest o założenie przewagi Boga nad świa
tem; zgodnie z tym Bóg, jako jedyny byt absolutny, a przez to samo byt 
najwyższy, uznany został za najważniejszy przedmiot poznania i zarazem 
za przyczynę poznania oraz za dobro najwyższe i jego przyczynę: wszelkie 
dobro jest dobrem tylko przez Boga, dobro dla człowieka znaczy więc 
tyle, co należenie do Boga; a zatem tylko zespolenie z Bogiem może dać 
człowiekowi szczęście, którego jednak człowiek nie może zdobyć sam, 
bez pomocy Bożej, przejawiającej się w  postaci łaski, zło natomiast po
lega na odsunięciu się od Boga, podyktowanym przez pychę, która skłania 
człowieka do sądzenia, że może się obejść bez Niego; Bóg tedy jest wła
ściwym celem życia, które zasadzać się winno na dążeniu do Boga jako 
dobra wszystkich dóbr”121.

Teocentryczna myśl św. Augustyna to postawa ukazująca ludzkości 
Boga nie tylko jako absolut, najwyższy przedmiot poznania, jako przy
czynę wszechrzeczy, ale także wskazuje z ogromnym zaangażowaniem dro
gi wiodące człowieka do Boga, do zespolenia się z Nim, jako najwyższym 
dobrem i największym szczęściem. Jak widać, postawa ta miała na uwadze 
dobro rodzaju ludzkiego i w literaturze naukowej zwykło się ją okreś
lać mianem „humanizmu” .

GENEZA HISTORIOZOFII SW. AUGUSTYNA

Od zarania istnienia świata ludzkość dążyła do osiągnięcia dobra i 
szczęścia. Jednakże skażona grzechem pierworodnym, nie potrafii osiąg
nąć tego celu bez daru Bożego, jakim jest Łaska Boża. Łaska Boża do
tyczy człowieka nie tylko jako jednostkę, lecz obejmuje swym zasięgiem 
cały rodzaj ludzki i ma wpływ na jego historię122. Ponieważ szafarzem 
łaski, która odgrywa tak ogromną rolę w  historii człowieka i całej ludz
kości, jest Bóg, to działanie tej łaski ma charakter planowy. Tak więc 
dzieje ludzkości nie stanowią jakiegoś chaotycznego i przypadkowego na
gromadzenia zdarzeń, lecz przebiegają według zaplanowanego i ustalo
nego przez Boga porządku oraz stanowią konsekwentną całość123.

Rozwijając swój pogląd, że dzieje kształtują się wedle z góry pow
ziętego planu Bożego, Augustyn stwierdza tym samym, że wszelkie wzloty 
i upadki starożytnych mocarstw, narodziny Chrystusa, prześladowania 
chrześcijan, przełom za Konstantyna Wielkiego i wreszcie zwycięstwo

tn W. Kornatowski: op. cit., s. 55.
111 E. Gilson: op. cit., s. 317.

M. Straszewski: op. cit., s. 233.
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chrześcijaństwa — były tym planem objęte. „Za taką koncepcją dziejów 
został nazwany (Augustyn) pierwszym historiozofem” 12*. Tematyce powyż
szej Biskup Hippony poświęcił obszerne dzieło „De civitate Dei”, będące 
szczytem jego twórczości. Charakterystyczną cechą tego dzieła jest to, 
że obok przewodniej myśli, jaką jest walka między państwem Bożym a 
państwem ziemskim, walka miłości z nienowiścią i egoizmem, jest fakt, 
że dzieło to zawiera w sobie ogrom informacji z różnych dyscyplin ów
czesnej nauki. Powodem napisania tego dzieła — jak wynika z jego treści
— były częste i niebezpieczne ataki pogan przeciwko chrześcijaństwu. 
Za decydujący moment do jego napisania uznał Augustyn fakt oblężenia 
i zdobycia Rzymu w  roku 410 przez Alaryka — wodza Gotów. „W tedy 
czciciele wielu fałszywych bóstw — stwierdza z ogromnym ubolewaniem 
Augustyn — zazwyczaj określani przez nas mianem pogan, którzy upadek 
przypisać usiłowali religii chrześcijańskiej, zaczęli ciężej niż zwykle i bar
dziej obraźliwie bluźnić prawdziwemu Bogu. Oto dlaczego ja, pałając gor
liwością o dom Boży, postanowiłem przeciw temu bluźnierstwu i błędom 
napisać księgi „O państwie Bożym” 125. Augustyn, wykorzystując swój 
ogromny zasób wiedzy i genialną zdolność przekonywania, udowadniał, że 
Rzymianie byli narzędziem w  ręku Boga, które posłużyło tylko i wyłącz
nie do zaprowadzenia ładu i porządku w  świecie. Rzym, mimo swej wcześ
niejszej świetności, nie mógł zapewnić swoim obywatelom tego porządku 
i szczęścia na stałe, ponieważ jego założeniu towarzyszyło bratobójstwo 
podobne do zbrodni Kaina126. Autor „Państwa Bożego” wykazywał w ten 
sposób, że Rzym to państwo grzeszne, państwo, które długo opierało się 
Bogu prawdziwemu, a demoralizacja społeczeństwa, zwłaszcza w  sferach 
rządzących, oraz kult bogów to główna przyczyna klęski i zguby127. Widząc 
upadek ziemskiej ojczyzny, wielu myślicieli zaczęło skupiać swą uwagę na 
państwie doskonalszym, nadziemskim. „Wyrazem tych nastrojów — pi
sze W. Kornatowski —  była u Augustyna koncepcja państwa Bożego (...). 
Święty Augustyn odpowiadał pewnym wzorom starożytności, kreśląc z 
kolei obraz doskonałego państwa, które wędrując po ziemi prawdziwe 
swe krolestwo ma w  niebie. Ale choć myśl nie była nowa, to jednak w 
nowych warunkach odegrała właściwą sobie rolę. Jeżeli bowiem hordy 
barbarzyńców przeprowadzały likwidację przeszłości ogniem i mieczem, 
jeżeli chrześcijaństwo jako całość dokonywało tego samego niszcząc po
gaństwo, to Augustyn czynił rozrachunek z przeszłością w sferze ideolo
gicznej” 128.

1:4 M. Rode: op. cit., s. 174.
18 Retractationes II, 43. Nazwa zaś „Państwo Boże”  zaczerpnięta została z Księgi 

Psalmów. Zob. Państwo Boże XV, 1. 
la> Por. Państwo Boże XV, 5.

Tamże.
128 W. Kornatowski: op. cit., s. 63.

78



Ludzkość według św. Augustyna składa się z dwóch odrębnych i prze
ciwstawnych sobie społeczności. Pierwsza z nich to społeczność będąca pod 
wpływem działania łaski Bożej,: i ta przynależy do państwa Bożego, na
tomiast pozostała społeczność przynależy do świata ziemskiego. Te dwie 
społeczności Augustyn nazywa „państwami” : pierwsza — civitas Dei,, 
druga — civitas terrena. Istotę dziejów świata stanowi nieustanne zma
ganie się tych dwu społeczności, „państw”, które poprzez sześć epok do
prowadzić ma sprawiedliwych do epoki siódmej, tj. królestwa Bożego129.

Podział na „dwa państwa” nastąpił, zdaniem Augustyna, z chwilą roz
dzielenia się istot rozumnych na dwa zastępy, z których jeden pozostał 
z Bogiem, drugi był przeciw Bogu. Tak więc państwa te istniały jeszcze 
przed istnieniem człowieka. Granice tych państw z powodu konsekwencji 
grzechu pierwszych rodziców stopniowo i coraz wyraźniej były zakreś
lane. Już w  pierwszej epoce, która kończy się na potopie, zdecydowaną 
większość stanowili przedstawiciele państwa ziemskiego. W drugiej epoce 
z uratowanej w  arce Noego garstki ludzi sprawiedliwych odradza się ludz
kość, lecz i w  niej pod koniec tej epoki przewagę stanowią przedstawi
ciele państwa ziemskiego. W trzeciej epoce, trwającej od Abrahama do 
Dawida, powstały, rozwinęły się i upadły wielkie mocarstwa Wschodu. 
Czwarta epoka trwa od Dawida do niewoli babilońskiej. W tym też czasie 
powstaje nowe mocarstwo — Grecja. W epoce piątej, aż do przyjścia Chry
stusa, ńastąpił rozwój Rzymu. Od przyjścia Chrystusa rozpoczyna się szós
ty okres, w którym nastąpił rozkwit chrześcijaństwa, mający trwać aż do 
skończenia świata. Siódma epoka, a z nią państwo Boże, urzeczywistni się 
dopiero po sądzie ostatecznym, a więc po okresie rozwoju ziemskiego130. 
„Podział ludzkości na epoki — stwierdza W. Kornatowski — nawiązywał 
z jednej strony do starotestamentowej opowieści o dniach stworzenia, 
z drugiej zaś pozostawał w  związku z psychologią augustyńską, która roz
wój duchowy jednostki rozumnej przeprowadzała przez siedem stopni131.

Przyjmując tedy taką koncepcję dziejów świata, a w nim również i his
torię ludzkości, mógł Augustyn każdy fakt czy wydarzenie oceniać i szere
gować w kategoriach odwiecznych planów Bożyth. Działalność człowieka 
jako jednostki czy też konkretnej grupy ludzi stanowiącej społeczność jest 
tylko współdziałaniem z Opatrznością. Bardzo pomocnym czynnikiem wska
zującym człowiekowi Boga jest Kościół, którego nie należy utożsamiać z 
państwem Bożym. Również i „państwo ziemskie”  (civitas terrena) nie 
może być utożsamiane z instytucjonalizmem świeckim. Zdaniem Augus
tyna, w obu państwach mogą na równi istnieć ludzie dobrzy i źli i nie 
oni decydują o charakterze społeczności132. Okręślone społeczeństwo w

»!* H. Campenhausen: Ojcówle Kościoła, Warszawa 1957, PAX, s. 400—401.
130 H. Compenhausen: op. cit., s. 399—400.
1S1 W. Kornatowski: op. cit., s. 65.
1!! Por. M. Straszewski: op. cit., s. 243—245.
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koncepcji Augustyna to odwieczny, ustalony przez Boga porządek, w 
którym za Jego sprawą dokonuje się rozwój i przebieg ludzkiego życia133.

Termin „państwo Boże” zaczerpnięty został ze Starego Testamentu, 
„gdzie — jak pisze W! Kornatowski — w  powiązaniu myślowym z pojęciem 
narodu wybranego oznacza ono Jeruzalem, w  przeciwieństwie do szatań
skiego Babilonu. Jerozolima i Babilon są tym symbolem dwóch przeciw
stawnych sobie królestw: królestwa światłości i królestwa ciemności” 134. 
Takie przeciwstawne społeczności określono mianem „civitates” 135. W po
równaniu ze Starym Testamentem pojęcie „civitates” św. Augustyn znacz
nie poszerzył, zwłaszcza w tej części, która dotyczy państwa Bożego. 
Państwo Boże według niego znajduje się częściowo we wszystkich pań
stwach ziemskich, nie ogranicza się do żadnego narodu i nie zaczyna się 
bynajmniej od Chrystusa, lecz ma swój początek o wiele wcześniejszy136. 
W. Kornatowski komentuje tę myśl w  sposób następujący: „Z  nasienia 
Abrahama zrodzili się nie tylko Żydzi, ale i ludy inne, toteż i wśród nich 
od dawna już byli obywatele państwowości Bożej (...). We wszystkich ge
neracjach ludzkich powstają państwa ziemskie, poprzez wszystkie też 
trwa wspólnota pobożnych i zbawionych” 137. Podstawową zasadą państwa 
Bożego jest miłość Boga, natomiast w  państwie ziemskim przejawia się 
miłość własna. Fundament w państwie pierwszym stanowi łaska Boża, 
drugie zaś przesiąknięte jest zepsuciem, mającym swą przyczynę w grze
chu pierworodnym. Dlatego też przedstawiciele państwa pierwszego są na
czyniami miłosierdzia, zaś przedstawiciele drugiego — naczyniami gnie
wu138.

Pojęcie państwa Bożego nie należy utożsamiać z Kościołem139: Państwo 
Boże to zespół wszystkich dobrych pierwiastków w  społeczności ludzkiej, 
która w  swej historii jest wcześniejsza od Kościoła. Również i państwo 
ziemskie nie jest odzwierciedleniem państwa świeckiego. Podobnie więc 
i Kościół nie jest wyłącznie państwem Bożym ani państwo świeckie w y
łącznie państwem szatana140.

Dzieło św. Augustyna r Państwo Boże”, którego konstrukcja oparta jest 
na antytezie, przedstawia szereg różnych przeciwstawień. I tak przeciw
stawieniem wiary jest niewiara, chrześcijaństwa — pogaństwo, a w  nie

:33 p or. państwo Boże XV, 1.
184 Cyt. za W. Kornatowskim: op. cit., s. 66.
135 określenia „civitates”  we wspomnianym znaczeniu używa! również donatysta 

Tychoniusz, żyjący współcześnie ze św. Augustynem, jak również sam św, Augu
styn. Por. Wyznania XII, 11, 12.

136 Por. ks. J. Czuj: Święty Augustyn o Żydach, Kraków 1928, s. 41—44.
*37 W. Kornatowski: op. cit., s. 66.
138 Por. Państwo Boże XIV, 28 i XV, 2.
>39 Por. Państwo Boże XXI,  13, 16.
uo Szerzej na ten temat zob. Państwo Boże II, 19; V, 17; XI, 1; XIV, 28; XV, 

1—5; XV, 17; XV, 20; XV, 22; XVI, 10; XVI, 17; XVIII, 54; XIX, 24; XX , 7.
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których wypadkach przeciwstawieniem Kościoła — państwo świeckie. Z 
powyższego wynika, że państwo świeckie oznacza społeczność potępioną. 
W podobnej sytuacji znajduje się państwo pogańskie lub pogaństwo w 
ogóle141. W analogiczny sposób państwo niebieskie, Boże, określa nie tylko 
społeczność wybraną, lecz również Kościół. „Na tym tle — pisze W. Kor
natowski — zaznaczyła się kiedyś w  nauce pewna rozbieżność zdań co do 
pojęcia państwa Bożego i państwa świeckiego u św. Augustyna, co do sto
sunku tych społeczności do Kościoła, a w związku z tym co do stosunku 
wzajemnego Kościoła i państwa. Niektórzy, bez dokładniejszego zbadania 
tekstów, wystąpili wówczas z poglądem, że Augustyn właśnie w Kościele 
upatrywał czynnik światowego porządku moralnego, że w Kościele widział 
też państwo Boże, że zatem państwo świeckie ma służyć celom Kościoła 
i jego poczynaniom”142. Pogląd taki trudno uważać za słuszny, ponieważ 
„nawet życie uświęcone — stwierdza W. Kornatowski — wydawało się 
św. Augustynowi w szóstej epoce niedoskonałe. Co więcej, Augustyn do
strzegł, że stosunki w  rzeczywistości ówczesnej, nacechowane ogólnym 
upadkiem moralnym, nie były w  pełni chrześcijańskie, że nawet w nie
których kołach chrześcijan panowało zepsucie i nieobyczajowość” 143. Sy
tuacja taka będzie trwała jeszcze długo i dopiero w epoce siódmej — po 
sądzie ostatecznym — nastąpi całkowite zwycięstwo państwa Bożego, 
które będzie polegało na dobrowolnym, doskonałym i ostatecznym zespo
leniu się istot rozumnych z Bogiem144. Wówczas już duchy złe, potępione, 
nie potrafią stworzyć odrębnego państwa, które mogłoby zagrażać państwu 
Bożemu145. Wśród nich —■ potępionych, złych duchów — zapanuje zamęt 
i nieustanna walka146. Tak więc, idealne państwo urzeczywistni się dopiero 
w  życiu przyszłym, do którego należy przygotowywać się już teraz147.

Człowiek mający możliwość przygotowania się w  życiu ziemskim do 
tego, by po śmierci móc się stać obywatelem wspaniałego państwa Boże
go, winien temu celowi poświęcić się całkowicie. Mając to na uwadze, 
wykazywał św. Augustyn obywatelom państwa rzymskiego to, że nie po
winno im zależeć na potędze militarnej, lecz swą uwagę winni skupić 
na potędze duchowej społeczeństwa, któremu przyświeca idea rozwijania 
pierwiastków królestwa Bożego, które stanowi nieskończone i najwyższe 
szczęście.

Reasumując historiozofię św. Augustyna należy stwierdzić, że w  całej 
swej rozciągłości jest ona zbudowana w sposób konsekwentny i skrupu

141 w  Kornatowski: op. cit., s. 68.
142 W. Kornatowski: op. cit., s. 68—69.

Tamże, s. 69—70.
M. Straszewski: op. cit., s. 245.

145 Tamże, s. 244—245.
W. Kornatowski: op. cit., s. 70.

141 Tamże.

6 — Posłannictwo nr 3/77 81



latny. Święty Augustyn, rozliczając się z przeszłością i wybiegając w  przy
szłość, stworzył filozofię dziejów, „która stała się bezpośrednim już punk
tem wyjścia i podstawą całej jego filozofii społeczeństwa i państwa” 148.

ZNACZENIE MYŚLI SW. AUGUSTYNA

Zapoznanie się z dorobkiem Biskupa Hippony i przedstawienie teocen- 
tryzmu jego filozofii ma dla nas istotne znaczenie, bowiem wzbogaca na
szą wiedzę o cenne i ciągle aktualne wartości zawarte w  nauce tego wiel
kiego myśliciela chrześcijańskiego149. Sw. Augustyn był najbardziej wpły
wowym  myślicielem chrześcijaństwa. Słusznie więc podkreśla się, że wśród 
łacińskich filozofów  średniowiecza św. Augustyn był nieporównanie wię
cej znany i słuchany niż wszyscy ojcowie Wschodu. Przez niego prąd 
idealistycznej myśli platońskiego źródła wpływał do średniowiecza150. A u- 
gustyńska tradycja przez dłuższy czas nie miała współzawodnictwa, była 
jedynym typem filozofii ortodoksyjnej. Można powiedzieć, że Augustyn 
przez wieki był niemal wyrocznią w  chrześcijaństwie. Zmiana następuje 
dopiero w X III wieku, gdy św. Tomasz z Akwinu przeciwstawia filozofii 
św. Augustyna nowy typ filozofii chrześcijańskiej, bardziej zbliżonej do 
filozofii starożytnej — przez obiektywną i intelektualną postawę. Jednakże 
wpływ Augustyna działał i później.

Można rozróżnić trzy najważniejsze nawroty do augustynizmu151:
1. W VIII i IX  wieku, za Karolingów, podczas pierwszego rozkwitu 

filozofii średniowiecznej. Odtąd augustynizm był decydującym czynnikiem 
myśli średniowiecznej;

2. W XIII wieku powstał tzw. „augustynizm XIII wieku” jako reakcja 
przeciw arystotelizmowi;

3. Po Reformacji, w  XVII wieku, w  Augustynie szukano sposobów od
nowienia chrześcijaństwa.

Augustynizmem XVII wieku był jansenizm152. Ma to dość istotne zna
czenie dla starokatolików, szczególnie dla Kościoła Starokatolickiego 
Utrechtu, który powstał na tle posądzenia przez jezuitów o sprzyjanie 
jansenizmowi. Kościół ten jeszcze po dzień dzisiejszy nazywany jest nie

**• Tamże, s. 71.
M. Rode: op. cit., s. 175—178.

isa -w Tatarkiewicz, op. cit., t. I, s. 220.
151 Tamże, s. 220—221.
15! Nazywany tak od C. Jansena 1585—'1638, teologa holenderskiego, od 1636 bpa 

Ypres. Jansen w swoim dziele „Augustinus” , wydanym pośmiertnie, stworzył włas
ną koncepcję łaski, w  celu rozwiązania kwestii stosunku łaski Bożej do wolnej 
woli ludzkiej, oraz zaatakował jezuicką interpretację etyki katolickiej. Po potępie
niu tego dzieła przez papieża janseniści odmówili mu posłuszeństwa. Ośrodkiem 
ich były klasztory w Port Royal.
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kiedy Kościołem Jansenistów, chociaż Kongres Starokatolików w Mona
chium w 1871 roku wykazał, że „Kościołowi Utrechckiemu jansenizm za
rzuca się bezpodstawnie” 153.

Mimo że nie wszystkie poglądy św. Augustyna są słuszne, znaczenie 
jego w  chrześcijaństwie do dnia dzisiejszego jest wielkie i to zarówno w 
zakresie teologii, jak i filozofii, w  której — nawet poza chrześcijań
stwem — św. Augustyn miał i nadal ma niemały autorytet154.

E. N.

153 Program Kongresu Katolików w Monachium, „Posłannictwo”  1974, nr 3—4, 
s. 104—105.

M. Bode: op. cit., s. 177.



RECENZJE I NOTY
STAN I POTRZEBY BADAŃ 

NAD ZBIORO W OŚCIAMI 
POLONIJNYMI

Nie wszyscy zapewne mieli moż
ność zapoznania <się z wydaną nie
dawno książką, w  której skomaso
wano dotychczasowe wyniki badań 
nad Polonią zagraniczną. Książkę 
tę — w pewnym sensie rarytas dla 
bibliofilów — wydał Zakład Naro
dowy im. Ossolińskich, Oddział w 
Krakowie 1976, w nakładzie 2 500 
egzemplarzy. Nic więc dziwnego, że 
zniknęła ona z półek księgarskich 
niemal natychmiast. Książki obra
zujące dzieje emigracji polskiej, u- 
kazujące rolę kultury rodzimej w 
życiu codziennym Polonii zagranicz
nej — jednym słowem przedstawia
jące życie Polaków poza granicami 
Ojczyzny — są obecnie bardzo na 
czasie. Obserwujemy bowiem wiel
kie zain-tereso-wanle badaniami po
lonijnymi, powstaje szereg instytu
tów i placówek ukierunkowanych 
właśnie na Polonię.

Tytuł książki, którą pokrótce o- 
mówię, brzmi: Stan i potrzeby ba
dań nad zbiórowościami polonijny
mi. Wydana została pod redakcją 
Hieronima Kubiaka i Andrzeja Pil
cha; cena książki — 150 zł. Złożyły 
się na nią referaty i komunikaty 
przedstawione w dniach 30 sierp

nia — 5 września 1975 roku na mię
dzynarodowej konferencji nauko
wej na temat stanu i potrzeb ba
dań nad ruchami emigracyjnymi z 
ziem polskich i zbdorowościami w y
tworzonymi przez te ruchy w róż
nych krajach świata. Inicjatorami 
konferencji byli: Komitet Badania 
Polonii Zagranicznej Polskiej Aka
demii Nauk i Towarzystwo Łączno
ści z Polonią Zagraniczną „Polo
nia” . Obowiązki gospodarza pełnił 
Polonijny Ośrodek Naukowo-Dy- 
daktycziny Uniwersytetu Jagielloń
skiego. W obradach brało udział 55 
osób z zagranicy (3 z Australii, 1 z 
Argentyny, 5 z Ftancji, 5 z Kanady,
1 z Nigerii, 4 z RFN, 1 z Turcji, 
28 z USA, 4 z Wielkiej Brytanii i 3 
z Włoch) oraz liOS pracowników pol
skich szkół wyższych, placówek 
PAN i instytutów resortowych. W y
głoszono 44 referaty i podano do 
wiadomości szereg komunikatów. 
W czasie konferencji wypowiadało 
się szereg osób reprezentujących 
wiele dyscyplin naukowych, m.in. 
historycy, socjologowie, etnografo
wie, językoznawcy, psychologowie, 
prawnicy, geografowie i teologowie. 
Ta wielość punktów widzenia przed
miotu obrad konferencji w znacz
nym stopniu zdecydowała o jej suk
cesie. Chociaż książka nie prezen
tuje wszystkich wypowiedzi dysku
syjnych, to jednak jej struktura od
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powiada programowi merytoryczne
mu konferencji.

Raczej trudno byłoby tu streścić 
wszystkie prace zamieszczone w  tej 
obszernej, liczącej ok. 700 stron, po
zycji. Zapoznamy Czytelników je
dynie z najważniejszymi myślami, 
które — mamy nadzieję — skłonią 
ich do bezpośredniego zapoznania 
się z książką.

Badania nad Polonią zagraniczną 
mają w  Polsce bogatą tradycję. Po
dejmowały je w okresie międzywo
jennym liczne krajowe i zagranicz
ne instytuty naukowe oraz wielu 
uczonych zarówno w  kraju, jak i 
na obczyźnie. Za najistotniejszy 
krok w  kierunku rozbudowy polo
nijnych instytucji badawczych po
II wojnie światowej należy uznać 
powołanie Komisji Polonii Zagra
nicznej PAN (1®5'9 r.), skupiającej 
najwybitniejszych znawców -przed
miotu. Komisję tę, w  uznaniu jej 
zasług i potrzeb, przekształcano z 
czasem w samodzielny Komitet Ba
dania Polonii Zagranicznej PAN 
(1970 r.). Od tej pory badania polo
nijne uzyskały najwyższy status a
kademicki. Powstały trzy samodziel
ne placówki badań polonijnych: Po
lonijny Ośrodek Naukowo-Dydak
tyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w  Krakowie, Instytut Migracji Po
lonijnej Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego w  Lublinie oraz Zakład 
Badań nad Polonią Zagraniczną 
PAN w  Poznaniu. Problematyka po
lonijna utrwaliła się też w wielu 
zakładach naukowych na terenie ca
łego kraju. Niezwykle istotną rolę 
w  badaniach problematyki polonij
nej spełniają polonijne instytuty i

fundacje naukowe oraz polscy nau
kowcy prowadzący swą ważną pra
cę w  różnych krajach świata.

Rośnie nowe pokolenie Polaków 
urodzonych poza granicami Polski
— stwierdził w swej wypowiedzi 
Wiesław Adamski, sekretarz gene
ralny Towarzystwa „Polonia” — nie 
mówiące po polsku i identyfikujące 
się z narodem kraju osiedlenia. 
Zwiększają się szeregi inteligencji 
polonijnej wykształconej poza Pol
ską, wzrastają jej aspiracje kultu
ralne. Radykalnie zmieniają się po
stawy młodzieży, która poszukuje 
'kontaktów z krajem swego pocho
dzenia. Pokolenia urodzone poza 
granicami Polski i identyfikujące 
się z innymi narodami posiadają od
mienną wiedzę o kiraju pochodzenia 
niż emigranci — Polacy, niejedna
kowy stosunek emocjonalny do Pol
ski i swoiste niekiedy potrzeby kon
taktu z krajem. Na tym właśnie tle 
pojawia się — narastające z roku 
na rófc — zainteresowanie młodzie
ży polonijnej różnymi formami stu
diów i kształcenia w  Polsce.

O historii polskiego wychodźstwa 
informuje nas m.in. Wojciech Wrze
siński (Uniwersytet Wrocławski). 
Przypomina on, że głównie dwa 
czynniki — ekonomiczny i politycz
ny — zdecydowały o . charakterze 
polskiego wychodźstwa w  momen
cie jego narodzin. Wychodźstwo 
miało charakter żywiołowy. Decyzje
o wyjeździe ze Starej Ojczyzny po
dejmowały osoby mniej ustabilizo
wane, które z różnych powodów źle 
tkwiły w  swej zbiorowości, charak
teryzujące się większą dynamicznoś- 
cią. Zazwyczaj w  momencie podej
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mowania decyzji o emigracji trud
no było u danej osoby dostrzegać w 
pełni wykształcane poczucie świa
domości narodowej. Dotyczyło to 
przede wszystkim chłopów, którzy 
posiadali poczucie więzi ze „sw oja
kami” , ale miały miejsce także w y
padki emigracji, która była wyra
zem ucieczki przed różnymi forma
mi ucisku narodowego, czy też 
przed powołaniem do wojska car
skiego. Emigrant polski — podkre
śla Wrzesiński — najczęściej już na 
obczyźnie, pod wpływem kontaktów 
z grupami o wyższym poziomie w y
robienia politycznego i narodowego, 
dochodził do przekonania, że cho
ciaż wyjechał w poszukiwaniu lep
szych warunków pracy, to jednak 
odpowiedzialność za tę jego trudną 
decyzję ponoszą rządy zaborcze. O
ceny takie, przy niepoddawaniu się 
prądom asymilacyjnym, stwarzały 
podstawy 3ó rozszerzenia solidary- 
stycznych nastrojów patriotycznych. 
Stosunkowo najwyższy poziom pod 
każdym względem reprezentował 
przeciętny wychodźca z zaboru 
pruskiego, stąd też zaczęła się ma
sowa emigracja. Emigracja z pozo
stałych zaborów zaczęła się nieco 
później. Właśnie spośród wychodź
ców  z zaboru pruskiego najczęściej 
wyrastali przywódcy polskich or
ganizacji, najbardziej aktywni pol
scy działacze narodowi.

Polscy emigranci byli w  sytuacji 
'bardzo trudnej w porównaniu z by
tem innych grup emigracyjnych. 
Brak jakiejkolwiek opieki ze stro
ny własnego państwa, skład spo
łeczny polskiej emigracji, je j po
ziom cywilizacyjny, bardzo poważ

ne odrębności kulturowe i cywiliza
cyjne powodowały, że emigrant pol
ski był szczególnie wyzyskiwany. 
Życie w  ramach zamkniętego śro
dowiska zabezpieczało przed utratą 
przyniesionego wzorca kulturowego 
i utrwalało sentyment do przeszło
ści oraz przywiązanie do polskich 
tradycji. Młodzi — dzieci polskich 
emigrantów — wychowani w  in
nych warunkach niż ich ojcowie, 
już nie chcieli się pogodzić ze swo
ją sytuacją społeczną, z dyskrymi
nacją, tylko w  imię sentymental
nych powiązań z Polską.

Jerzy Zubrzycki (Australijski U- 
miwersytet Narodowy, Canberra) 
zwraca uwagę, że zbyt mało doce
niane są przez polskich pracowni
ków nauki, interesujących się pro
blematyką polonijną, księgi biur ru
chu ludności, w  tym rejestry uro
dzeń, małżeństw, zgonów, ruchów 
wędrówkowych itp. A  przecież po
żytek z zawairtych w księgach da
nych może być ogromny. Jeszcze in
ne źródła to dokumenty naturaliza- 
cji, tzn. dokumenty składane przez 
emigranta wraz z prośbą o przy
znanie mu obywatelstwa kraju osie
dlenia. Nieocenione, są również ra
porty różnych komisji imigracyj- 
nych, głównie dlatego, że komisje 
te dysponowały ogromnymi mate
riałami statystycznymi.

Na kulturę rodzimą Polonii mu
simy patrzeć nie jak na odrębnie 
istniejącą i działającą całość, lecz 
jak na cząstkę kultury ogólnoludz
kiej — zauważa Walerian Sobisiak 
(Uniwersytet Poznański). Przedsta
wiciele Polonii są bowiem nosicie
lami dwóch kultur: rodzimej, pol-
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iskiej ©raz zastanej w kraju osiedle
nia. W życiu codziennym nie ma 
między nimi rozgraniczenia, bowiem 
elementy jednej i drugiej kultury 
mają w nim swoje określone m iej
sce. Elementy rodzimej kultury — 
utrzymywane współcześnie — obej
mują te z przywiezionego bądź o- 
dziedziczonego dziedzictwa kulturo
wego, które okazały ,sią żywotne i 
funkcjonalne, pomimo dokonują
cych się procesów asymilacyjnych
i integracyjnych. Przede wszystkim 
w  wychowaniu młodego pokolenia 
daje się jeszcze zauważyć zaszcze
pianie dzieciom umiłowania do stron 
ojczystych, szacunek dla przeszło
ści historycznej, zrozumienie dla 
walki i martyrologii narodu polskie
go, a czasami też nauczanie mowy 
ojczystej. W odniesieniu do zwycza
jów  pogrzebowych praktykuje się 
ostatnio coraz częściej rzucanie 'sym
bolicznie na trumnę grudki ziemi 
przywiezionej z Polski. Charakte
rystyczną cechą niektórych miesz
kań jest tzw. święty albo polski kąt, 
w  którym zgromadzone isą rodzinne 
pamiątki, podkreślające pochodzenie 
etniczne gospodarzy.

W  zasadzie większość rodzin po
lonijnych obchodzi wszystkie świę
to na sposób polski. Przygotowuje 
isię np. na Boże Narodzenie choinkę 
z polskimi ozdobami i żłobkiem, 
słucha polskich kolęd. Wówczas to 
odżywa najbardziej tęsknota za kra
jem ojczystym, i z serdecznym 
wzruszeniem uczestniczy się w na
bożeństwach odprawianych w języ
ku polskim.

O Kośoiele i Polonii w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki mówił na

konferencji ks. Jan Piekoszewski 
(USA). Otóż właśnie religijność sta
nowiła największą zaletę emigran
tów  polskich od początku ich poby
tu w Ameryce. We wszystkich tru
dach na obczyźnie największą osto
ję znajdowali w Kościele. Organi
zowanie własinej parafii czy budo
wanie własnego kościoła było dla 
polskich emigrantów w Ameryce 
nie tylko nakazem .społecznym, ale 
wynikiem potrzeb duchowych. W 
obcych . kościołach nie rozumieli 
śpiewu i kazania, nie mogli wyspo
wiadać się po polsku. Dlatego wła
śnie zaczęli organizować polską pa
rafię. Polscy księża, a zwłaszcza ci, 
którzy przybyli z Polski, byli rze
czywistymi budowniczymi żyoia re
ligijnego Polonii. Budując podsta
wy organizacyjne swego życia reli
gijnego, polscy emigranci wystawie
ni byli, niestety, na próby oraz do
świadczenia tak ze strony protes
tantów uprzedzonych do katolików, 
niezależnie od kraju ich pochodze
nia, jak i ze istrany amerykańskiej 
(irlandzkiej) hierarchii kościelnej.

Miasto Scranton w  stanie Pen
sylwania stało się ośrodkiem nieza
leżnego ruchu religijnego wśród Po
lonii, To tutaj zrodziła się myśl zor
ganizowania Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego w Ameryce i 
tu działał Biskup Franciszek Hodur. 
Jest faktem bezsprzecznym — pisze 
ksiądz Piekoszewski — że na prze- 
sitrzeni historii amerykańska hierar
chia kościelna nie troszczyła się 
zbytnio o duszpasterzy, aby zaspo
koić specyficzne potrzeby religijne 
emigrantów z Polski. Jest też fak
tem, że poszczególni ordynariusze
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amerykańscy dążyli do usunięcia ję 
zyka polskiego ze szkól i kościołów 
polskich w Ameryce w  imię „jed 
ności wiary i Kościoła” . Czy fakty 
te znikły bezpowrotnie? Niestety, 
istnieje wiele powodów, które na
dal niepokoją Polonię w  Ameryce, 
jeśli idzie o jej byt i rozwój w 
przyszłości. A  jednak idea, o którą 
walczyli członkowie Polonii, aby 
forma służenia Bogu w ramach 
przepisów Kościoła odpowiadała in
dywidualności każdego narodu czy 
narodowości, była w  swej pełni u- 
zasadniona i słuszna. Polscy emi
granci w  Ameryce chcieli zachować 
na obczyźnie własną narodowość i 
swoisty charakter życia religijnego, 
bo dla nich wszystko było w Ame
ryce obce, nie wyłączając Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Ich marzeniom
o polskim Kościele odpowiadał w 
pełni model Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego. Mogli się tu 
modlić w  języku ojczystym, a na
bożeństwa odprawiane były po pol
aku.

Ks. Piekoszewski przyznaje, że 
„na. przestrzeni historii amerykań
ska hierarchia kościelna nie trosz
czyła się zbytnio o duszpasterzy, 
aby zaspokoić specyficzne potrzeby 
religijne emigrantów z Polski. Jest 
również faktem, że poszczególni bi
skupi i ordynariusze wysyłali księ
ży anglosaskich, aby połączyć wszy
stkich emigrantów, a zatem i pol
skich, w jedną szablonową całość. 
Jest wreszcie faktem, że poszczegól
ni ordynariusze amerykańscy dążyli 
do usunięcia języka polskiego ze 
szkół i kościołów polskich w Am e
ryce w  imię „jedności wiary i Koś

cioła” . Czy fakty te zniknęły bezpo
wrotnie? Czy pozycja polskich para
fii w  Ameryce została na zawsze 
ustabilizowana? Czy katolicka w ol
brzymiej większości Polonia amery
kańska może patrzeć w przyszłość 
bez obaw albo niepokoju? Niestety, 
istnieje wiele powodów, które nadal 
niepokoją Polonię w Ameryce, jeśli 
ęhodzi o jej byt i rozwój w przy
szłości. Niepokoją ją ciągle jeszcze 
istniejące tendencje amerykańskiej 
hierarchii kościelnej odnośnie likwi
dacji polskich parafii. Niepokoi ją 
fakt, że w szkołach przy polskich 
parafiach nie uczy się z reguły ję
zyka polskiego.

■Wywody swe autor kończy jed
nak optymistycznym akcentem, 
stwierdzając, że młode pokolenia 
dawnych emigrantów polskich od
czuwają powiązania ze Starym Kra
jem, chociaż przeszły już proces a- 
symilacji i przyjęły styl życia ame
rykańskiego, nawet w dziedzinie re- 
ligii lub wiary. Nie znaczy to jed
nak, by zerwali całkowicie z form a
mi życia religijnego swych ojców.

Omówieniu budowy warsztatu ba
dań nad dziejami Polonii poświęcił 
swój referat Witold Stankiewicz 
(Biblioteka Narodowa w  Warsza
wie). Podkreśla on, że zarówno e- 
migracja polska polityczna, jak i za
robkowa, wytworzyły pokaźny za
sób źródeł. Są to różnego typu ma
teriały. Badaczom krajowym poważ
ną trudność sprawia dotarcie do ar
chiwów Polonii, które w zasadzie 
przechowywane są w krajach osie
dlenia. Autor referatu opowiada się 
za ogólnokrajową współpracą i 
wspólnym programem w  zakresie
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budowy nowoczesnego warsztatu 
(zdecentralizowanego); badań nad e- 
migracją zarobkową i polityczną. 
Szczególną rolę w realizacji tego po
stulatu winny spełniać archiwa pań
stwowe i biblioteki naukowe. Np. 
realną możliwością kompletowania 
czasopism polonijnych byłaby pla
nowa akcja mikrofilmowania tych 
czasopism. Warto wiedzieć też, że 
największym centrum badań Polonii
i sprawy polskiej w Stanach Zjed
noczonych są zbiory Biblioteki Kon
gresu. Następnym centrum jest Wa- 
rodowe Archiwum w Waszyngto
nie.

O przemianach Polonii brazylij
skiej na tle całego kontynentu po
łudniowoamerykańskiego, informuje 
Czytelników ks. Jan Pitoń (Kra
ków). Aby podtrzymać żywotność i 
tożsamość Polonii latynoamerykań
skiej i zabezpieczyć ją w warun
kach pluralizmu narodowościowego
i religijnego — zauważa autor — 
musimy obrać pewien kierunek 
działania. Przede wszystkim trzeba, 
aby kraj pradziadów pociągał, fas
cynował, promieniował kulturą, u- 
wypuklał wartości duchowe i ma
terialne.. W tym celu musimy popu
laryzować polski -dorobek kulturo
wy, przekazywać wkład Polaków do 
ogólnego rozwoju cywilizacyjnego 
narodów.

Nie wolno nam zapominać zwła
szcza o tym, że emigracja rozpro
szona na pięciu kontynentach świa
ta posiada własną mentalność, inną 
informację, inne warunki rozwojo
we i sposób życia w poszczególnych 
krajach. Ze wszystkich . krajów

świata przyjeżdża do Polski mło
dzież polonijna, przyjeżdża z ogrom
ną wiarą w dziedzictwo kulturalne 
Polski. Znieczulicę serca'1 pragnie 
zastąpić konkretną wiedzą o Pol
sce. Pamiętajmy bowiem, że — jak 
powiedział fes. Jan Pitoń — „Polska 
bez Polonii żyć będzie, ale Polonia 
bez Polski się nie obejdzie”.

Wszystkimi poczynaniami na o- 
imąwianej konferencji kierował głę
boki szacunek dla tego, co jest- i 
przeszłością i współczesnością Polo
nii. Wypowiedziano na ten temat ' 
wiele pięknych myśli. Konferencja 
ta — poświęcona problemom etnicz
nym — stanowi ważne wydarzenie 
w budowaniu instytucjonalnego i 
naukowego programu badań , nad 
Polonią, Polonia, stanowi bowiem o- 
groihnie wewnętrznie zróżnicowaną 
strukturę, co wymaga bardzo wni
kliwej i subtelnej aparatury ba
dawczej oraz sumiennych i różno
rodnych podejść.

■Staraliśmy się przedstawić na
szym Czytelnikom najcenniejsze my
śli zawarte w książce: Stan i po
trzeby badań nad zbiorowościami 
polonijnymi. Zasygnalizowaliśmy też 
pewne problemy tu poruszone. Nie
malże eksplozja badań nad zbioro
wościami polonijnymi skłania do re- ' 
fleksji. Wszystkim zainteresowanym 
życiem i działalnością Polonii pole
camy książkę Stan i potrzeby ba
dań, nad zbiorowościami polonijny
mi, którą powinno się uważać za 
podstawowy podręcznik z tej dzie-. 
dżiny.

M. S.
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ROCZNIK TEOLOGICZNY 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

AKADEMII TEOLOGICZNEJ

Rektor, Senat i. Rada Wydziału 
Teologicznego Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej w  Warszawie 
pragnąc uczcić siedemdziesiątą ro
cznicę urodzin profesora zwyczaj
nego i kierownika katedry Teologii 
Praktycznej, bpa dra Andrzeja 
Wantuły, opatrzyli zeszyt 2 Roczni
ka Teologicznego (XVII) (1975) de
dykacją dla jubilata. Bp prof. dr 
Andrzej Wamtuła od 1952 roku nie
przerwanie „służył teologii ewange
lickiej 1 swoją rzetelną pracą, głębo
ką wiedzą i bogatym doświadcze
niem” . Ocena bogatego dorobku na
ukowego jubilata, z uwagi na 
wszechstronność i ilość pozycji (ok. 
500 pozycji), jest bardzo trudna. Po
nadto — jak zauważa bp Janusz 
.Narzyński >w artykule wstępnym — 
w  planach jubilata przewidziane 
jest dokończenie wielu rozpoczętych 
prac. Niestety, śmierć przekreśliła 
dalsze plany w działalności nauko
w ej bpa Andrzeja Wantuły. Zmarł 
on w  rok później, tj. w  1976 r. 
Bp J. Narzyński wyraża przekona
nie, że dokładna analiza dorobku 
naukowego bpa Andrzeja Wantuły 
będzie z pewnością w  przyszłości 
przedmiotem badań, które określą 
miejsce tego dorobku w  dziejach 
teologii ewangelickiej X X  wieku.

Bp Januse Narzyński pragnie więc 
w  swoim szkicu, zatytułowanym: 
Ksiądz Biskup dr Andrzej Wantuła 
jako teolog i ewangelicki pisarz ko
ścielny (w 70 rocznicę urodzin), 
zwrócić uwagę tylko na niektóre

rysy konterfektu b p a ' Andrzeja 
Wantuły jako teologa i ewangelic
kiego pisarza kościelnego. Dokład
niejsze dane biograficzne i charak
terystyka najwcześniejszego okresu 
pracy kościelnej bpa A. Wantuły 
zamieszczone zostały ,w Księdze Pa
miątkowej pt. Kościół i teologia, 
Warsizawa 1965. Biografię uzupełnia
jącą za lata 1905—1970 znaleźć moż
na w. kalendarzu Ewangelickim 
R. 85/1972 i w  Roczniku Teologicz
nym  za lata 19©9f—(1974.

Tytuł następnego artykułu zamie
szczonego w  omaiwianym zeszycie 
Rocznika Teologicznego brzmi: Boże 
■poselstwo od gwiazd (z pogranicza 
teologii i astronomii). „Spojrzenie na 
niebo, nawet gołym okiem, może 
już w  dostateczny sposób przedsta
wić ogrom wspaniałości i chwały 
Bożej oraz potęgi i mocy twórczej 
Stworzyciela, który utrzymuje w  
idealnej harmonii, doskonałym ła
dzie oraz ustawicznym ruchu świa
ty i miliony słońc w  przestworzach, 
jak i zespoły molekuł, atomów, pro
tonów i elektronów, z jakich skła
dają się nasze eiała i cała pozostała 
przyroda. I właśnie astronomia, je 
dna z najwcześniej powstałych na
uk, bo licząca sobie 3000 lat, zaj
mująca się budową i rozwojem ciał 
niebieskich, zarazem dążąca do od
krycia praw rządzących Wszech
światem, nauczyła nas, jak wielką
i wspaniałą rzeczą jest stworzenie, 
chociaż to obserwujemy z niepo- 
kaźnej zaledwie cząstki Wszech
świata”  (s. 23).

Wlszechświat, oparty na niewzru
szonym prawie, wskazuje na uni
wersalnego Pracodaw cę, który ob
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jawia się na samym .początku Pi
sma Świętego jako Stworzyciel, któ
rego Apostoł Paweł nazywa Bogiem 
Pokoju, jako, przeciwstawiającemu 
się wszelkiemu nieporządkowi. Nie
bo gwiaździste nad nami — pisze 
autoT artykułu, ks. Konstanty Bulli
— i prawo moralne w nas muszą 
pobudtzać do głębokich refleksji, 
gdyż pierwsze objawia Stwórcę, któ
ry uczynił „niebo i ziemię, morze
i wszystko, co w nich jest, a siód
mego dnia odpoczął” , a drugie Sę
dziego, który „odbędzie sąd nad każ
dym czynem, nad każdą Tzeczą taj
ną — czy dobrą, czy złą” .

Zagadnienie przełomu w duszpas
terstwie rozważa na łamach Rocz
nika Teologicznego ks. Jerzy Gry- 
niakow. „Duszpasterz — stwierdza 
autor — winien otworzyć oczy czło
wiekowi na całą rzeczywistość Bo
żą i Jego stworzenie, a więc ma ca
łą rzeczywistość człowieka (...). Roz
mowa duszpasterska kieruje się 
bezpośrednio do centrum wiary ca
łego człowieka, podobnego do Boga 
jak i upadłego. Specyficzna cecha 
tej rozmowy wynika z radykalnego 
zbliżenia się do pra-rozmowy, do 
rozmowy Boga z człowiekiem, który 
„jedynie zna pochodzenie, egzysten
cję i przeznaczenie Swojego two
ru” (...). Du-szpasterstwo jest może 
najtrudniejszym i najbardziej od
powiedzialnym zadaniem duchowne
go” .

Głosem w dyskusji o książce Ja
niny Kłosińskiej pt. Sztuka bizan
tyńska (Wiedza Powszechna, War
szawa 1>975) jest rozprawa ks. Je
rzego Klingera (zmarłego niedawno, 
nieodżałowanego profesora ChAT)

opublikowana w  omawianym Rocz
niku Teologicznym. Autor zazna
czył, że celem jego .nie jest recenzja 
książki Janiny Kłosińskiej w  zwy
kłym sensie tego słowa, lecz są to 
raczej uwagi na marginesie sygnali
zowanej książki, w których wyraził 
podziw dla teologicznej wiedzy au
torki.

Bp Maksymilian Rode omawia
zaś trzy prace, z którymi — jak 
zaznacza — warto się zapoznać. Są 
to:

Katolicyzm starożytny jako for
ma rozwoju pierwotnego chrześci
jaństwa. Praca zbiorowa pod redak
cją Józefa Kellera. PWN, Warsza
wa 1969, stron 534;

Katolicyzm wczesnośredniowiecz
ny. Praca zbiorowa pod redakcją 
Józefa Kellera. PWN, Warszawa 
1973, stron -699;

Zdzisław Kuksiewicz — Zarys fi
lozofii średniowiecznej, PWN, War
szawa 1973, stron 563.

Bp Maksymilian Rode podkreśla, 
że autorzy wymienionych prac, je 
śli idzie o ogólny klimat tych dzieł, 
są raczej obiektywni. Dwa pierw
sze dzieła dotyczą bardzo wielu, 
chociaż' nie wszystkich, faktów i 
problemów rozwoju chrześcijaństwa 
-na przestrzeni pierwszych dwuna
stu wieków. Trzecia praca omawia 
natomiast średniowieczną myśl fi
lozoficzną, poczynając od prezenta
c ji poglądów filozoficznych Oryge- 
nesa, a kończąc na przełomie wie
ków XIV/XV.

Ks. Alfred Tschirschnitz przepro
wadza natomiast egzegezę wizji. 
Amosa. Niewielka, bo licząca za
ledwie 9 rozdziałów księga Amosa-
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znajduje się w Księgach Proroków  
M niejszych  na trzecim miejscu za 
Ozeaszem i Joelem. Rodzin-ną m iej
scowością Amosa była Tekoa,, le
żąca w pobliżu Jerozolimy, a sam 
Amos wywodził ,się z grona paste
rzy. Amos był pierwszym „piśmien
nym” prorokiem, wyprzedził bo
wiem o kilka lat wystąpienie pro
roka Ozeasza. Na ogół przyjmuje 
się — zauważa autor — że Amos 
działał pomiędzy 700 a 750 r. a Chr.

Egzegeza dotyczy następujących 
wizji Amosa:

i— wizji szarańczy,
— wizji płomienia ognia,
— wizji pionu ołowianego,

— wizji kosza letnich owoców, 
i— wizji Boga stojącego na ołta

rzu.
Sprawozdanie z działalności 

Chrześcijańskiej Akademii Teologi
cznej w Warszawie za rok akade
micki 1974/75 jest ostatnią pozycją 
omawianego zeszytu. Dodajmy też, 
że rok akademicki 1974/75 był ro
kiem jubileuszowym, w którym 
Chrześcijańska Akademia Teologicz
na w Warszawie obchodziła swoje 
20-lecde.

Rocznik Teologiczny Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej można 
nabyć w gmachu Akademii w  War
szawie, ul. Miodowa 21. Cena zeszy
tu — 20 zł.



KRONIKA POLONIJNA
KONTAKTY STPK 

Z POLONIĄ ZAGRANICZNĄ

Jednym z podstawowych celów 
Społecznego Towarzystwa Polskich 
Katolików jest umacnianie więzi 
środowisk polonijnych za granicą 
z krajem ojczystym. Mówi o tym 
wyraźnie Statut STPK. Cel ten re
alizuje Stowarzyszenie poprzez u- 
trzymywanie stałego kontaktu i 
współpracy ze środowiskami Pol
skiego Narodowego Kościoła Kato
lickiego i Polską Narodową „Spój
nią” w  USA i Kanadzie.

Prezes STPK, dr Jan Małuszyń- 
ski, udzielając wywiadu dla czytel
ników tygodnika katolickiego „R o
dzina”, powiedział m.in.: „Naszą 
działalność polonijną traktujemy ja
ko pracę bardzo celową i pożytecz
ną. Wśród Polonii zagranicznej ist
nieje wielka potrzeba obiektywnej 
informacji o Kraju i jego sprawach. 
Polonia odczuwa, zwłaszcza w mło
dym pokoleniu, potrzebę ugrunto
wania poczucia przynależności do 
narodu polskiego. Praca polonijna 
jest trudna. Trzeba szukać nowych 
form i kontynuować już wypróbo
wane” .

Warto podkreślić, że w  zakres 
pracy i kontaktów polonijnych 
wchodzi na pewno opracowywany 
w Polsce serwis informacyjny o hi
storii, zabytkach, tradycjach, osiąg

nięciach i życiu współczesnym na
szego państwa pn. „NASZA KRO
NIKA Z POLSKI” . Ukazuje się on 
w  amerykańskim tygodniku .„Straż” , 
będącym organem Polskiej Narodo
wej „Spójni” . „Nasza Kronika z 
Polski” przygotowywana jest w  
Warszawie pod redakcją ks. Wik
tora Wysoczańskiego —- sekretarza 
Rady Synodalnej Kościoła Polsko- 
katolickiego, który to właśnie zaini
cjował współpracę z amerykańskim 
(polonijnym) tygodnikiem „Straż” .

WIZYTA BISKUPA 
TADEUSZA R. MAJEWSKIEGO 

W USA

Biskup Tadeusz R. Majewski —  
przewodniczący Rady Synodalnej 
Kościoła Polskokatolickiego — prze
bywał w  dniach 16—27 lutego br. 
w  Scranton (USA). Wziął on udział 
w  Mszy św. żałobnej odprawionej 
w  24 rocznicę śmierci bpa Fran
ciszka Hodura. Poza tym bp Tade
usz R. Majewski uczestniczył w  
Konferencji Biskupów PNKK, z u- 
działem świeckich przedstawicieli 
Naczelnej Rady Kościoła — zwo
łanej przez pierwszego biskupa 
PNKK, Tadeusza F. Zielińskiego, w  
konferencji księży senioratu scran- 
tońskiego oraz przemawiał w  Cen
trum Młodzieży przy katedrze
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scrantońskiej z okazji uroczystości 
ku czci Jerzego Waszyngtona i Ta
deusza Kościuszki, zorganizowanej 
przez Oddział Northern Pennsylva- 
nia Division — Kongresu Polonii 
Amerykańskiej. Przy końcu pobytu 
na ziemi amerykańskiej biskup 
T. Majewski zwiedził Dom Starców
i Kalek w  Waymart, Pa. wzniesio
ny z ofiar wyznawców PNKK i 
członków Polskiej Narodowej „Spój
ni” .

Na ręce bpa Tadeusza R. Majew
skiego hojni wyznawcy PNKK oraz 
członkowie Polskiej Narodowej 
„Spójni” złożyli kolejną ofiarę w 
wysokości 2.200 doi. amerykańskich, 
zasilając w  ten sposób fundusz bu
d o w y  szp ita la  —  pom nik a  C en tru m  
Z d ro w ia  D ziecka, w zn oszon eg o  w  
M ięd zy lesiu  k. W arszaw y.

Wywiad z przewodniczącym Rady 
Synodalnej, bpem Tadeuszem R. 
Majewskim z okazji pobytu w USA 
zamieścił tygodnik „Rodzina” z dnia 
17.IV.1977 r., nr 16(869).

WSPÓŁPRACA
PRZEMYSŁOWO-GOSPODARCZA 

ŚRODOWISK POLONIJNYCH 
Z KRAJEM

Sekretarz generalny Towarzystwa 
„Polonia” , Wiesław Adamski, wziął 
udział w spotkaniu z działaczami 
Zrzeszenia Handlowców i Przemy
słowców Francuskich polskiego po
chodzenia. Spotkanie to miało miej
sce w M ym  191T r. w Paryżu. Od
było się ono z udziałem amerykań
skiego ministra . przedsiębiorstw 
średnich i drobnych M. Kobelań-

skiego oraz pana H. Kulczyka, wi
ceprezesa podobnego jak we Fran
cji zrzeszenia w RFN.

Wiesław Adamski oraz jego za
stępca do spraw współpracy gospo
darczej, dr Czesław Leśniak, poin
formowali, że oprócz Francji podob
ne stowarzyszenia gospodarcze (po
lonijne) istnieją w Wielkiej Bryta
nii, w Kanadzie, Holandii oraz w 
Berlinie Zachodnim. W Stanach 
Zjednoczonych istnieją, jak dotych
czas, raczej rozproszone organizacje 
polonijne, które stawiają sobie za 
cel rozwój kontaktów handlowych 
z krajem.

Dr Czesław Leśniak poinformował 
zebranych w Paryżu przedstawicieli 
polonijnych środowisk gospodar
czych, że ze strony władz polskich 
istnieje pełna życzliwość i poparcie 
dla rozwoju kontaktów przemysło- 
wo-handlowych z ośrodkami polo
nijnymi. Uzyskano zgodę PIHZ oraz 
dyrekcji MPT, by w tym roku na 
Targach Poznańskich przedsiębior
stwa polonijne były reprezentowane 
na osobnym stoisku. Realizując tak
że wcześniej zgłoszone wnioski, od
będzie się w Warszawie w dniach 
23 i 24 czerwca 1977 r. seminarium, 
w  czasie którego działacze polonij
ni spotkają się z odpowiedzialnymi 
przedstawicielami PIHZ, a także z 
profesorami katedr handlowo-gospo- 
darczych. W roku bieżącym, podob
nie jak w latach poprzednich, w 
Poznaniu oraz w Warszawie odbędą 
się spotkania z Polonią. Przewidu
je się udział około 300 uczestników 
z 24 krajów. Przewiduje się także 
powołanie połsko-polonijnej Izby 
Handlowej z zadaniem ułatwiania
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kontaktów między polonijnymi prze
mysłowcami a Polską.

Towarzystwo „Polonia” uzyskało 
także zgodę władz miejskich na bu
dowę średniej wielkości hotelu w 
Warszawie, który powstałby w  w y
niku powołania ogólnopolonijnego 
konsorcjum finansującego tę budo
wę. Hotel byłby przeznaczony głów
nie dla działaczy polonijnych.

Przedstawiciele Towarzystwa „Po
lonia” zapewnili zebranych, że Fran
cja ma szczególne miejsce we współ
pracy gospodarczej z Polską, zgod
nie z priorytetami polskiej polity
ki zagranicznej. Zapewnia to dobre 
perspektywy dla tamtejszych śro
dowisk gospodarczo-przemysłowych. 
Zgromadzeni przedstawiciele Polonii 
zagranicznej zapewnili gości z kraju, 
że będą aktywnie uczestniczyli w 
rozwoju współpracy z Polską za
równo ze względów uczuciowych, 
jak i w  imię dobrze zrozumianego 
interesu obu stron. Oblicza się, że 
obroty polskiego handlu zagranicz
nego z firmami będącymi własnością 
obywateli pochodzenia polskiego ży
jących na Zachodzie osiągnęły w  
1976 roku sto kilkadziesiąt milionów 
dolarów i stale się powiększają.

W IZYTA DELEGACJI 
POLSKIEGO ZWIĄZKU 

KULTURALNO-OŚWIATOWEGO 
Z CZECHOSŁOWACJI

W Polsce przebywała ostatnio na 
zaproszenie Towarzystwa Łączności 
z Polonią Zagraniczną „Polonia” de
legacja Polskiego Związku Kultu
ralno-Oświatowego z Czechosłowa

cji. W skład delegacji wchodzili: 
inż. Józef Fołtyn —  wiceprzewod
niczący ZG PZKO, Henryk Szmeja
— sekretarz ZG PZKO i Bogusław 
Branny, pracownik biura. Zostali oni 
przyjęci przez sekretarza general
nego Towarzystwa, Wiesława Adam
skiego. W czasie wizyty w  Polsce 
działacze PZKO omówili problemy 
dalszej współpracy i udziału w  im
prezach organizowanych w  1977 ro
ku przez Towarzystwo „Polonia” . 
Poinformowali oni również Towa
rzystwo o planach Polskiego Związ
ku Kulturalno-Oświatowego na rok 
bieżący.

CENTRUM POLONIJNE 
W KRAKOWIE

Na początku 1978 roku przeka
zany zostanie do użytku Krakowski 
Dom Polonii, mieszczący się przy 
Rynku Głównym. Zakończono już 
prace konstrukcyjne i konserwator
skie. W jego renesansowych pomie
szczeniach znajdą siedzibą: krakow
ski oddział Towarzystwa ..Polonia” , 
Agencja Turystyczna, kłuto młodzie
ży polonijnej, a także pokoje hote
low e

Na ukończeniu są również prace 
rekonstrukcyjno-budowlane w  oś
rodku polonijnym im. Kazimierza 
Pułaskiego w  Przegorzałach pod 
Krakowem. Obiekt ten przekazany 
zostanie jeszcze w  roku 1977. W 
skład jego wejdą: Instytut Badań ' 
Polonijnych Uniwersytetu Jagielloń
skiego, pracownie naukowe, biblio
teka, archiwum, ośrodek rekreacyj
ny i hotel.
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W Uniwersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie powstaje też przeznaczona 
dla Polonii z krajów o języku an
gielskim korespondencyjna szkoła 
nauki języka polskiego. Jej powsta
nie podyktowane jest olbrzymim za
potrzebowaniem ośrodków polonij
nych, a zwłaszcza młodzieży pol
skiego pochodzenia. Zespół specja
listów, składający się głównie z po
lonistów i anglistów, przygotowuje 
specjalne zestawy taśm magnetofo
nowych, płyt i podręczników, a tak
że tekstów. Legitymujący się najle
pszymi wynikami w  nauce będą za
praszani co roku na sześciotygod
niowy pobyt w Krakowie.

POLONIA FRANCUSKA

Liczbę polskiej emigracji zarob
kowej do Francji w okresie między
wojennym określa się na 700—800 
tysięcy osób. Największe skupiska 
polskie powstały w  departamencie 
Pas-de Calais, gdzie w  24 miastecz
kach odsetek ludności polskiej prze
rastał znacznie ludność francuską. 
Przy końcu lat dwudziestych np. 
mieszkało w Marles-les-Mines i Ro- 
uvroy dwa razy więcej Polaków niż 
Francuzów. W 540 miastach i mias
teczkach francuskich istniały pol
skie kolonie, a w  107 miejscowoś
ciach Polacy stanowili 50% lud
ności. Polacy pracowali przeważnie 
w kopalniach. Była to ciężka i su
rowa praca. Zakładali jednak liczne 
organizacje, stowarzyszenia, chóry, 
kółka teatralne. Rozmawiali ze so
bą tylko po polsku, nie znając pra
wie wcale jęz. francuskiego, a dzie

ci posyłali do polskiej szkółki. Z 
początkiem lat trzydziestych na te
renie Francji pracowało 138 polskich 
wykwalifikowanych nauczycieli, 77 
nauczycieli niewykwalifikowanych i 
40 ochroniarek. Polscy imigranci 
ciułali ciężko zarobione franki, by 
potem w Polsce kupić sobie kawa
łek ziemi. Nielicznym tylko udało 
się zrealizować te marzenia. Kiedy 
we Francji nastąpił kryzys gospo
darczy, blisko 200 tys. osób powró
ciło do Polski.

Również II wojna światowa za
ważyła na losach Polaków we Fran
cji. Jedno tylko liczyło się dla nich 
—i Polska. Od pierwszych dni chcieli 
czynnie włączyć się do walki na
rodu polskiego. W kopalniach i fa
brycznych osadach otwierano biura 
werbunkowe, w których rejestrowali 
się ochotnicy. Przy końcu września 
1939 r. powstał w  Coetąuidan (Bre
tania) obóz wojsk polskich; pow 
stał też Centralny Komitet Obywa
telski, a na terenie całej Francji — 
miejscowe komitety obywatelskie. 
Polscy emigranci stali się trzonem 
odbudowywanej przez gen. Włady
sława Sikorskiego we Francji ar
mii polskiej. Do najwspanialszych 
czynów polskich oddziałów Ruchu 
Oporu należy walka na barykadach 
Paryża, wyzwolenie 1 września 1944 
r. miasta Carmaux, następnie mia
sta Autun i okolic Vannes.

Po wojnie wielu Polaków powró
ciło do Polski. Ci, którzy pozostali 
we Francji, starali się przekazać 
swym dzieciom i wnukom miłość do 
Ojczyzny. Młodzi — w  większości 
wypadków — znają Polskę tylko z 
opowiadań rodziców i dziadków, co
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raz częściej jednak chcą zobaczyć 
ją na własne oczy. I tak jak dumni 
są ze swych dziadków i rodziców, 
którzy nie tylko im zapewnili lep
szy start życiowy, ale wiele wnieśli 
również do rozwoju gospodarczego 
Francji —- ich ojczyzny, tak samo 
dumni są i ze swego polskiego po
chodzenia, z Polski — kraju tak 
szybko rozwijającego się i związa
nego serdeczną przyjaźnią z Fran
cją.

Warto dodać, że największymi 
skupiskami polonijnymi we Francji 
są miasta: Billy-Montigny, Rouvroy, 
Marles-les-Mines, Houdain, Leforest, 
Divion, Lille, Cite i La Machinę.

Właśnie w  miasteczku La Machi
nę, położonym niedaleko Nevers, 
odbyły się niedawno Dni Polskie. 
Zostały one zorganizowane staraniem 
Komitetu France-Pologne. Składały 
się na nie wystawy: polskiego spor
tu, architektury i plakatu (otwarte 
bardzo uroczyście) oraz występy ze
społów artystycznych, m.in. miej
scowego zespołu polonijnego. La Ma
chinę zamieszkuje wielu Polaków. 
W dniach Polskich wzięli udział ra
dni departamentu, mer miasta oraz 
przedstawiciele prefektury.

Według informacji nauczycieli i 
działaczy polonijnych, w wyższych 
uczelniach w  Lille studiowało na 
początku lat sześćdziesiątych ponad 
300 studentów polskiego pochodzenia 
(rocznie). Liczba ta powiększyła się 
ostatnio co najmniej pięć razy. Po
dobna sytuacja jest w Paryżu, gdzie 
na studiach stomatologicznych co 
dziesiąty student jest polskiego po
chodzenia, a na studiach handlu 
zagranicznego jest 20 Polaków. Tyl

ko z jednego polonijnego skupiska 
górniczego w  Marles-les-Mines, któ
re liczy 5 tysięcy Polaków, na 10 
tys. mieszkańców w ostatnich latach 
ukończyło studia lub obecnie stu
diuje ponad 500 osób.

STOWARZYSZENIE 
PRZYJACIÓŁ CENTRUM 

ZDROWIA DZIECKA

Francuzi polskiego pochodzenia po
stanowili powołać Stowarzyszenie 
Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziec
ka. Decyzja taka zapadła na założy
cielskim zebraniu odbytym 20 kwie
tnia 1977 r. w  Paryżu pod przewod
nictwem Michela Swissą. 16-osobo- 
wy komitet wybrany na tym zebra
niu opracowuje statut stowarzysze
nia i zwróci się do władz francus
kich o jego rejestrację. Uczestnicy 
zebrania zdeponowali 17 tys. fran
ków, zapewniając o dalszej ofiar
ności finansowej oraz o pomocy w 
wyposażeniu w  spfzęt medyczny. O
becni oświadczyli także, że wpłyną 
na dyrekcję swych przedsiębiorstw, 
by ofiarowały pomoc materialną lub 
rzeczową na Centrum Zdrowia 
Dziecka.

Czasową siedzibą stowarzyszenia 
będzie biuro Michela Swissa, przy 
rue de la Paix nr 16 w Paryżu.

ZŁOŻENIE WIEŃCA 
PRZED POPIERSIEM 

KOŚCIUSZKI

Z okazji kolejnej, 321 rocznicy 
urodzin bohatera dwóch narodów,
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Tadeusza Kościuszki, ambasador 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół
nocnej w  Warszawie, R. Davies, 
dorocznym zwyczajem złożył wie
niec przed popiersiem Kościuszki 
w  Pałacu Kazimierzowskim Uniwer
sytetu Warszawskiego. Ambasadoro
wi towarzyszyli członkowie amba
sady. W Pałacu Kazimierzowskim 
mieściła się dawna Szkoła Rycer
ska, w  której w  latach 1765 — 1770 
studiował Tadeusz Kościuszko. Po 
złożeniu wieńców ambasador Da- 
vies oraz rektor Uniwersytetu War
szawskiego, prof. dr Z. Rybicki, w y
głosili okolicznościowe przemówie
nia. W uroczystościach wzięli udział 
przedstawiciele Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, grono profesorów 
oraz młodzież akademicka.

ABY POZNALI 
FOLKLOR POLSKI

Nakładem Polonijnego Centrum 
Kulturalno-Oświatowego przy Uni
wersytecie Marii Curie-Skłodow- 
skiej ukazały się „Tańce lubelskie” 
Stanisława Leszczyńskiego. Autor 
w  swojej broszurze wybrał kilka 
podstawowych tańców lubelskich, 
które szczegółowo opisał, notując me
lodie i układy taneczne. Wydawnic
two to jest przeznaczone głównie 
dla uczestników wakacyjnego kursu 
folklorystycznego zorganizowanego 
przez Centrum dla Polonii Zagra
nicznej. „Tańce lubelskie” , jako po

głębienie teoretyczne tego, co obec
ni na kursie mogą się nauczyć prak
tycznie, stanowią cenną pozycję.

DARY POLONII 
NA ZAMEK KRÓLEWSKI

Stale powiększa się liczba cen
nych przedmiotów ofiarowanych na 
Zamek Królewski w  Warszawie. 
Płyną one nie tylko z Kraju czy też 
z Europy, ale nawet i z antypodów. 
Wśród zabytkowych sprzętów zna
lazła się szafa biblioteczna, być mo
że należąca ongiś do Hugo Koł
łątaja -— ofiarowana przez Romana 
Maciejewskiego z USA, a także za
bytkowa skrzynia — dar Haliny i 
Władysława Białokurow z USA. 
Przysłano też szereg książek, które 
znajdą się w zamkowej biblio
tece, wymienić tu trzeba pierwsze 
edycje dzieł Voltaire’a i Racine’a 
(w sumie 225 pozycji) przesłane 
przez Polski Komitet z Francji. Z 
Rzymu trafiła na zamek rycina 
przedstawiająca willę Hadriana w 
Tivoli, dedykowana Stanisławowi 
Augustowi, wykonana w roku 1787 
przez Francesco Piranesiego. Liczba 
wszystkich przekazów przekroczyła 
już 1100 eksponatów.

Oprócz darów rzeczowych nadsy
łane są w  dalszym ciągu dary pie
niężne. I tak np. na ostatniej li
cytacji „Polmozbytu” sprzedany zo
stał samochód osobowy marki „R o- 
ver-2000” , stanowiący dar mgr. inż. 
Mieczysława Harusewicza z Londy
nu na odbudowę Zamku Królewskie
go. Samochód sprzedano za 92 tys. 
złotych.

1ÓÓ



ROŚNIE KONTO 
BUDOWY CENTRUM ZDROWIA 

DZIECKA

Tradycyjny już bal- polski orga
nizowany corocznie przez Towarzy
stwo Przyjaźni Polsko-Belgijskiej 
w  Brukseli zgromadził w  1977 roku 
ponad 200 osób. Obecni byli przed
stawiciele sfer politycznych, gospo
darczych i kulturalnych z całej Bel
gii, licznie reprezentowana była in
teligencja polonijna. Całkowity do
chód z balu przeznaczono na budowę 
Centrum Zdrowia Dziecka.

DAR DLA FUNDACJI 
KOŚCIUSZKOWSKIEJ 

W USA

W Muzeum Narodowym w  War
szawie odbyła się miła uroczystość. 
Trzech łódzkich rzemieślników prze
kazało na ręce ambasadora USA w 
Polsce dar dla Fundacji Kościusz
kowskiej w  Nowym Jorku — parad
ną szablę polską wykonaną na wzór 
osiemnastowiecznych „kościuszkó- 
wek” . Łódzcy rzemieślnicy wyko
nali „kościuszkówkę”  w  odpowiedzi 
na propozycję władz Stanów Zjed
noczonych. Szabla opatrzona została 
wizerunkiem Tadeusza Kościuszki i 
datą 1776—1784, określającą pobyt 
Naczelnika w Stanach Zjednoczo
nych i jego udział w  walce o nie
podległość u boku Jerzego Waszyn
gtona. „Kościuszkówka”  powstała z 
myślą o darowaniu jej Fundacji 
Kościuszkowskiej. Tak też się stało. 
Prezes Fundacji, dr Eugeniusz K u- 
sielewicz, myśli o właściwym w y

eksponowaniu jej w siedzibie FK. 
Pisał on o tym w  liście do twórców 
szabli. Niech będzie ona dowodem 
związków z Krajem, niech stanowi 
świadectwo udziału Polaków w  wal
ce o uzyskanie niepodległości' przez 
Stany Zjednoczone Ameryki. Praca 
trzech łódzkich rękodzielników roz
sławia dobre imię polskiego rzemio
sła.

ARRASY Z WIZERUNKIEM 
K. PUŁASKIEGO I J. W ASZYNG

TONA

Spółdzielnia Rękodzieła Ludowego
i Artystycznego im. St. Wyspiań
skiego w  Krakowie wykonuje osiem 
gobelinów, przeznaczonych dla Mu
zeum Polonijnego w  Chicago. Go
beliny o rozmiarach 2,80x3,70 m 
przedstawiają udział Polaków w  
powstaniu i zagospodarowaniu Sta
nów Zjednoczonych. Ukończono już 
pierwsze dwa. Przedstawiają one 
K. Pułaskiego i J. Waszyngtona o
raz polskich pionierów w  Wirginii. 
Wykonane techniką arrasową tka
niny przedstawiają się imponująco.

TESTAMENT KOŚCIUSZKI

W ramach obchodów Tygodnia 
Historii Murzynów w  Ameryce 
(Black History Week), Polonia prze
kazała do Muzeum Murzyńskiego 
tablicę, na której wyryty jest tes
tament Kościuszki. Jak wiadomo, 
za zasługi w  walce o niepodległość 
Stanów Zjednoczonych Tadeusz Koś
ciuszko otrzymał od Kongresu Sta
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nów Zjednoczonych posiadłość ziem
ską. Przed wyjazdem z USA spo
rządził testament, w  którym upraw
nia wykonawców do spieniężenia 
jego posiadłości pod warunkiem, że 
pieniądze będą przeznaczone na w y
zwolenie i edukację Murzynów.. Idea 
Kościuszki o pół wieku wyprzedziła 
ustawę o zniesieniu niewolnictwa 
w  Stanach Zjednoczonych.

PAMIĘCI ZAŁOŻYCIELA 
POLSKIEJ OSADY 

W TEKSASIE

Najstarszą polską osadą w  Sta
nach Zjednoczonych jest Panna Ma
ria w  Teksasie. Założył ją w  1854 r. 
ks. Leopold Moczygemba (1824— 
— 1891), który przybył do Teksasu 
na czele polskich emigrantów ze 
Śląska. Jego zwłoki trzy lata temu 
przewiezione zostały i pochowane 
na miejscowym cmentarzu. Niedaw
no zaś odbyła się w  Pannie Marii 
niezwykła uroczystość odsłonięcia 
pomnika ks. Leopolda Moczygemby.

DAR NA ORCHARD LAKE

Prezes Zjednoczenia Polsko-Naro- 
dowego w  Brocklynie, Józef Gło
wacki, złożył ostatnio w imieniu 
swojej organizacji sumę 25.000 do
larów w  darze dla polskich szkół 
w  Orchard Lake. Pieniądze te mają 
być spożytkowane na stypendia dla 
studentów, którzy żywo interesują 
się polską kulturą. Warto przypom
nieć, że w  skład zakładów nauko

wych w Orchard Lake wchodzi Ko
legium NMP, seminarium św. Cy
ryla i Metodego oraz szkoła wyższa.

STUDIA NA UNIWERSYTECIE 
ILLINOIS

W bieżącym roku akademickim 
Uniwersytet Illinois osiągnął rekor
dową liczbę studentów — ponad 
20.000, z czego 3,500 osób to stu
denci polskiego pochodzenia. Świad
czą o 'tym chociażby nazwiska o 
polskim brzmieniu. Z tej liczby jed
nak tylko 156 studentów zapisało 
się na kursy polskie w .Departa
mencie Slawistycznym. W porówna
niu z latami ubiegłymi (np. 1975 r.
— 239 studentów) oznacza to spa
dek zainteresowania przedmiotami 
polskimi wśród młodzieży Uniwer
sytetu Illinois.

POLSKI FESTIWAL 
W CLEVELAND

Z inicjatyw y. Konsulatu General
nego w  Nowym Jorku zorganizowa
ny został w  miejscowym uniwersy
tecie festiwal polskiej sztuki i fil
mu. Organizatorem festiwalu był za
rząd miejski w Cleyeland, Uniwersy
tet, Clevelandzkie Stowarzyszenie 
Polaków i inne organizacje polonij
ne. Otwarcia festiwalu dokonał bur
mistrz Clevelarid, Ralph J. Perk, 
który następnie przekazał konsulowi 
generalnemu PRL klucze do miasta. 
Przybyli goście obejrzeli kilka 
współczesnych film ów polskich,
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zwiedzili wystawy gobelinów i kili
mów, plakatów, malarstwa dzieci 
polskich, wyrobów cepeliowskich.

PRASA POLONIJNA 
W KANADZIE

W Kanadzie początki prasy polo
nijnej przypadają na lata siedem
dziesiąte wieku XIX . Pierwszym 
czasopismem był „Głos Kanadyjski” , 
a następnie „Prawda” , „Gazeta Pol
ska” , „Echo Kanadyjskie” , które je
dnak miały stosunkowo krótki ży
wot. Dopiero założona wiosną 1908 
r. „Gazeta Katolicka”  w Kanadzie 
okazała się wydawnictwem bardziej 
interesującym. Konkurentką „G a
zety Katolickiej”  w Kanadzie sta
ła się „Gazeta Narodowa” , a potem 
tygodnik „Czas” .

100-LECIE POLONII 
NOWOZELANDZKIEJ

Polska emigracja zarobkowa na 
teren Nowej Zelandii datuje się od 
początków lat 70 ubiegłego wieku. 
Emigranci polscy wywodzili się 
głównie z ziem będących pod zabo
rem pruskim. Pierwsze polskie sku- • 
pisko powstało na Wyspie Połud
niowej w Christohurch, a w  kilka 
lat później powstały następne na 
Wyspie Północnej. Znaczny wzrost 
liczby polskich emigrantów w No
wej Zelandii spowodowała II wojna

światowa, m. in. osiedlenie 755 
dzieci polskich w obozie w Pahia- 
tua. Obecnie Polonia nowozelandzka 
liczy ok. 3000'—3500 osób. Większość 
żyje w  Wollingtonie, a także w 
Auckland, Hamilton, New Plymouth, 
Napier, Christohurch i Dunedin. 
Żywe są wśród Polaków tradycje 
polskiej kultury, o czym świadczy 
m.in. zainteresowanie organizowa
nymi tam polskimi imprezami. Od 
czerwca 1976 r. trwają w różnych 
miejscowościach Nowej Zelandii ob
chody 100-lecia polskiej emigracji 
w tym kraju.

POLONIJNY KLUB 
PRZEMYSŁOWCÓW 

W WIELKIEJ BRYTANII

W Wielkiej Brytanii już od roku 
działa Polonijny Klub Przemysłow
ców i Handlowców. Prezesem jego 
jest właściciel firmy architektonicz
nej w Londynie — Adam Szmigiel
ski. Klub zrzesza 56 wybitnych 
przedstawicieli zakładów produkcyj
nych, przedsiębiorstw i instytucji, 
których roczne obroty sięgają 10 
min funtów szterlingów. Członkowie 
Klubu utrzymują kontakty gospo
darcze z Polską. Klub ma już na 
swym koncie szereg udanych przed
sięwzięć. Jego członkowie wzajem
nie sobie pomagają, tworzą korpo
racje i podejmują przedsięwzięcia 
natury gospodarczej, które mogą być 
przydatne Polsce.
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Cena zł 5,—

„Trzymamy sią tego, co zawsze, co wszędzie, co 
przez wszystkich było wyznawane; to jest bo
wiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie” .

(św. Wincenty z Lerynu)


