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DZIAŁACZE RELIGIJNI O  TRWAŁY 
POKÓJ, ROZBROJENIE I SPRAWIEDLIWE 

STOSUNKI M IĘDZY NARODAMI 
(MOSKW A, 6 - 1 0  CZERWCA 1977 R.)

Witold Bcnedyktowicz

Zbratani w służbie pokoju 
i zachowania życia

Konferencja w Moskwie na rzecz trwałego pokoju, rozbrojenia i spra
wiedliwości międzynarodowej nie była jedynym przedsięwzięciem sił reli
gijnych w służbie pokoju. Znane są także inne inicjatywy środowisk 
religijnych na świecie, zmierzające do konsolidacji ludzi wierzących 
w obronie tej istotnej i jakże cennej wartości, jaką jest pokój. Konferencja 
moskiewska swoim zasięgiem, wszechstronnością problematyki i rozmachem 
przewyższyła jednak inne inicjatywy i próby podejmowane z inspiracji 
religijnych. Była ona najbardziej reprezentatywnym zgromadzeniem sił 
religijnych, które nie tylko zamanifestowały swą wolę pokoju, ale wniosły 
poważny wkład do wspólnego dorobku pomnażanego' konsekwentnie przez 
te ruchy i organizacje, które wypowiedziały zdecydowaną walkę wojnie. 
Jednym ze znamiennych rysów konferencji moskiewskiej była potrójna 
solidarność: ekumeniczna solidarność chrześcijan, solidarność ludzi wie
rzących, przedstawicieli różnych religii, wreszcie solidarność z niereligijny- 
mi, świeckimi siłami pokojowymi. Dwa pierwsze rodzaje solidarności znala
zły na konferencji moskiewskiej szczególny wyraz; trzeci rodzaj solidarności 
wzbogacił konferencję o nowy wymiar, świadczący wymownie o tej prostej 
prawdzie, że pokój jest wartością uniwersalną i niepodzielną. W prze
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szłości ruchy pokojowe' nieraz odznaczały się charakterem  elitarnym. 
Konferencja moskiewska była funkcją woli mas ludzi wierzących, którzy 
w solidarności z siłami świeckimi chcą wspólnie służyć sprawie pokoju. 
Charakter masowy ruchów pokojowych naszych czasów jest podstawą 
nadziei, że pokój zwycięży wojnę.

Światowa Konferencja Przedstawicieli Religii na rzecz Trwałego Pokoju, 
Rozbrojenia i Sprawiedliwości Międzynarodowej doszła do skutku z inicja
tywy Patriarchatu Moskiewskiego Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. 
Oczywiste zasługi osobiste w tej dziedzinie Patriarchy moskiewskiego 
Pimena znalazły swoje potwierdzenie w  fakcie przyznania mu wysokiego 
odznaczenia państwowego przez rząd ZSRR. Inicjatywa zwołania Konfe
rencji nie narodziła się jednak w izolacji ani też nie była wynikiem 
wyłącznie osobistych pragnień tego wybitnego hierarchy. Była ona owocem 
woli pokoju, która ożywia środowiska chrześcijańskie i wyznawców innych 
religii w ZSRR. Ważnym czynnikiem, który tę inicjatywę umocnił i urealnił, 
był Światowy Kongres Sił Pokoju w  Moskwie w 1974 r. Już wówczas 
uczestnicy tego Kongresu, przedstawiciele różnych religii, spotkali się 
w Zagorsku i już wówczas zarysowała się perspektywa tej konferencji, 
która doszła do skutku w  czerwcu 1977 r. Zasługą Patriarchatu Moskie
wskiego jest to, że śmiało odpowiedział na głębokie potrzeby i pragnienia 
wierzących, że realizacji tej inicjatywy poświęcił niesłychanie wiele w y
siłków, jak i środków materialnych. Było to działanie wielkoduszne i a m 
bitne, wolne jednak od paternalizmu, protekcjonizmu i jakichkolwiek 
manipulacji. Stworzono śmiałe ramy i wielkie forum, jakie nie miało pre
cedensu w przeszłości. Zagwarantowano swobodę koncepcji, poszanowanie 
specyfiki poszczególnych religii L  klimat solidarności i zbratania w imię 
nadrzędnej wartości, jaką jest pokój.

Inicjatywa Patriarchatu Moskiewskiego, poparta przez inne środowiska 
religijne w ZSRR i innych krajów, była także najściślej powiązana z rze
czywistością polityczną pierwszego w świecie państwa socjalistycznego. 
Tym bardziej to znamienne, iż konferencja moskiewska zebrała się w przed
dzień obchodów 60-lecia Rewolucji-Październikowej.

Fenomen religii w państwie socjalistycznym nie jest bynajmniej uprzy
wilejowany. Państwo socjalistyczne nie jest zainteresowane sojuszem 
tronu i ołtarza, który determinował historię Europy przez kilkanaście 
stuleci. Przeciwnie, pierwsze państwo socjalistyczne w świecie w radykalny 
sposób zerwało ten sojusz, który przez wieki był zasadą polityczną caratu. 
I im ściślejsze było to powiązanie, tym ostrzejsza musiała być walka
o nowy kształt państwa i społeczeństwa. Doniosłą rolę odgrywały w tym 
pryncypia ideologiczne. Chrystus i Cezar są sobie obcy, Wiedział o tym 
Luter, gdy pisał: „Non opus, ut sanctus 6it Caesar...”

Środowiska religijne w  ZSRR, w ciągu sześciu dziesiątek la t doświad
czeń, znalazły swoje właściwe miejsce w kraju, który jest wspólną 
ojczyzną wielu narodów i ludzi wierzących i niewierzących. W okresie
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wojny narodowej 1941 — 1945 środowiska religijne dzieliły z całym 
narodem ciężar walki, by po jej zwycięskim zakończeniu dzielić z narodem 
i kierownictwem państwa ciężar zmagań o pokój. Wola pokoju, której 
dają wyraz Kościoły i związki religijne w ZSRR, jest pzęścią składową 
ogólnej woli pokoju, jaką żywią masy w tym kraju i na całym świecie. 
Autentyczność tego zaangażowania jest potwierdzona doświadczeniami osta
tniej wojny, stratam i ludzkimi i materialnymi, które, ilościowo, w tym 
kraju  były naj-wyższe. Lekcja, jaką narody ZSRR i inne narody czerpią 
z ostatniej wojny światowej i innych, następnych wojen lokalnych, jest 
prosta: ratować pokój, zapobiegać wojnie, albowiem ludzkość nie ma innej 
alternatywy. W ybierając pokój — wybieramy życie. W ybierając wojnę — 
wybieramy śmierć. W epoce atomowej oznacza to śmierć całych narodów, 
a nawet całej rodziny człowieczej.

Ludzkość nie została jeszcze uwolniona od groźby powszechnej wojny. 
Konflikty lokalne łatwo mogą się przerodzić w wojnę powszechną. Każde 
działanie w obronie pokoju jest działaniem w obronie życia, Kościół, 
społeczności religijne nie mogą być pod tym względem neutralne ani 
apolityczne. Pokój jednoczy ludzi różnych ras, religii, narodowości i różnych 
poglądów. Ta jedność jest silniejsza niż różnice, które są oczywiste. U ja
wniło się to w szczególny sposób na konferencji moskiewskiej.

Dokumenty tej konferencji warte są bacznej uwagi i takiego wykorzy
stania, które gwarantowałoby coraz szersze, coraz silniejsze i powszech
niejsze zaangażowanie wierzących w służbę pokojowi. Publikacja wybranych 
m ateriałów w niniejszym numerze „Posłannictwa” ma właśnie taki cel. 
Duchowni i działacze świeccy naszych Kościołów znajdą w nich wiele 
inspiracji do przemyśleń i szukania własnej specyfiki wyznaniowej w pracy 
wychowawczej na rzecz pokoju i umacniania świadomości i woli pokoju 
wśród szerokich kręgów wiernych. Niejeden tem at znajdujący się w tych 
materiałach zasługuje na to, by uczynić go przedmiotem sympozjów dla 
duchowieństwa i świeckich. Warto również wybrane tem aty przekazywać 
naszym studentom teologii, w formie wykładów i zajęć seminaryjnych. 
Irenologia — chrześcijańska nauka o pokoju — wchodzi przecież w skład 
programu studiów w naszej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Dla
tego publikacja dokumentów konferencji moskiewskiej ma duże znaczenie 
dla coraz lepszego artykułowania istotnych potrzeb szerokich mas, których 
dominantą jest pokój, sprawiedliwość społeczna i międzynarodowa, roz
brojenie, eliminacja broni masowej zagłady, wyzwolenie i poszanowanie 
praw  człowieka.

Udział Polaków w konferencji moskiewskiej był znaczny. W Między
narodowym Komitecie przygotowawczym czynnie współdziałał od marca 
1976 prezes Polskiej Rady Ekumenicznej; we wrześniu tego roku dokoopto
wany został do tego gremium prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Spo
łecznego. Polska Rada Ekumeniczna przygotowywała się starannie do kon
ferencji w Moskwie. Koordynowała ona proces tworzenia się polskiej de
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legacji narodowej, w której skład weszli przedstawiciele Kościołów człon
kowskich Polskiej Rady Ekumenicznej, rzymskokatoliccy działacze społecz
ni z PAX-u, ChSS-u, Znaku i Caritasu, ponadto przewodniczący Związku 
Wyznania Mojżeszowego w PRL. Delegaci z Polski, których liczba wraz 
z dziennikarzami i osobami towarzyszącymi przekroczyła' 20 osób, byli re
prezentowani we wszystkich grupach roboczych konferencji, uczestniczyli 
czynnie w  dyskusjach i pracach konferencji, nawiązali wiele osobistych 
więzów z przedstawicielami różnych środowisk religijnych z różnych k ra
jów. Wśród delegatów polskich panował duch solidarności i konstruktywnej 
współpracy, w ich wystąpieniach dochodziły do głosu specyficzne doświad
czenia naszego narodu, który pierwszy padł ofiarą agresji niemieckiego 
faszyzmu i który walkę o przetrwanie i wolność okupił ofiarą sześciu 
milionów istnień ludzkich.

Światowa Konferencja Przedstawicieli Religii na rzecz Trwałego Pokoju, 
Rozbrojenia i Sprawiedliwości Międzynarodowej odbiła się szerokim echem 
w ZSRR i wielu krajach świata. Wiele organizacji międzynarodowych, 
w tym ONZ i międzynarodowe rodziny wyznaniowe, przysłały swoich 
obserwatorów. Obecni byli obserwatorzy ze Światowej Rady Kościołów 
i Watykanu, a udział ich w obradach moskiewskich bynajmniej nie był 
bierny. Konferencja była trafną odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby 
środowisk religijnych, a jej dorobek wart jest upowszechnienia i dalszej 
kontynuacji.

Wielkoduszna gościnność rosyjska była ważnym elementem atmosfery 
tego wielkiego spotkania. Uczestnicy mieli możność uczestniczenia w  uro
czystościach religijnych i nabożeństwach, atmosfera religijna spotkania 
była oczywistym dowodem, że zjednoczyli się tu ludzie pragnący pokoju 
w imię inspiracji religijnych, nadających swoiste piętno ich dążeniom.

Ufamy, że polskie środowiska religijne będą powracać do doświadczeń 
moskiewskich, w czym publikacja materiałów Światowej Konferencji na 
pewno im dopomoże. Służba pokojowi jest oczywistym zobowiązaniem 
i powinnością środowisk religijnych na całym świecie. W tej służbie 
będziemy trwać i znajdować w  niej potwierdzenie swojej identyczności 
religijnej i ogólnoludzkiej.

Witold Benedyktowicz

K o m u n i k a t
Światowa Konferencja Działaczy Religijnych na rzecz trwałego Pokoju, 

Rozbrojenia i Sprawiedliwości Międzynarodowej odbyła się w Moskwie 
w  dniach 6-10 czerwca 1977 r. Wzięło w  niej udział 663 wybitnych 
przedstawicieli z 107 krajów: buddystów, chrześcijan, hinduistów, muzuł
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manów, sintoistów, sikhów i judaistów. Przybyli oni na konferencję, liu 
w duchu braterstw a i współpracy przedyskutować różne problemy mię
dzynarodowe oraz wnieść wkład na rzecz odprężenia, powstrzymania 
katastrofalnego wyścigu zbrojeń i ustanowienia sprawiedliwych stosunków 
między narodami,

W Konferencji byli reprezentowani: Światowy Kongres Muzułmanów, 
Światowa Rada Kościołów, Stolica Apostolska, Chrześcijańska Konferencja 
Pokoju, Światowa Federacja Luterańska, Azjatycka Konferencja Buddystów 
na rzecz Pokoju, Światowy Związek Baptystów, Ogólnoafrykańska Kon
ferencja Kościołów, Konferencja Kościołów Europejskich i wiele innych 
regionalnych i międzynarodowych organizacji religijnych.

W Konferencji uczestniczyło wielu wybitnych przywódców religijnych, 
znanych mężów stanu i działaczy społecznych oraz innych osobistości 
cieszących się uznaniem we własnych krajach i na arenie międzynarodowej, 
łącznie z laureatam i Międzynarodowej Nagrody Leninowskiej: O Utrwalenie 
Pokoju między Narodami.

Z inicjatywą zwołania Konferencji wystąpił Jego Swiętobliwość Pimen, 
Patriarcha Moskiewski i Wszech Rusi. Inicjatywę tę poparli zwierzchnicy 
Kościołów i społeczności religijnych w ZSRR, spotkała się ona z entu
zjastycznym odzewem środowisk religijnych na całym świecie,

W okresie 14 miesięcy Konferencję przygotowywał Międzynarodowy 
Komitet Przygotowawczy, w skład którego wchodziło 95 przedstawicieli 
różnych religii z 30 krajów pod przewodnictwem Jego Eminencji Juwena- 
liusza, Metropolity Tuly i Belewu.

Prezydium Światowej Konferencji tworzyli honorowi patroni: Najczci
godniejszy Mufti Zijautdin Chan ibn Iszan Babachan, przewodniczący 
Rady Zarządzającej Muzułmanów Azji Środkowej i Kazachstanu, ZSRR; 
Jego Swiętobliwość Wazgen I, Patriarcha i Katolikos Wszech Armeński, 
ZSRR; Wielebny Bandido Hambo Lama Gombojaw, Zwierzchnik Buddystów 
Mongolii; Przewodniczący Azjatyckiej Konferencji Buddystów na rzecz Po
koju; Jego Swiętobliwość Dawid V. Katolikos — Patriarcha Wszech Gruzji, 
Arcybiskup Muskhetu i Tbilisi, ZSRR; Jego Eminencja Arcybiskup Kalos- 
cadr Josef Ijjas, Węgry; Jego Swiętobliwość Maxim, Patriarcha Bułgarii; 
Dr Abbas Mohajerani, redaktor naczelny czasopisma „Myśl Islamu”, Iran; 
Wielce Błogosławiony Mikołaj VI, Papież i Patriarcha Aleksandrii i całej 
Afryki; Jego Swiętobliwość Pimen, Patriarcha Moskiewski i Wszech Rusi; 
Czcigodny Nitidatsu Fujii, Przewodniczący „Budda Sangha” Japonii*

Konferencję otworzył Metropolita Juwenaliusz, Przewodniczący Między
narodowego Komitetu Przygotowawczego.

Po chwili modlitwy w ciszy, Metropolita Juwenaliusz wygłosił wpro
wadzające przemówienie. Podkreślił on wzniosłe aspiracje pokojowo-twór- 
cze, z których zrodziła się idea zwołania Światowej Konferencji oraz 
znaczenie atmosfery współpracy, entuzjazmu i zaangażowania na rzecz 
wspólnej sprawy, które cechowały działalność Międzynarodowego Komitetu
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Przygotowawczego. Metropolita Juwenaliusz zaproponował, by chrześcijanie, 
okres, jaki pozostał jeszcze do 2000 rocznicy narodzin Jezusa Chrystusa, 
ogłosili okresem lat pokoju, który cechować winna intensywna działalność 
na rzecz umocnienia pokoju pomiędzy narodami.

Jego Świątobliwość Patriarcha Pimen pozdrowił uczestników Konferen
cji słowami: „Intensywna świadomość istnienia i jego rzeczywistość skłania 
nas, przedstawicieli różnych religii, do dyskusji, do poszukiwania wspól
nych rozwiązań, do wspólnego działania. Trwały pokój, rozbrojenie, spra
wiedliwe stosunki pomiędzy narodami to najwyraźniej rysujące się po
trzeby naszych czasów i cele, ku którym zmierzać wszyscy winniśmy”.

Następnie W. A. Kurojedow, Przewodniczący Rady do Spraw Religii 
przy Radzie Ministrów ZSRR, przekazał posłanie Prem iera A. N. Kosygina 
do Konferencji, w którym Prem ier w  imieniu Rządu Radzieckiego i w ła
snym serdecznie pozdrowił wszystkich biorących udział w Konferencji, 
wysoko ocenił jej założenia i życzył uczestnikom sukcesów w szlachetnej 
służbie dla sprawy pokoju.

Dr Santjako Quijano-Cabalero, osobisty przedstawiciel Sekretarza Ge
neralnego ONZ, Dr. K urta Waldheima, przekazał jego pismo, zawierające 
pozdrowienia dla uczestników Konferencji oraz podkreślające pozytywną 
rolę pozarządowych organizacji w dziele wspierania działalności ONZ na 
rzecz utrwalania pokoju.

Do Konferencji przekazali listy z życzeniami: Dr William P. Tolbert, 
Prezydent Republiki Liberii; honorowy pastor Konferencji, wielce Błogo
sławiony Arcybiskup Makarios, Prezydent Republiki Cypru; Dr. Tulzi Giri, 
Prem ier Nepalu; Hoang Kuok Viet, Przewodniczący Prezydium Komitetu 
Centralnego Frontu Patriotycznego Wietnamskiej Republiki Socjalistycznej; 
Metropolita Leningradu i Nowogrodu Dr Nikodem, Prezydent Światowej 
Rady Kościołów i Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej; Dr Gerald 
Gótting, Przewodniczący Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej w NRD; 
Szejk Ina-mulla-Khan, Sekretarz Generalny Światowej Konferencji Mu
zułmanów.

Pod adresem Konferencji wpłynęły liczne pisma gratulacyjne od wybit
nych działaczy religijnych, społecznych i od mężów stanu.

Konferencja dokonała wyboru Prezydium Wykonawczego w składzie: 
Przewodniczący — Juwenaliusz, Metropolita Tuły i Belewu; wiceprzewod
niczący — Dr Sergio Arce Martinez, Rektor Ewangelickiego Seminarium- 
Teologicznego w Matanzas, Kuba; Kanonik Raymond Goor, Belgia; Rev. 
Erie David, Sekretarz Generalny, Liberyjska Baptystyczna Konwencja Mi
sy jno-Oświatowa; Szejk Ahmed Zabara, Naczelny Mufti, Arabska Repu
blika Jemenu; Czcigodny Summatissa Thero, Prezydent, Buddyjska Kon
ferencja Pokoju, Sri Lanka.

Podczas porannej sesji plenarnej Rev. Mufti Zijautdin Chan Ibn Iszan 
Babachan wygłosił zasadniczy referat Konferencji na tem at elementów 
wspólnych wszystkim religiom oraz podkreślił potrzebę współpracy mię-
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dzy religiami w działalności na rzecz pokoju. Prelegent dokonał analizy 
obecnej sytuacji międzynarodowej oraz skoncentrował się na głównych 
problemach, którym i winna zająć się Konferencja.

Wygłoszone zostały referaty związane z tematyką trzech grup robo
czych: „O trwały pokój” — Kanonik Burgess Carr, Sekretarz Generalny 
Ogólno-Afrykańskiej Konferencji Kościołów; „O rozbrojenie” — Kanonik 
Raymond Goor i „O sprawiedliwość między narodam i” — Eminencja Paulos 
Mar Gregorios, Metropolita Delhi, Syryjski Kościół Prawosławny, Kato- 
likat Wschodni, Indie. W dniach 7—8 czerwca obrady toczyły się w gru
pach roboczych. Pierwsza grupa robocza: „O trwały pokój”, której prze
wodniczącym był Rev. Abduł Aziz Al-Khayyat, Profesor, Shariet Faculty, 
Uniwersytet Jordański, przedyskutowała podstawy współpracy pomiędzy 
religiami na rzecz budowania pokoju. Rozważała ona problemy odpręże
nia oraz politycznych negocjacji i roli organizacji pozarządowych i ONZ 
w dziele utrwalania pokoju, oraz zadania w tym zakresie wyznawców 
wszystkich religii. Druga grupa: „O rozbrojenie”, pod przewodnictwem 
Kanonika Raymonda Goora dokonała wszechstronnej analizy tego ważnego 
problemu współczesności.

Trzecia grupa robocza: „O sprawiedliwość międzynarodową”, obradu
jąca w dwóch sekcjach pod przewodnictwem Dr. Sean Mc Bride (rzymsko- 
katolik, Irlandia) i Dr. Karoly Totha, Sekretarza Generalnego Chrześcijań
skiej Konferencji Pokojowej (Kościół Ewangelicko-Reformowany, Węgry) 
zastanawiała się nad postawą religii do egzystencji człowieka i do mię
dzynarodowych stosunków i ich współczesnych wykładników; zastanawiano 
się nad problemem praw człowieka, łącznie z zagadnieniem walki z rasiz
mem i nad innymi żywotnymi tematami życia narodowego i świata oraz 
zadaniami stojącymi przed wyznawcami wszystkich religii w dziele szerze
nia sprawiedliwych stosunków między narodami i państwami. Dnia 9 
czerwca odbyły się spotkania w grupach, z których każda skupiała wy
znawców jednej z wielkich religii świata. Przedyskutowano specyficzne 
zadania dla danych religii w dziele kontynuowania i wcielania w życie 
idei i postanowień Konferencji.

Konferencja przyjęła dwa końcowe dokumenty: a) „Apel do przywód
ców i wiernych wszystkich religii św iata”, b) Apel do rządów wszystkich 
państw świata.

Apel do Rządów wita „międzynarodowe odprężenie jako konieczny wa
runek zbudowania sprawiedliwego i pokojowego świata” oraz zwraca się 
„do wszystkich narodów o rozszerzenie idei odprężenia na cały świat, do 
uzupełnienia odprężenia politycznego odprężeniem militarnym i ekono
micznym, do uczynienia wszystkiego, by odprężenie stało się nieodwracal
ne”. Zwj?aca się „w duchu największej skromności” do rządów o poczy
nienie śmiałych kroków w celu „zredukowania budżetów obronnych, ogra
niczenia wytwarzania i sprzedawania uzbrojenia, by dzięki temu zaoszczę
dzone zasoby i siła ludzka mogły być pozytywnie i twórczo użyte dla do
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bra ludzkości. Wojna, przygotowania ,do niej są obce dla duchowego ładu, 
prowadzą do rozkładu moralnych instynktów człowieka”.

Apel „wita jak najserdeczniej ideą zwołania Światowej Konferencji Roz
brojeniowej z udziałem wszystkich narodów, wielkich i małych, należą
cych i nie należących do klubu atomowego”, z udziałem również organi
zacji pozarządowych.

Omawiając ogniska kryzysu w  różnych częściach świata, Apel stwierdza: 
„Jesteśmy przekonani, że trwały pokój wymaga sprawiedliwych stosun
ków na szczeblu narodowym i międzynarodowym. Ubolewamy, że politycz
na dekolonializacja nie doprowadziła do ekonomicznej niezależności ludów 
i narodów”. Apel demaskuje „neokoloniałny system wyzysku oparty na nie
sprawiedliwych umowach handlowych oraz na ekonomicznym systemie 
rynku światowego podpieranym przez kompleks przemysłowo-militarny 
i ponadnarodowe korporacje posiadające, aczkolwiek bezprawnie, ogromną 
siłę oddziaływania na losy narodów w interesie monopolistycznego kapi
tału”.

Apel do przywódców i wiernych wszystkich religii świata podkreśla 
znaczenie współpracy religii świata w dziele budowania pokoju. „Religij
ne przekonania nie stanowią przeszkody dla współpracy, ponieważ widzi
my zbieżność naszych etycznych zainteresowań, a w trosce o dobro całej 
ludzkości znaleźliśmy wspólną płaszczyzną”. Apel stwierdza potrzebę kształ
towania opinii publicznej przez działaczy religijnych na tem at konieczności 
powszechnego i całkowitego rozbrojenia. „Przyszłości ludzkości zagraża 
nieustannie widmo zagłady nuklearnej”. W czasie gdy dwie trzecie ludz
kości głoduje, narody świata przeznaczają rocznie 300 miliardów dolarów 
na cele wojskowe”. Dokument podkreśla wzrastającą rolę organizacji po
zarządowych „wpływania na opinię publiczną, przeciwdziałania zakłamanej 
propagandzie, zmieniania polityki rządów w najlepszych interesach wszyst
kich ludzi”.

Konferencja powierzyła Wykonawczemu Prezydium zadanie szerokiego 
opublikowania dorobku tego forum oraz realizację wcielania w życie i kon
tynuowania jego idei i postanowień.

Konferencja wystosowała do A. N. Kosygina, Przewodniczącego Rady 
Ministrów ZSRR, pismo z wyrazami wdzięczności dla Rządu Radzieckiego 
za zainteresowanie pracami Konferencji. Z okazji 60 rocznicy utworzenia 
państwa radzieckiego Konferencja przekazała serdeczne życzenia wszel
kiej pomyślności dla Narodu Radzieckiego.

Członkowie Honorowego i Wykonawczego Prezydium byli podejmowani 
na Kremlu przez S. B. Nijaszljekowa, Zastępcę Przewodniczącego Prezy
dium Rady Najwyższej ZSRR i M. P. Georgadze, Sekretarza Prezydium.

Rada do Spraw Religii przy Radzie Ministrów ZSRR wydała przyjęcie 
na cześć uczestników Konferencji. Przemówienie gratulacyjne wygłosił 
W. A. Kurojedow, Przewodniczący Rady. Po zakończeniu Konferencji wiel
kie przyjęcie na cześć jej uczestników wydał Jego Swiętobliwość Pimen,
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Patriarcha Moskiewski i Wszech Rusi. Kierownictwo Konferencji zorgani
zowało konferencję prasową dla dziennikarzy radzieckich i zagranicznych. 
Podczas pobytu w ZSRR uczestnicy Konferencji mieli okazję zaznajomić 
się z życiem lokalnych Kościołów i społeczności religijnych oraz wysłu
chać specjalnego koncertu rosyjskiej muzyki wokalnej i symfonicznej. 
Uczestnicy Konferencji wyrazili głęboką wdzięczność Rosyjskiemu Koś
ciołowi Prawosławnemu i innym Kościołom i społecznościom religijnym 
w ZSRR za ciepłe i serdeczne przyjęcie. Muzułmańscy uczestnicy wyrazili 
szczególną wdzięczność Radzie Muzułmańskiej Azji Środkowej i Kazach
stanu za wydane na ich cześć przyjęcie. Wszyscy wyrazili uznanie i wdzię
czność Przewodniczącemu Konferencji Metropolicie Juwenaliuszowi oraz 
wiceprzewodniczącym, którzy nie szczędzili sił dla zapewnienia sukcesu 
Konferencji.

Uczestnicy wyrazili jednomyślnie wdzięczność Narodowi Radzieckiemu 
za cieple i przyjacielskie przyjęcie. Uznano, że Konferencja miała ogromne 
znaczenie, wyzwoliła nową energię i siły sprzyjające umocnieniu współ
pracy pomiędzy religiami i była poważnym wkładem religii świata w szla
chetne dzieło budowania pokoju.

Metropolita Juwenalij

Przemówienie inauguracyjne
Drodzy Bracia i Siostry, Wielce Czcigodni Członkowie Honorowego Pre

zydium, Szanowni Goście!
W imieniu Komitetu Przygotowawszego Konferencji Światow ej— „Dzia

łacze religijni na rzecz trwałego pokoju, rozbrojenia i sprawiedliwych sto
sunków między narodami” — witam wszystkich przybyłych do Moskwy. 
Chciałbym wszystkim podziękować za pracę podjętą w dziedzinie pokoju, 
umocnienia przyjaźni między narodami, realizacji szczęścia ludzkości i u- 
trzymania życia na ziemi.

Komitet Przygotowawczy, w oczekiwaniu na ów święty moment otwar
cia Konferencji i bezpośrednie spotkanie uczestników, z zapałem realizo
wał swoją pracę.

Upłynęły mniej więcej dwa lata od historycznego momentu, gdy inicja
tywa zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, Najświętobliwsze- 
£0 Patriarchy Moskwy i całej Rusi Pimena, w sprawie zwołania między- 
religijnej konferencji światowej uzyskała poparcie zwierzchników i repre
zentantów wszystkich Kościołów i wspólnot religijnych Związku Radziec
kiego. Potem nastąpił apel do przedstawicieli religii w całym świecie, 
który rozpoczął przygotowanie naszej Konferencji na płaszczyźnie świato
wej. Doszło do prawdziwego cudu: zaniepokojenie o losy pokoju połączyło
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nas natychmiast i mocno, nas, wyznających różne reHgie i żyjących na 
całej powierzchni kuli ziemskiej w różnych systemach społeczno-polity
cznych; połączyliśmy się w braterską rodzinę dla podjęcia ogólnych akcji 
w imię ratowania ludzkości przed niebezpieczeństwem przedwczesnej 
zagłady, zgubnymi i niszczącymi wszystko wojnami.

Jestem zypełnie pewny, że praca zakończy się powodzeniem i wyda 
owoce, gdyż podczas całego okresu przygotowawczego rozwinęła się wśród 
nas, pracujących dla tej Konferencji, atmosfera współpracy, gorącego 
entuzjazmu i wierności wspólnej-sprawie.

W dziedzinie praktycznej służby praca ta zbliżyła jeszcze bardziej 
wyznawców wszystkich religii Związku Radzieckiego, gdzie już i przedtem 
panowała wspaniała harmonia w stosunkach między wszystkimi wierzącymi 
oraz zwierzchnikami Kościołów i organizacji religijnych. Ta atmosfera 
braterstw a była też charakterystyczna dla uczestników posiedzeń Między
narodowego Komitetu Przygotowawczego, złożonego z przedstawicieli 
kilkudziesięciu krajów i reprezentującego najbardziej rozpowszechnione 
religie świata. Jesteśmy pewni, że ten duch miłości i współpracy, niczym 
odrobina drożdży, ogarnie naszą Konferencję. Mam nadzieję, że w tej 
wspólnocie okażecie pobłażliwość wobec pewnych niedociągnięć w zakresie 
przygotowań.

Uczestników oczekiwaliśmy jak gołąbka pokoju, którego umieszczono na 
emblemacie Konferencji. Chcieliśmy jak najszybciej uścisnąć wasze dłonie, 
które — jak dłonie na emblemacie — m ają strzec, zabezpieczać i bronić 
pokoju na ziemi. Myśleliśmy o bezchmurnym, błękitnym i spokojnym 
niebie, stanowiącym tło naszego emblematu.

Bez przesady mogę powiedzieć, że światowa opinia publiczna bardzo 
uważnie śledzi naszą Konferencję. Dojście jej do skutku jest wymownym 
świadectwem siły idei pokojowych, tkwiących u podstaw naszych religii, 
gdyż wiara inspiruje nas do poświęcenia się służbie ludzkości. Sądzę, 
że jesteśmy zgodni co do tego, że Konferencja nie zostąnie potraktowana 
jako wydarzenie dnia codziennego. Winny z niej wyjść impulsy'pokojowe, 
które dla milionów wierzących staną się w najbliższych latach zachętą 
do ustanowienia trwałego i sprawiedliwego pokoju na ziemi. Jestem pewny, 
że nasi uczestnicy, wyznawcy religii światowych, dostarczą nowych idei 
i inicjatyw, które skierują myśl i wolę naszych współwyznawców na 
„drogi pokoju” i budowę pokojowej epoki. Jako wasz brat, wyznający 
Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, chciałbym podzielić się ze sprawą, 
która mi leży na sercu. Z naszej świętej historii wiemy, że przed poja
wieniem się Chrystusa ludzie tysiącami la t oczekiwali na Mesjasza i że 
prorocy zwiastowali od czasu dó czasu, iż wkrótce nastąpi to upragnione 
wydarzenie. Np. inspirowany przez Boga prorok Izajasz tak mówił do 
swego ludu, a przez ten lud do wszystkich ludzi o zbliżającym się Zbawi
cielu i owocach Jego posłannictwa na ziemi: „I pokój stanie się dziełem 
sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości
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po wszystkie czasy. I zamieszka lud w siedzibie pokoju, W bezpiecznych 
mieszkaniach i w miejscach spokojnego odpoczynku" (Iz 32: 17-18). Pan 
nasz Jezus Chrystus, o którym wraz z św. Apostołem Pawłem powiadamy, 
że „jest. pokojem naszym” (Ef 2:14), inspiruje od prawie dwóch tysiącleci 
wiernych synów i wierne córki Ojca Niebieskiego do służby pokojowej. 
Drodzy Bracia i Siostry, czy nie nadszedł czas, by u progu wielkiego 
wydarzenia — dwutysiąclecia przybycia w pcetaci cielesnej Chrystusa 
na ziemię i Jego narodzin w Betlejem — podjąć przygotowania do tego 
jubileuszu, czerpiąc inspirację z Jego optymistycznych przykazań pokoju.

Do tego dnia pozostały nam 23 lata. W naszej dynamicznej epoce nie 
jest -to długi okres. Wierzę, że wielu z nas dożyje tego świętego 
jubileuszu. A naszym obowiązkiem jest troszczyć się nie tylko o nas, 
lecz także o przyszłe pokolenia. Wspaniałym osiągnięciem tego zgroma
dzenia religijnego mogłoby być ogłoszenie czasu, który nas dzieli od 
rozpoczęcia trzeciego tysiąclecia po narodzeniu Chrystusa, latam i pokoju. 
Oby ten czas charakteryzował się zjednoczeniem braterskich wysiłków 
przedstawicieli wszystkich religii i wszystkich ludzi dobrej woli w służbie 
na rzecz podzielonej-ludzkości. I  oby w latach tych przybliżyło się wypeł
nienie proroctwa wielkiego Izajasza, gdy „ludzie przekują swoje miecze 
na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie 
miecza przeciwko drugiemu i nie będą się już uczyć sztuki wojennej” 
(Iz 2:4). Oby zamilkły wszystkie śmiercionośne działa, oby nie latał już 
żaden samolot z śmiertelnym ładunkiem, oby doszło do powszechnego 
i całkowitego rozbrojenia.

Konferencję Światową, której przedmiotem jest tak ważny temat, 
jak „Działacze religijni na rzecz trwałego pokoju, rozbrojenia i sprawie
dliwych. stosunków między narodami”, ogłaszam niniejszym za otwartą.

A ' teraz w głębi naszych scrc pomódlmy się o pomyślny przebieg 
naszej wspólnej pracy i jej powodzgnie.

Proszę, by jako pierwszy zabrał głos inicjator naszej Konferencji 
i jej czcigodny patron, Najświętobliwszy Patriarcha Moskwy i całej Rusi
— Pimen.

Pisma skierowane do Konferencji
POSŁANTE PREZESA RADY MINISTRÓW ZSRR ALEKSIEJA KOSYGINA 

DO UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

Moskwa, czerwiec 1977 r. 
W imieniu Rządu Radzieckiego i własnym witam serdecznie uczestników 

Światowej Konferencji „Działacze religijni o trw ały pokój, rozbrojenie 
i sprawiedliwe stosunki między narodami”.

13



Hasło konferencji odzwierciedla wielką szlachetność jej celu — współ
udział w  obronie pokoju, zapobieżenie niebezpieczeństwu nowej wojny 
światowej, zaprzestanie wyścigu zbrojeń, umocnienie dobrosąsiedzkich sto
sunków, równoprawna współpraca miedzy narodami. Udział w Konferencji 
reprezentantów różnych religii z przeszło stu krajów  świata świadczy
0 tyiri, że działaczie religijni rozwijają coraz energiczniejszą działalność 
w obronie- pokoju i czynnie włączają się we wspólną walkę sił miłujących 
pokój. Jesteśmy przekonani, że opór stawiany próbom sił reakcyjnych 
zahamowania procesu odprężenia, szerzenia między narodami nienawiści
1 nieufności będzie wzrastał i że obrońcy pokoju nie będą szczędzili 
wysiłków w interesie pokojowej przyszłości całej ludzkości.

Państwo Radzieckie w ciągu swej sześćdziesięcioletniej historii konse
kwentnie i wytrwale prowadzi zagraniczną politykę pokojową, wyrażoną 
w październikowym Dekrecie Leninowskim o pokoju, oraz uważa za swój 
święty obowiązek udzielanie poparcia wszystkim ludziom dobrej woli — 
niezależnie od ich przekonań politycznych i religijnych — walczącym o po
kój i bezpieczeństwo wszystkich narodów.

Życzę Waszej Konferencji powodzenia.
(—) A. Kosygin

ODPOWIEDŹ KONFERENCJI 
NA POSŁANIE PREZESA RADY MINISTRÓW ZSRR

Do Jego Ekscelencji
Prezesa Rady Ministrów ZSRR
Aleksieja Nikołajewicza Kosygina

Ekscelencjo, Panie Prezesie Rady Ministrów!

W imieniu uczestników Światowej Konferencji „Działacze religijni
o trwały pokój, rozbrojenie i sprawiedliwe stosunki między narodami” 
wyrażamy Panu głęboką wdzięczność za pełne przychylności i bogate 
w treści Posłanie, z którym Pan do nas. się zwrócił, a które przyjęte 
zostało przez nas z wielkim entuzjazmem. Odzwierciedlając tradycyjną 
politykę pokojową Związku Radzieckiego, dążenia do odprężenia, rozbroje
nia i ustanowienia sprawiedliwych stosunków między narodami, do trw a
łego i powszechnego pokoju, Posianie Pana inspiruje nas do zjednoczenia 
wszystkich naszych sił z wysiłkami ludzi dobrej woli celem wspólnej 
służby dla dobra ludzkości, a przede wszystkim ńa rzecz pokoju w świecie. 
Dla nas bardzo ważne jest to, że w Posłaniu znalazł swoje odbicie stosunek 
Rządu ZSRR do problematyki pokoju i sprawiedliwości, ponieważ wiemy, 
że Rządowi Waszemu droga jest teraźniejszość i przyszłość globu ziem
skiego, że zatroskany jest problemami postępu i rozwoju społeczeństwa 
ludzkiego w pełni i wielostronności życia.
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Na naszej Konferencji reprezentowane są ważniejsze religie świata, 
których liczni wybitni działacze z wielu krajów zebrali się obecnie w sto
licy Waszego wielkiego Kraju, aby szukać możliwości i sposobów udziału 
swych religii w pracy nad stworzeniem na ziemi ładu, wykluczającego 
wojny, niebezpieczeństwa zatrucia otaczającego nas środowiska, wyczer
pania zasobów naturalnych oraz aby szukać drogi do owocnej współpracy 
wszystkich narodów celem stworzenia i utrzymania kulturalnego poziomu 
życia dla każdego człowieka.

Odpowiadając na wyrażone w Posłaniu życzenia dla uczestników na
szej Konferencji, potwierdzamy z całą świadomością potrzebę wytrwałej 
pracy na rzecz ustanowienia powszechnego i sprawiedliwego pokoju, gwa
rantującego szczęście całej rodziny ludzkiej i każdego człowieka, a prącą 
tę uważamy za nasz wspólny obowiązek religijny.

Wysoko oceniając uprzejmą przychylność Pana wobec nas, kierujemy pod 
adresem Rządu, któremu Pan przewodniczy, i pod adresem Waszego Na
rodu serdeczne pozdrowienia z okazji zbliżającej się sześćdziesiątej rocznicy 
powstania wielonarodowego Państwa Radzieckiego. Z całego serca życzymy 
wszystkim Waszym - Obywatelom szczęścia i dalszych osiągnięć w pracy 
dla dobra Waszej Ojczyzny, natomiast Rządowi Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich oraz osobiście Panu, Ekscelencjo — dalszej owocnej 
i odpowiedzialnej służby na rzecz rozwoju Waszego kraju oraz utrw ale
nia pokoju i sprawiedliwości na całym świecie.

Niech będą błogosławione prace zwiastujących pokój, niech zatriumfuje 
na ziemi braterstwo i owocna współpraca wśród wszystkich narodów.

Z głębokim szacunkiem 
w imieniu Światowej Konferencji

Przewodniczący 
Metropolita Tulski i Bielawski 

(—) Juwenalij 
Zastępcy Przewodniczącego 

(—) Dr Sergio Arce-Martinez (Kuba)
(—) Kanonik Raymond Goor (Belgia)
(—) Erie David
(—) Szejk Achmed Sabaro (Jamajka, Rep. Arabska)
(—) M. Sumanatissa Thero (Sri Lanka)

POSŁANIE SEKRETARZA GENERALNEGO ONZ 
DRA KURTA WALDHEIMA

Chciałbym przekazać gorące pozdrowienia wszystkim Uczestnikom Świa
towej Konferencji Działaczy Religijnych na rzecz trwałego pokoju, rozbro
jenia i sprawiedliwych stosunków między narodami. Problemy, które bę
dziecie dyskutować na tej Konferencji, wiążą się ściśle z żywotnymi cela

15



mi Narodów Zjednoczonych — utrzymania międzynarodowego pokoju i bez
pieczeństwa. Podczas gdy osiągnięcie tych celów będzie ostatecznie zada
niem rządów, zaangażowanie i aktywny udział ludzi z wszystkich części 
świata jest istotnym wstępnym warunkiem na drodze do ich realizacji. 
Toteż bardzo przyjemną rzeczą jest odnotowanie wzrostu poparcia, które 
Narody Zjednoczone otrzymują od szerokiego spektrum organizacji poza
rządowych, stawiających sobie 2adanie osiągnięcia rozbrojenia i pokoju 
w świecie. Potwierdzając raż jeszcze znaczenie, jakie w ONZ przywiązu
jemy do tego rodzaju wysiłków, życzymy Waszym obradom pełnego suk
cesu.

PISMO KOMITETU CENTRALNEGO 
NARODOWEGO FRONTU WIETNAMU

Hanoi, 28 maja 1977 r.

Do Światowej Konferencji „Działacze religijni o trwały pokój, rozbro
jenie i sprawiedliwe stosunki między narodam i”

Moskwa
W imieniu całego narodu wietnamskiego przekazuję Konferencji i Wy

sokim Delegatom serdeczne pozdrowienia. Za Waszym pośrednictwem 
chciałbym przekazać też pozdrowienie duchownym i wyznawcom wszyst
kich religii świata, z jednoczesnym zapewnieniem o naszej solidarności 
i przyjaźni.

Bardzo wszyscy się cieszymy, że w ostatnich latach walka sił pokoju, 
niezależności narodowej, demokracji i socjalizmu przeciwko siłom wojen
nym i agresywnym osiąga coraz więcej i więcej zwycięstw. W tych ogól
nych zwycięstwach istnieje znaczny  wkład duchownych i świeckich wy
znawców wszystkich religii świata, miłujących pokój i dążących do spra
wiedliwości.

Naród wietnamski, który przetrwał okrutną i nieustraszoną walkę prze
ciwko bezlitosnej agresji imperialistów USA, osiągnął pełne i chwalebne 
zwycięstwo: powstało państwo miłujące pokój, niezależne, zjednoczone i so
cjalistyczne. Jednym z bardzo ważnych czynników, które doprowadziły do 
tego wielkiego zwycięstwa, jest jedność narodu całego naszego kraju, łącz
nie z jednością naszych religii, jest jedność wierzących i niewierzących, 
zjednoczonych we Froncie Narodu. Dzięki tej jedności nasi rodacy wszel
kich przekonań religijnych służą efektywnie swej Ojczyźnie, realizując 
zarazem ideały swego wyznania — sprawiedliwość i miłosierdzie.

Pozwólcie mi więc z tej okazji przekazać wyrazy naszej szczerej wdzięcz
ności wszystkim duchownym i świeckim wiernym wszystkich religii świa
ta, którzy w  ostatnich latach nas popierali i pomagali naszemu narodowi 
w walce przeciwko USA o narodowe wyzwolenie. Pragniemy nadal cie
szyć się życzliwością i doznawać poparcia wszystkich duchownych i świec
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kich wiernych wszystkich religii i narodów świata w naszej pracy nad 
odbudową naszego kraju, nad leczeniem ran wojennych oraz nad prze
kształceniem naszego kraju w kraj postępu i dobrobytu.

Ze swej strony naród wietnamski zapewnia, że zawsze będzie pozosta
wać w jedności z narodami świata i czynić wszystko, aby wnieść swój 
wkład w szlachetną walką postępowej ludzkości o pokój, o niezależność 
narodową, demokrację i postęp społeczny.

W przekonaniu, że narody świata będą kroczyły ku coraz to nowym 
i nowym sukcesom, życzę Konferencji wspaniałych osiągnięć.

Przewodniczący Prezydium 
Komitetu Centralnego Narodowego Frontu Wietnamu 

(—) Moang — Conox — Viet

PISMO PREZESA RADY MINISTRÓW NEPALU

Katmandu, 29 m aja 1977 r.

Z wielką przyjemnością dowiedziałem się, że Światowa Konferencja 
„Działacze religijni o trwały pokój, rozbrojenie i sprawiedliwe stosunki 
między narodami” niebawem ma zebTać się w ZSRR. Wszystkie kraje, wiel
kie i małe, mówią o pokoju. Nepal zawsze wypowiadał się za pokojem 
na zasadach suwerennej równości, pokojowego współistnienia i nieinge
rencji w sprawy wewnętrzne innych krajów. I właśnie w tym kontekś
cie nasz umiłowany Monarcha pragnie, aby Nepal uznany został za „Strefę 
Pokojową”. Pokój stanowi obecnie nieodzowną konieczność.

Wierzę, 2e ta Konferencja Światowa potrafi dokonać wielkiego wkładu 
na rzecz osiągnięcia naszego upragnionego celu — pokoju na całym świecie.

Życzę Konferencji pomyślnych obrad.
Premier 

(—) Dr Tulzi G ir i '

S. J. Samartha

Religie w poszukiwaniu pokoiu na świecie

Religie nie dawały w przeszłości szczególnie dobrego przykładu w za
kresie dążeń pokojowych. Przyczyny konfliktów ludzkich są zazwyczaj 
złożone, a religie przyczyniały się do ich powstawania. Czasami były one 
powodem zaostrzenia tych konfliktów przez udzielanie poparcia wojowniczo 
usposobionym kołom. Zbyt często nie dysponowały odpowiednią siłą po
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trzebną do uspokojenia ludzkich namiętności podczas wojny lufa do po
głębienia ducha pojednania po zażegnaniu konfliktu. Religie miały raczej 
tendencję do opowiadania się po stronie silnych, a nie słabych i biednych, 
raczej troszczyły się o strzeżenie tradycji niż o dokonywanie zmian spo
łecznych, • a poza tym okazywały dużo większą elokwencję w zabieraniu 
głosu na tem at duchowych wartości niż na lem at ekonomicznych i poli
tycznych aspektów pokoju i sprawiedliwości tutaj na ziemi. Dlatego od 
przedstawicieli religii zajmujących się sprawami pokoju trzeba wymagać, 
by najpierw  dali wyraz ubolewaniu za błędy przeszłości i zajęli się po
szukiwaniem pozytywnych dróg, które w szczególnych sytuacjach, w ło
nie własnych krajów i narodów, mogłyby wnieść wkład do pokoju. Łatwiej 
jest mówić o globalnych wymiarach pokoju; dużo trudniej jest pracować 
na rzecz pojednania i sprawiedliwości we własnym społeczeństwie.

Trzeba jednak uznać, że każda religia dysponuje zasobami inspirują
cymi do działalności pokojowej. Przez podkreślenie tolerancji, współczucia 
i harmonii wywarły one humanizujący wpływ na ludzi. Każda religia ma 
swoich proroków i męczenników, którzy występowali odważnie przeciw 
wszelkiej niesprawiedliwości, uciskowi i nietolerancji. W przypadkach gdy 
chodziło o sprawiedliwość dla szerokich mas, wzbraniali się przed zaję
ciem postawy neutralnej lub milczącej. Występowali przeciw tyranom, 
którzy nadużywali władzy lub prześladowali własny lud. Identyfikowanie 
się z biednymi i stawanie w ich obronie traktow ali jako składową część 
duchowego świadectwa. Dzisiaj zachodzi potrzeba ponownego podkreślania 
religijnych zasobów dających inspirację do działalności pokojowej, wyko
rzystywania ich do analizy faktorów zakłócających pokój w świecie, po
dejmowania konkretnych akcji przez przedstawicieli religii, wykorzenienia 
przyczyn wojny oraz ustanowienia sprawiedliwego i trwałego pokoju. Nie 
byłoby rozsądne przyjmować, iż przedstawiciele religii są w stanie pow
strzymać wojny i przynosić pokój. Ale mogą oni wywierać wpływ na 
opinię publiczną, wychowywać swoich wiernych oraz zmienić stosunek 
ludu do sprawy wojny i pokoju. Wkład do światowej walki o pokój wi
nien być częścią składową świadectwa składanego w świecie konfliktów 
przez religie.

Największym niebezpieczeństwem dla pokoju w dzisiejszym świecie jest 
globalna nierówność między narodami w zakresie posiadanych zasobów, 
bogactwa i władzy. W łonie niektórych narodów i w stosunkach między 
narodami trw a stan nierówności w dziedzinie podziału bogactwa. Splot 
problemów narodowych i międzynarodowych przyczynia się do jeszcze 
większego skomplikowania tej sytuacji. Bogatym i posiadającym władzę 
w łonie różnych narodów jest znacznie łatwiej połączyć się w celu zacho
wania własnych przywilejów niż biednym i wyzyskiwanym w różnych 
krajach zjednoczyć się w walce o swoje prawa. Prawdopodobnie najważ
niejszym faktorem we współczesnej historii jest walka biednych i uciska
nych narodów o pokój, poszanowanie i godność oraz sprawiedliwy udział
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w dobrach tego świata. W walce tej nie można zajmować postawy neii- 
tralnej. Przedstawiciele religijni muszą wszędzie, w łonie każdej religii 
stawać po stronie biednych i uciskanych oraz udzielać im poparcia. Fał
szywe wezwanie do „biernego oporu” lub „pokoju” w znaczeniu odmowy 
walki z niesprawiedliwością byłoby zdradą sprawiedliwego i trwałego po
koju. W kontekście tym bodaj największą pokusą lub nawet „grzechem” 
ludzi religijnych jest pozostawanie „neutralnym ” i wzywanie do „pokoju”, 
który byłby nieobecnością konfliktu. Oznaczałoby to wspomaganie prze
mocy przejawiającej się w istniejących, strukturach politycznych i ekono
micznych, przemocy, która powoli uśmierca ludzi, degraduje życie ludzkie, 
pozbawia je szans wykorzystania potencjalnych możliwości oraz prowadzi 
do etycznej konfuzji i duchowego zubożenia.

Osoby sprawujące władzę i bogate są zainteresowane przedłużeniem 
istniejącej nierówności. Niesprawiedliwe stosunki, przeszkadzające w usta
nowieniu sprawiedliwego pokoju trw ają nadal, bowiem ci, którzy posia
dają bogactwo i władzę, rzadko z niej rezygnują lub chcą ją  dzielić z in
nymi. A to wiąże się z dodatkowymi niebezpieczeństwami dla sprawy po
koju. Istnieje akumulacja broni i rosnący przemysł zbrojeniowy, który — 
chcąc się utrzymać — musi handlować z innymi i może być użyty do tłu
mienia walki ludu w tym czy innym rejonie świata. Istnieje niebezpie
czeństwo broni nuklearnych, - które mogą zniszczyć nie tylko ludzi współ
cześnie żyjących, lecz także unicestwić przyszłe pokolenia ludzkości. Pro
blem bezpieczeństwa narodowego przedstawiany jest bardzo często w. ten 
sposób, iż ludzi nastraja się przeciw realnemu lub wyimaginowanemu za
grożeniu z zewnątrz. A to oznacza więcej broni, pogwałcenie praw czło
wieka w imię bezpieczeństwa narodowego i stłumienie walki o ekonomicz
ną i polityczną sprawiedliwość. Militaryzm jest rezultatem połączenia 
wszystkich tych faktorów. Wątła roślinka pokoju jest zagrożona niczym 
pajęczyna obrzucana kamieniami przez małe dzieci.

Nie wszyscy ludzie, także nie wszyscy ludzig religijni, są w stanie za
nalizować lub zrozumieć przyczyny konfliktu w łonie narodów lub wojen 
między narodami. Może istnieje tendencja do zbytniego upraszczania bar
dzo skomplikowanych spraw, która wywołuje zdumienie nawet u eksper
tów. Ale ci, którzy swą siłę i inspirację czerpią z głębokich przekonań re
ligijnych, a także ci, którzy oddani są sprawie pokoju, lecz nie są w stanie 
zrozumieć przyczyn wojny, winni wyraźnie zdawać sobie sprawę z pewnych 
obowiązków w dziedzinie pokoju. Przede wszystkim istnieje obowiązek 
stania po stronie biednych, wyzyskiwanych i uciskanych w walcee o spra
wiedliwość społeczną i ekonomiczną. Spełnienie tego obowiązku winno być 
możliwe z przyczyn czysto humanitarnych; dla ludzi religijnych jest on 
dodatkowo aktem wiary i woli, polegającym na pracy dla bliźnich i cier
pieniu z nimi, gdyż są ofiarami niesprawiedliwości. Przedstawiciele religii 
winni współpracować z ludźmi, którzy nie- wyznają żadnej religii, lecz iden
tyfikują się z biednymi. Poza tym przedstawiciele religii winni wywierać
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humanizujący wpływ na ludzi walczących o sprawiedliwość. Tolerancja 
i współczucie, szacunek dla życia ludzkiego i dlatego popieranie praw  czło
wieka, uznanie godności ludzkiej- i dlatego’ totalna likwidacja wszystkich 
form tortur, walka o sprawiedliwość pozbawiona goryczy i nienawiści — 
oto cnoty, które nigdy i w  żadnej sytuacji nie tracą swej aktualności. 
Dalej, istnieje stała potrzeba czuwania nad posługiwaniem się siłą, nie
zależnie czy będzie to siła bogatych lub państwa, siła najbardziej udosko
nalonych broni lub nawet biednych. W stałej walce o pokój i sprawie
dliwość alternatywa rezygnacji z siły jest nieużyteczna. Problem polega 
na tym, w jaki sposób używa się siły, kto ma z niej korzystać i w jakim 
celu. Obowiązkiem ludzi religijnych jest wskazywanie, w szczególnych 
sytuacjach, na granice siły i zwracanie uwagi na kryteria, którymi należy 
się kierować przy jej wykorzystywaniu. Czy istnieje możliwość współ
pracy wyznawców różnych religii w dziedzinie stworzenia możliwych do 
przyjęcia kryteriów odnośnie używania siły w sytuacjach, w których za
grożony jest pokój?

Jaki wkład mogą wnieść wyznawcy różnych religii do globalnych wy
miarów sprawiedliwego ładu ekonomicznego tam, gdzie zagrożenie pokoju 
jest minimalne? Jest jasne, że w świecie, w którym istnieją stosunki za
leżności wzajemnej, sprawiedliwość ekonomiczna w łonie każdego poje
dynczego narodu zależy od faktorów globalnych. Ale bez skutecznych de
cyzji politycznych prawie nie sposób oczekiwać skutecznych zmian eko
nomicznych. Czy potrzebna jest nowa definicja narodowej suwerenności 
pojmowanej w szerszych ramach „globalnej etyki”? Czy mówienie o tym 
jest rzeczą realistyczną? Wiele religii światowych — chrześcijaństwo, bud
dyzm i islam — ma uniwersalny wymiar, który przekracza różnice poli
tyczne i kulturalne. Czy do wszystkich religii, prowadzących obecnie dzia
łalność w sposób wyizolowany, wolno zatem zwrócić się z prośbą ' o zna
lezienie dróg wiodących do stworzenia „globalnej etyki?”

Na zakończenie trzeba zwrócić uwagę na istnienie religijnego wymiaru 
pokoju. Istnieje element „wewnętrznego pokoju”, „pokoju przewyższające
go wszelki rozum”, o którym świadectwo składa każda religia. Pokój jest 
religijnym wymiarem egzystencji ludzkiej. Znaczenie życia pośród doko
nujących się przemian, przeżycie jednostki ludzkiej mimo cierpień trw a
jących do zgonu, problemy winy, grzechu, wrogości, osobistego losu, spra
wiedliwości i miłości w płynącym prądzie życia, w którym jednostki i zbio
rowości ludzkie czują się często bezradne — oto sprawy wymagające no
wego podejścia ze strony religii, gdyż m ają znaczenie dla człowieka.

Trzeba odkryć na nowo pozytywne znaczenie religii dla życia ludzkiego, 
religijną treść cnót społecznych, powiązanie między religią a wartościami 
etycznymi. Mówiąc o transcendencji w poszukiwaniu pokoju, nie rezygnu
jemy bynajmniej z walki o sprawiedliwe stosunki społeczne, a jedynie 
chodzi nam o ukazanie realnej alternatywy wobec jednostronnego myśle
nia i życia. To podkreślenie jakości życia, znaczenia wartości, elementu
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transcendencji, która nie odrzuca wymiaru ludzkiego, lecz jedynie go prze
twarza i wynosi na wyższy poziom — jest zwróceniem uwagi na źródło, 
które utrzymuje wszelkie życie. „Oczy moje wznoszą ku górom, skąd na
dejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i zie
mię” (Ps 121:1—2),

Ks. kanonik Raymond Goor

Rozbrojenie
Mimo różnych zasad religijnych, kultów, rytów, zasad moralnych i ży

cia duchowego, podzielamy- te same przekonania, ideały, reguły życia i po
stępowania. Jednoczy nas bowiem sakralna cześć wobec całej egzystencji 
ludzkiej, postępu całej ludzkości, postępu społecznego i indywidualnego, 
który dostarcza materialnych warunków dla życia i dobrobytu, a ponadto 
jeszcze dodatkowych wartości. Z motywów, które w pewnych kwestiach się 
różnią, ale w wielu aspektach wykazują podobieństwo, bronimy wspólnie 
podstawowych wartości, które dotyczą godności osoby ludzkiej, takich jak 
sprawiedliwość, wolność, solidarność, braterstw o i pokój w stosunkach oso
bistych i społecznych. Ponieważ w poczynaniach naszych cechuje nas kon
sekwencja, przeto w imię naszych religii występujemy przeciw zastosowa
niu zbrojnej przemocy lub niebezpieczeństwu użycia broni celem rozstrzyg
nięcia sprzeczności między narodami; przyłączyliśmy się nawet do wiel
kiego współczesnego ruchu na rzecz pokojowej koegzystencji i współpracy 
organizowanego przez kraje, które mają różne systemy ekonomiczne i spo
łeczne. Wojna między narodami, na obecnym etapie dziejów ludzkich, jest 
w naszym przekonaniu nie tylko niesprawiedliwym i bezprawnym ana
chronizmem, ale także rzeczywistym złem, które trzeba ostatecznie zlikwi
dować; za pomocą naszej solidarności religijnej musimy to zło wykorzenić 
i w ten sposób utorować drogę nowemu międzynarodowemu ładowi poli
tycznemu,' opartemu na zasadach prawa i strategii pokoju w świecie.

Z powyższych zasad, przedstawionych w ogólnych zarysach, wynika lo
gicznie problem rozbrojenia. Mamy do czynienia z paradoksalnym faktem; 
z jednej strony, jeszcze nigdy nie deklarowano tak energicznie i szeroko, 
jak  to ma miejsce dzisiaj, konieczności pokoju, o czym świadczy wielki 
sukces nowego Apelu Sztokholmskiego i szeroki oddźwięk, z jakim spotkał 
się Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie; 
z drugiej strony, jeszcze nigdy przedtem nie zużywano tyle energii i środ
ków pieniężnych na niepohamowane wzmocnienie potencjału militarnego. 
W sprawie tej, będącej przedmiotem sporów i często też insynuacji, było
by rzeczą ryzykowną przedstawienie pewnych, przede wszystkim porów
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nawczych cyfr. W każdym razie przytaczana zazwyczaj ogólna suma 300 
miliardów dolarów, która ma być wydawana na cele m ilitarne w  ś wiecie, 
jest bliska rzeczywistości. 300 miliardów dolarów rocznie! Łatwo to wy
powiedzieć, trudniej natomiast sobie wyobrazić. Suma ta odpowiada w 
przybliżeniu wszystkim wydatkom światowym na edukację, jest ona dwa 
razy wyższa niż wydatki rządów na ochronę zdrowia i piętnaście razy 
wyższa niż suma wydawana na rozwój. Odpowiada ona dochodowi jednej 
trzeciej ludności świata z najbiedniejszych regionów kuli ziemskiej. Poza 
tym suma ta stale rośnie: w 1974 r. wynosiła ona 240 miliardów dolarów, 
w 1975 r. — 280 miliardów, a dzisiaj przekracza już 300 miliardów dolarów. 
Istnieje jeszcze jedna ważna, dramatyczna obserwacja: chociaż: stosunek 
procentowy udziału krajów rozwijających się w tych wydatkach pozosta
je jeszcze relatywnie niski — mniej niż jedna piąta — to ma on wyraźną 
tendencję zwyżkową: wzrósł on z 6% w  1954 r. do 17°/o w 1974 r. Z po
ważnych analiz budżetów rządowych wynika wreszcie, że na studia z dzie
dziny wojskowości wydaje się cztery razy więcej środków niż na odpo
wiednie studia w  dziedzinie medycyny; innymi słowy, dla realizacji pierw
szego celu zatrudnia się 400 tysięcy ludzi, co jest jednoznaczne z połową 
naukowo-technicznego personelu całego świata.

Bez zagłębiania się w  szczegóły, dochodzimy do dwóch wniosków koń
cowych. Po pierwsze, wydatki na wojsko i zbrojenia stają się coraz więk
szym brzemieniem dla ludzkości, podczas gdy większa część rodzaju ludz
kiego jest niedożywiona, zaniedbana pod względem społecznym, skazana 
na analfabetyzm i niezdolna do zaspokojenia elementarnych potrzeb. Po 
drugie, stale żyjemy w atmosferze niebezpiecznego i szalonego wyścigu 
zbrojeń, nazywanego często „równowagą strachu”. Mówiąc prościej, ozna
cza to, że gdy tylko jeden z potencjalnych przeciwników — kraj lub blok
— przyczyn tak zwanego bezpieczeństwa wzmacnia swą siłę, wówczas jego 
przeciwnik stara się go bezzwłocznie dogonić, by przywrócić swą dotychcza
sową przewagę; tak dzieje się bez przerwy, według zasad postępującej 
spirali, a bronie stają się coraz droższe i niebezpieczniejsze. Już do 1985 r. 
obiecuje się nam wynalezienie doskonalszej i bardziej śmiercionośnej broni 
niż ta, którą dotychczas wyprodukowano, włącznie z bombami nuklearnymi, 
rakietam i o głowicach atomowych, atomowymi łodziami podwodnymi itd.

Najwyższy czas, by położyć kres temu skomplikowanemu splotowi wy
nalazczości, produkcji, gromadzenia broni zniszczenia i zagłady, jak i han
dlowi tą bronią. Najwyższy czas, by zahamować trwonienie naturalnych 
zasobów i nie angażować do takiej pracy ludzi, których odwodzi się od 
jedynego i prawdziwego celu działania na rzecz społecznego postępu i roz
woju ludzkości. Jest naprawdę najwyższy czas, by szkodliwą nieufność 
i bezowocną rywalizację przekształcić w koordynację wszystkich wysiłków 
zmierzających do stworzenia korzystniejszych warunków dla materialnego 
i duchowego wzrostu naszych braci; wszystkie religie nauczają, że takie 
dążenie jest zgodne z wolą Najwyższego i ideałami, które wyznajemy.
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Uwzględniając to wszystko, powinniśmy skierować naszą uwagę na 
cztery główne cele: powinniśmy wystąpić, by — po pierwsze — ustal 
wyścig zbrojeń; po drugie — na rzecz coraz większej redukcji zbrojeń; 
po trzecie — na rzecz najsurowszego ograniczenia handlu bronią; i wresz
cie — na rzecz powszechnego i całkowitego rozbrojenia.

* * #

Co się tyczy w y ś c i g u  z b r o j e ń ,  to W atykan, odpowiadając nie
dawno specjalnemu komitetowi ONZ, po przestudiowaniu roli Narodów 
Zjednoczonych w dziedzinie rozbrojenia, zajął jasne i zdecydowane stano
wisko, które — jak mi się wydaje —podzielają także inne religie i wielu 
ludzi dobrej woli.

Dokument watykański potępia bezwzględnie wyścig zbrojeń. Nawet 
wówczas, gdy usprawiedliwia się go troską o uprawnioną obronę własnego 
terytorium, to ze względu na charakter współczesnych broni i globalną 
sytuację jest on w rzeczywistości:

1) niebezpieczeństwem pełnego lub częściowego zastosowania środków 
zniszczenia lub groźbą ich użycia; może też być szantażem stosowanym 
w stosunkach z innymi narodami;

2) niesprawiedliwością w podwójnym senisie; groźba przemocy wiąże 
się z naruszaniem praw innych narodów; wielkie mocarstwa i bardziej 
uprzywilejowane bloki dokonują grabieży i wywozu zasobów naturalnych 
kosztem biednych krajów i regionów; nawet niewykorzystanie zmagazy
nowanych broni wiąże się ze skazaniem na śmierć głodową mas najbied
niejszych ludzi, gdyż ich rządy wydają poważną część skąpego budżetu 
na broń, której cena jest bardzo wysoka;

3) pomyłką; często przytaczany argument kryzysu ekonomicznego i bez
robocia nie jest uzasadniony, gdyż można przewidzieć, że planowana re
konwersja nadejdzie w porę; społeczeństwa uprzemysłowione, mimo sta
łych rekonwersji, przeżywały powodzenie i prosperitę;

4) błędem; „gdyż jest niedopuszczalne, by setki tysięcy otrzymywały 
pracę tylko wówczas, gdy wykorzystuje się je do produkcji śmiercionoś
nych instrumentów” {Paweł VI, przemówienie do korpusu dyplomatycz
nego w dniu 10 XI 1972);

5) szaleństwem; system stosunków międzynarodowych, opierający się 
na strachu, niebezpieczeństwie i niesprawiedliwości, jest rodzajem kole
ktywnej historii; jest on nonsensem, gdyż stanowi środek, który nie może 
prowadzić do określonego celu; wyścig zbrojeń nie zapewnia bezpieczeń
stwa, gdyż

— w dziedzinie broni nuklearnych mamy i tak już do czynienia 
z nadmiarem nagromadzonego potencjału; jest on więc dodatkowym ryzy
kiem, gdyż prowadzi do braku stabilizacji, któfy może naruszyć równowagę 
strachu;
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— co się tyczy broni konwencjonalnych, to ich rozpowszechnianie, 
np. w krajach Trzeciego Świata, doprowadza do zachowania równowagi na 
płaszczyźnie regionalnej; może to albo wywołać konflikty, albo już istnie-' 
jące jeszcze bardziej rozniecić.

Ten proces akumulacji posiada własną dynamikę, która jest niezależna 
od agresywnych nastrojów i zamiarów. Wymyka się on spod kontroli 
państw, gdyż przekształcił się w maszynę, która stała się nieposłuszna.

Pod wpływem ONZ i w wyniku inicjatyw dwustronnych podjęto sta
rania, które m ają zahamować lub nawet ograniczyć wyścig zbrojeń. Np. 
chodzi tu o układ w sprawie nierozprzestrzeniania broni atomowych, 
konwencję w sprawie zakazu broni bakteriologicznych lub trujących (1975), 
rozmowy • (SALT) między ZSRR a USA w sprawie ograniczenia broni 
strategicznych. Ale trzeba stwierdzić, że dotychczas żaden z tych planów 
nie został zrealizowany. 97 państw podpisało układ o nierozprzestrzenianiu 
broni atomowych, a 64 państwa złbżyły podpis pod konwencją o zakazie 
broni bakteriologicznych; ale do tych, które tych układów nie podpisały, 
należą tak wielkie państwa, jak Francja, Chiny, Indie... A co się tyczy 
rozmów SALT II, to po spotkaniu Breżniewa i Forda we Władywostoku, 
w dniu 24 XI 1974, zostały one zawieszone i nie doszło do formalnego 
podpisania układu. Wnioski, do których doszedł Międzynarodowy Insty
tu t Studiów Pokojowych w Sztokholmie (S.I. P.R:I. — Stockholm In ter
national Peace Research Institute) nie straciły w większości na aktualności: 
„Trzeba stwierdzić, że technologia m ilitarna poczyniła w 1975 r. wielki 
postęp. Trwa szerokie rozpowszechnienie skomplikowanych broni konwen
cjonalnych i produkcja broni jądrowych”.

* * *

Nie wystarczy jednak osiągnięcie tak niezbędnie potrzebnego powstrzy
mania wyścigu zbrojeń. Jeśli by nawet do tego doszło, czego w najbliższej 
przyszłości prawie nie sposób się spodziewać, to z powodu istnienia 
nadm iaru broni zniszczenia ogólna sytuacja pozostałaby ta sama. Dlatego 
tak ważne jest wyjście naprzeciw najskrytszym nadziejom narodów i pod
jęcie — przy poparciu międzynarodowej opinii publicznej — kampanii 
na rzecz r e d u k c j i  w o j s k  i b r o n i .  Redukcja taka, nawet tylko 
częściowa lub ograniczona do jednej strefy geograficznej czy jednego sek
tora wielkiego nagromadzenia broni, wywołałaby wsteczny proces, który 
stanąłby na drodze dzisiejszej tendencji nieustannego wzrostu. Wyścig 
zbrojeń w całym świecie wyraża się w ilościowym i jakościowym powięk
szaniu zasobów broni, a w jej redukcji tkwi już tendencja do osłabienia 
wielkości tych zasobów. Z punktu widzenia społeczno-psyetiologicznego 
i politycznego, nawet ograniczona i niepełna redukcja miałaby decydujące 
znaczenie dla zwolnienia tempa wyścigu zbrojeń. Zapoczątkowanie procesu 
redukcji zbrojeń już w chwili obecnej jest dlatego tak ważne, iż w naj
bliższej przyszłości nie można liczyć na rezygnację z wyścigu zbrojeń.
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Właśnie z powyższego powodu obecne rozmowy wiedeńskie w sprawie 
jednoczesnej i ■ zrównoważonej redukcji sił wojskowych i uzbrojenia w Eu
ropie Środkowej zasługują na uwagę i możliwie szerokie poparcie.

W dziesięciu zasadach Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie wspomina się też o niestosowaniu - groźby lub 
przemocy przez państwa — sygnatariusze w stosunkach dwustronnych 
i wielostronnych. Logika i niezbędne następstwa tego zobowiązania, jak 
i jegp oczywisty charakter w oczach narodów, winny doprowadzić do po
zytywnych wyników rozmów wiedeńskich. Rozpoczęły się one w tym sa
mym czasie co wielostronne rozmowy przygotowawcze w Helsinkach; ale 
w chwili obecnej znajdują się one daleko w tyle za uchwałami KBWE. 
Jednakże fakt, że mimo trudności i -przeszkód są one jednak kontynuo
wane, jest dobrą oznaką, której znaczenia nie wolno lekceważyć ani po
mniejszać. A to tym bardziej, że przy okazji poczyniono konkretne i in
teresujące propozycje. Jeśli nawet nie wszyscy te propozycje przyjęli, waż
ne jest, iż mimo wszystko rozmowy są kontynuowane. Przyszłe posiedzenie 
w Belgradzie, będące kontynuacją Konferencji Bezpieczeństwa i Współ
pracy w Europie, ma w sposób bardziej zdecydowany przeprowadzić po
lityczną wolę osiągnięcia dobrych wyników rozmów wiedeńskich. A więc 
obecnie nadszedł nadzwyczaj dobry moment dla wzmocnienia działalności 
wszystkich sił społecznych, religii, a w tym też Kościołów.

*  #  »

Niebezpieczny rozwój przybrał także m i ę d z y n a r o d o w y  h a n d e l  
b r o n i ą ,  z którym wiąże się również problem jej nagromadzenia. Po
ważny wzrost tego handlu obserwujemy od wojny arabsko-izraelskiej 
z 1973 r. i praktycznie nie jest on możliwy do skontrolowania. Dostawcami 
broni są kraje rozwinięte pod względem technologicznym; do nich należą 
przede wszystkim USA, Wielka Brytania, Francja, RFN i inne. Licz
bę nowych kupców uzupełniają coraz częściej kraje Trzeciego Świata, 
a nie są to tylko państwa produkujące ropę naftową, chociaż szczególnie 
one dokonują zakupów najnowocześniejszych wyposażeń wojskowych. Bli
ski Wschód stał się rzeczywiście jednym z regionów świata, które w ostat
nich latach przeszły najintensywniejszy i najszybszy proces militaryzacji. 
Układy w sprawie dostawy zakładów do produkcji energii jądrowej syg
nalizują problem, który dotyczy pomocy w rozprzestrzenianiu broni ato
mowych, gdyż trudno zdefiniować warunki przejścia od wykorzystywania 
energii jądrowej dla celów cywilnych do wykorzystywania jej dla celów 
wojskowych; poza tym warto zaznaczyć, że dokonanie takiego przejścia 
nie stwarza większych trudności.

Z inicjatywy ZSRR i USA dostawcy wyposażenia nuklearnego spo
tykali się wielokrotnie przy drzwiach zamkniętych; w styczniu 1976 r. 
opracowano w Londynie pewne ogólne wytyczne... W tym samym roku do
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grupy siedmiu państw włączono jeszcze wiele innych, które też uzyskały 
zdolność dostarczania ważnych elementów dla zakładów jądrowych. Kon
troli państw w tym względzie zdołały jednak ujść potężne koncerny wie
lonarodowe, których działalność jest nastawiona przede wszystkim na zysk. 
A co się tyczy agencji do spraw wykorzystania energii jądrowej, to jej 
rola, możliwości kontroli i śro d k i'są  ograniczone; ponadto nie wolno jej 
stosować środków przymusu.

Należy podkreślić, że pewne układy przewidują nie tylko dostawę broni, 
lecz także przygotowanie personelu, pomoc techniczną, przywileje przy 
obsłudze po sprzedaży i przy reperacjach w tych krajach, które dokonały 
zakupu. Czasem troszczą się one nawet o zmontowanie na miejscu urzą
dzeń służących do produkcji broni. Np. USA, w ramach Programu Zagra
nicznej Sprzedaży Urządzeń Wojskowych (Foreign M ilitary ' Sales), pod
pisały takie układy z Arabią Saudyjską i Iranem, w czerwcu 1975 r., na 
ogólną wartość 4,3 miliarda dolarów. Przewidują one też tworzenie węzła 
komunikacyjnego, morskich centrów administracyjnych oraz dostarczanie 
środków reparacyjnych i nawigacyjnych.

Handel bronią i wszystkie wiążące się z nim następstwa ekonomiczne 
i społeczne stanowią jeden z decydujących faktorów zwiększenia w ydat
ków wojskowych w świecie. Czy nie należałoby zlikwidować tajemnice 
otaczające ten handel, tak aby narody nie tylko były poinformowane o jego 
rozmiarach, ale także mogły wywierać wpływ na jego zahamowanie i ogra
niczenie. Komisja „Iustitia et P ax” Anglii i Walii zaproponowała, by któryś 
z organów ONZ rejestrował, przynajmniej w fazie zawierania układu han
dlowego, międzynarodowe dostawy broni. Ta sama Komisja poddała też 
pod rozwagę organizowanie debat publicznych na tem at handlu bronią, 
które opierałyby się na znajomości faktów i problemów.

*  *  *

Ponieważ sytuacja jest tak skomplikowana, przeto należy zapytać, czy 
mówienie o p o w s z e c h n y m  i c a ł k o w i t y m  r o z b r o j e n i u ,  
które ma być przeprowadzone przy aprobacie opinii światowej oraz w ra
mach niezależnej i skutecznej kontroli, nie jest paradoksem? Jeśli z jednej 
strony zdaje się to być jedyna alternatywa, to czy z drugiej strony nie 
robi ona wrażenia utopii?

Propozycja, poczyniona w tej sprawie Zgromadzeniu Generalnemu ONZ, 
nie została przyjęta z powodu kategorycznej opozycji pewnych państw. 
Przewidywała ona zwołanie światowej konferencji rozbrojeniowej. Mimo 
niepowodzenia, znajdzie się ona znowu na porządku obrad najbliższego 
Zgromadzenia Generalnego. Ponieważ jesteśmy realistami, więc powinniś
my dokonywać rozróżnienia między tą  konferencją a realizacją powszech
nego i całkowitego rozbrojenia. Konferencja, którą winniśmy popierać, 
otworzy tylkb drzwi do wstępnych debat. Ale ważnym krokiem do przodu 
będzie iuż to, gdy oficjalni przedstawiciele wszystkich krajów świata przy
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stąpią do omawiania tej propozycji, rozważania jej postulatów i analizy 
szczegółów.

Periodyk UNESCO „Kurier” opublikował w marcu 1976 r. kolektywny 
tekst 18 uczonych i filozofów z różnych krajów, w którym czytamy: „Przy
najmniej jedno jest bezsporne: żaden problem, z którym ma mieć do czy
nienia ludzkość, nie może być rozwiązany w sposób zadowalający, gdy nie 
zapewni się trwaiego pokoju, gdy odprężenie międzynarodowe nie stanie 
się nieodwracalnym procesem i gdy wielkie zasoby, zużywane dzisiaj na 
zbrojenia, nie zostaną wykorzystane dla dobra ludzkości (...) Na wszyst
kich płaszczyznach, od gospodarki do nauki, o d ' dyplomacji do kultury, 
trzeba podwoić wysiłki na rzecz zabezpieczenia pokoju, który musi być 
rozumiany nie tylko jako nieobecność wojny, lecz także jako sprawiedliwy 
i demokratyczny system stosunków międzynarodowych.

*  *  « -

Tym cytatem mógłbym zakończyć mój referat, ale na zakończenie jest 
jeszcze za wcześnie. Teraz powinniśmy dokonać wymiany naszych poglą
dów i opinii, zastanowić się nad naszymi szczególnymi obowiązkami jako 
przedstawicieli religii i wreszcie zdefiniować cele, które mamy wspólnie 
realizować.

Dla ułatwienia naszej pracy, chciałbym na zakończenie poczynić trzy 
podstawowe uwagi:

1) opinia publiczna świata powołana jest do odgrywania niezbędnej 
roli w zakresie zasadniczej zmiany polityki państw  i w dziedzinie rozbro
jenia;

2) religie pozostają dla bardzo szerokich warstw  ludności istotnym fak
torem w dziedzinie formowania opinii publicznej;

3) rozbrojenie nie jest sprawą techniki, lecz przede wszystkim sprawą 
etyki. Właśnie z tego powodu cechuje nas wszystkich solidarność, wspólne 
zainteresowanie i mimo naszych różnic znajdujemy wspólne ideały mo
ralne i duchowe.

Metropolita Paul Gregorios

Sprawiedliwość w stosunkach między 
narodami. W alka o sprawiedliwy 
międzynarodowy ład ekonomiczny

Pokój i sprawiedliwość są nierozłączne. Niesprawiedliwy pokój jest zdra
dą prawdy. Wszelka gadanina o pojednaniu między wyzyskiwaczami i wy
zyskiwanymi, uciskającymi i uciskanymi jest drwiną ze sprawiedliwości
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i pokoju. Gdzie panuje niesprawiedliwość, tam walka i konflikt są nie
zbędnymi krokami na drodze do pokoju i sprawiedliwości.

Dlatego walka o sprawiedliwość w stosunkach między narodami nie 
może być łagodnym przejściem bez konfliktu. Konfrontacja może stać się 
niezbędnym warunkiem kooperacji. Stopień niesprawiedliwości w stosun
kach między narodami może być tak wysoki, iż konflikt stanie się rzeczą 
nieuniknioną. Niesprawiedliwość ma wiele aspektów — społeczny, kultural
ny, polityczny i ekonomiczny. W tym miejscu skoncentrujemy się tylko 
na ekonomicznych aspektach niesprawiedliwości. Nieuniknione jest tutaj 
przedstawienie perspektywy biednych i uciskanych, chociaż rozważaniami 
tymi chcielibyśmy objąć całą ludzkość.

Referat ten ma do czynienia przede wszystkim z różnymi wysiłkami 
podejmowanymi przez ONZ, jak proponowany nowy międzynarodowy ład 
ekonomiczny i program zmierzający do zasypania przepaści między boga
tymi i biednymi, tak jak przedstawia go najaktualniejsze studium — re
ferat Leontiewa.

I. Nowy międzynarodowy ład ekonomiczny

Szóste posiedzenie nadzwyczajne Zgromadzenia Generalnego ONZ wy
dało w 1974 r. historyczny apel wzywający do wprowadzenia n o w e g o  
m i ę d z y n a r o d o w e g o  ł a d u  e k o n o m i c z n e g o ;  kierowano się 
tutaj wspólnym przekonaniem, że d z i s i e j s z y  międzynarodowy ład eko
nomiczny jest niesprawiedliwy, opiera się na wyzysku i ma charakter 
„belligenetyczny” (ostatnie słowo jest neologizmem i oznacza: „zdolny do 
wywołania wojny”). Ale ta historyczna decyzja ONZ nie może zmienić 
dzisiejszego niesprawiedliwego ładu ekonomicznego. Na VI posiedzeniu 
Zgr.omadzenia Generalnego odpowiednią rezolucję w imieniu 77 państw, 
reprezentujących najmniej rozwinięte przemysłowo kraje świata, wniosła 
Algieria. Państwa te określiły obecny system międzynarodowy mianem 
„nieładu”, gdyż:

a) prowadzi on do coraz częstszych i poważniejszych międzynarodowych 
kryzysów walutowych, ekonomicznych, żywieniowych i handlowych;

b) charakteryzuje się niesprawiedliwymi wahaniami strukturalnym i, 
które obciążają biedne kraje; jest to następstwo praw rynkowych, usta
nowionych w epoce kolonialnej i obowiązujących jeszcze dzisiaj w stosun
kach między krajam i stosującymi gospodarkę rynkową;

c) zezwala na egoistyczne i lekkomyślne trwonienie zasobów świato
wych i zanieczyszczenie środowiska.

Przez całe obecne stulecie słyszało się wezwanie do stworzenia nowego 
ładu międzynarodowego. Raoul Prebish, pierwszy dyrektor generalny 
UNCTAD, powtórzył je dobitnie w referacie wygłoszonym na pierwszym 
posiedzeniu tej organizacji w 1964 r.

Od 1964 r. wydarzyło się wiele; coraz energiczniej zaczęto wypowiadać
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żądanie wprowadzenia nowego międzynarodowego ładu ekonomicznego. Po
jawiły się także nowe faktory, jak:

a) zrozumienie, że stale powiększa się przepaść między bogatymi a bied
nymi i że prawie beznadziejne jest oczekiwanie, by dało się ją  zasypać 
w  najbliższej przyszłości;

b) niezwykły wzrost inflacji i kryzysów walutowych w krajach boga
tych;

c) spojrzenie na świat z perspektywy kryzysu ekologicznego i nie
bezpieczeństwa wyczerpania naturalnych zasobów;

d) w wyniku kryzysu naftowego uzyskano nowe poznanie, iż między 
narodami istnieje współzależność;

e) nowe poznanie, iż w świecie zaczyna dominować militaryzm.
Te nowe faktory prowadzą do nowego niepokoju zarówno wśród boga

tych jak i wśród biednych mieszkańców świata. Biedni są zrujnowani i za
czynają być niecierpliwi. Bogaci odczuwają swą winę i stają się niespokoj
ni z powodu własnej niemocy dokonania łagodnej zmiany systemu. Wśród 
biednych wzrasta coraz bardziej niezadowolenie z powodu obojętności bo
gatych, ich pustych usprawiedliwień i nieprzekonujących wymówek, z po
wodu ich bezwzględnej strategii zmierzającej do utrzymania dotychczaso
wego panowania, podczas gdy rozprawiają o służbie na rzecz sprawiedli
wości i równości oraz o fair play. Gniew biednych i wzrost poczucia winy 
bogatych prowadzą jedynie do pogorszenia sytuacji:

a)- Sytuacja, w której 70% ludności świata konsumuje 30% dochodu 
światowego, a pozostałe 30% ludności — 70% dochodu, nie zmienia się 
i wygląda na to, że w ogóle się nie zmieni. Przypomnijmy, co Gamani 
Corea, sekretarz generalny UNCTAD, powiedział w 1976 r. w Nairobi: 
„W dwudziestoleciu 1952—1972 totalny produkt brutto rozwiniętej gospo
darki rynkowej wzrósł z 1 250 bilionów do ponad 3 070 bilionów dolarów 
(w cenach z 1973), tak że przyrost ten (1 820 bilionów) przewyższył trzy 
i pół razy ogólny produkt brutto krajów rozwijających się w 1972 r. (520 
bilionów)”.

A Corea powiada dalej, że dochód na głowę ludności w rozwiniętych 
krajach gospodarki rynkowej wzrósł w tym okresie o 2 000 dolarów (w ce
nach z 1973) i osiągnął prawie 4 000 dolarów. Natomiast w krajach roz
wijających się wzrósł on ze 175 do 300 dolarów. Jeśli więc przedtem róż
nica wynosiła 11,4 do 1, to dzisiaj wynosi ona już 13,3 do 1; w cyfrach real
nych wygląda to następująco: w 1952 r. mieliśmy do czynienia z różnicą 
1825 dolarów, a w 1972 r. z różnicą 3 700 dolarów, a więc była ona dwa 
razy większa.

Rozwinięte kraje kapitalistyczne, obejmujące 20% ludności świata, dys
ponują dzisiaj 65% globalnej produkcji. Kraje rozwijające się, z pominię
ciem Chin, zamieszkuje 50% ludności świata, lecz muszą zadowolić się tylko 
12% światowego dochodu. Jeszcze bardziej rzuca się w oczy fakt, że na j
biedniejsze kraje rozwijające się, zamieszkałe przez ok. 30% ludności świa
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ta, dysponują tylko 3% światowego dochodu. Przeciętny dochód na głowę 
ludności w moim kraju  wynosi nadal jeszcze ok. 10 dolarów rocznie, a więc 
mniej niż 3f°/o przeciętnego dochodu na głowę w rozwiniętym świecie ka
pitalistycznym. Różnica między bardzo biednymi a bardzo bogatymi wy
nosi mniej więcej 1 : 60.

Jest to sytuacja nie do zniesienia. Dzisiejszy ład ekonomiczny zasługuje 
na potępienie. Nie jest on ani sprawiedliwy, ani uczciwy.

fa) Panujący Jad ekonomiczny zasługuje na- potępienie także dlatego, że 
nie dysponuje żadnym mechanizmem, który mógłby zmienić ewentualnie 
ten bilans lub zniwelować przepaść. Po dwóch dekadach specjalnego pro
gramu ONZ, dotyczącego rozwoju krajów zacofanych, nie tylko z referatu 
sekretarza generalnego UNCTAD, lecz także z późniejszego i niezbyt roz
powszechnionego referatu Leontiewa wynika niezbicie, że dzisiejsze wy
siłki nie stw arzają żadnej nadziei na zasypanie tej przepaści.

Gamani Corea powiada nam, że z końcem 1956 r. zadłużenie krajów 
rozwijających się wynosiło 9 bilionów dolarów. W 1972 r. zadłużenie na
sze zamykało' się sumą 90 bilionów dolarów. Całe pieniądze, które zara
biamy ciężką pracą przy stosowaniu diety głodowej, zostają szybko od
bierane przez wierzycieli. Oficjalne rezerwy świata wzrosły w latach 1952 
—1972 do sumy 108 bilionów. Z tego 70 bilionów wchłonęły zachodnie k ra
je kapitalistyczne za pomocą polityki, walutowej i fiskalnej, jak i w arun
ków handlowych. Międzynarodowy system ekonomiczny, zezwalający na 
taki wyzysk i nie dążący do ewentualnego zasypania przepaści, trzeba 
zastąpić innym systemem, posiadającym bardziej możliwe do przyjęcia 
cechy.

Jak  powiedział dr Diego de Gaspaz z Światowej Rady Kościołów, - ry
tuał konferencji i komisji, który przyjął świat, nie wydaje się być zdolny 
do podjęcia tego problemu. Wszystkie konferencje międzynarodowe, zmie
rzające do rozwiązania powyższych problemów w duchu współpracy, za
łam ują się ostatecznie w momencie, gdy dochodzi do bezpośredniej kon
frontacji stanowisk. Także w przypadku nowego międzynarodowego ładu 
ekonomicznego byłoby nierealistyczne oczekiwać, że zdoła się go wprowa
dzić za pomocą spokojnych decyzji komitetów lub konferencji. Tylko na
cisk opinii publcznej, poparty taką akcją wyzyskiwanych, którą zrozu
mieją wyzyskiwacze, może zapoczątkować zmianę istniejącej sytuacji.

II. Czy ONZ będzie zdolna do wprowadzenia nowego międzynarodowego 
iadu ekonomicznego?

Analiza referatu Leontiewa wzbudza we mnie przerażenie, że ONZ zaj
mowała się bardzo opieszale tym problemem i że także w przyszłości nic 
można się wiele od niej spodziewać. Referat ten opublikowano w ubiegłym 
roku na polecenie ONZ. Posługuje się on metodą globalnych modeli eko
nomicznych Klubu Rzymskiego, uwzględniającą nowe problemy środowiska
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i ekologii. Zajmuje się perspektywą rozwoju od 197Ó—2000... Referat in
formuje nas, że jeśli w regionach Azji i Afryki, pozbawionych ropy naf
towej, chce się osiągnąć do roku 2000 dochód narodowy na głowę ludności 
wysokości 500 dolarów, wówczas niezbędny będzie przyrost 6,5 do 7,5% 
rocznie. Nie jest to niemożliwe, ale wymaga:

a) korzystniejszych warunków handlowych i zaciągania pożyczek dla 
biednych;

b) hojniejszej pomocy technologicznej i technicznej.
Nasza sytuacja dzisiejsza przedstawia się w ten sposób, że bogate kraje 

kapitalistyczne świata nie wyrażają chęci wypełnienia powyższych dwóch 
warunków. W arunki handlowe są w dalszym ciągu przyczyną konfrontacji 
między bogatymi i biednymi. Referat Leontiewa powiada nam, że krajom 
rozwijającym się, tj. biedniejszym mieszkańcom świata, wyrządza się krzy
wdę przez warunki handlowe i bilans płatniczy. Deficyt bilansu płatni
czego krajów rozwijających się będzie do roku 2000 wynosił ponad 190 
bilionów dolarów i prawie całe to zadłużenie będzie wobec bogatych kra
jów kapitalistycznych.

W 1970 r. udział krajów rozwijających się (poza Chinami) w całej pro
dukcji światowej wynosił ll°/o, a w produkcji przemysłowej nawet tylko 
6%. Wzrost tych proporcji do roku 2000 do 22% i 17,5% jest ambitnym 
zadaniem, ale praktycznie niemożliwym do zrealizowania w obecnych wa
runkach rozwoju przemysłu i handlu światowego.

Kraje rozwijające się stoją dzisiaj przed dylematem. By otrzymać do
statecznie wiele kapitału i technologii dla gruntownego rozwoju przemy
słowego i rolniczego, biedne kraje winny bardziej uzależnić się od importu 
z krajów bogatych i coraz bardziej zadłużyć się wobec nich. Według refe
ratu Leontiewa, zależność importowa biednych krajów ma wzrosnąć z 16°/o 
w 1970 r. do 31% w roku 2000. Natomiast cały udział eksportu krajów 
biednych ma pozostać statyczny, a najwyżej może wzrosnąć z 16% w 
1970 r. do 17% w 2000 roku. Do roku 2000 kraje biedne będą więc miały 
wielki deficyt bilansu płatniczego rzędu 14% całej produkcji rocznej.

To wzrastające brzemię oznacza totalne zrujnowanie biednych krajów. 
Przytoczone obliczenie deficytu handlowego nie uwzględnia kosztów tran
sportu i innych usług, które także zostaną zmonopolizowane przez kraje 
bogate, dysponujące wysoko rozwiniętą technologią i wielkim' kapitałem. 
Wobec dzisiejszych tendencji jest oczywiste, że do roku 2000 należy ocze
kiwać totalnego zrujnowania krajów biednych. Sytuacja nie stwarza w ogó
le żadnych nadziei, ponieważ nigdy nie dojdzie do zasypania przepaści,

Czy nowy ład ekonomiczny może rozwiązać ten problem? Referat po
wiada, że tak, ale jeśli dojdzie do spełnienia pięciu warunków. Są to:

a) szybka zmiana cen towarów artykułów pierwszej potrzeby w porów
naniu z towarami przemysłowymi;

b) zmniejszenie zależności krajów rozwijających się od importu dóbr 
przemysłowych;
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c) zwiększenie udziału krajów rozwijających się w światowym ekspor
cie dóbr przemysłowych;

d) wzrost pomocy krajów rozwiniętych dla krajów rozwijających się;
e) zmiany w zakresie przepływu kapitału z krajów rozwiniętych do 

krajów rozwijających się.
Referat proponuje zastosowanie jeszcze kilku innych środków:
1) S u b s y d i a  krajów eksportujących ropę naftową dla biednych k ra

jów, które zmuszone są ją importować; w  1980 r. winny one wynosić 11 
bilionów dolarów, w 1990 r. wirlny wzrosnąć do 22 bilionów, a w roku 
2000 — do 58 bilionów dolarów.

2) M i ę d z y n a r o d o w y  f u n d u s z  d ó b r  k o n s u m p c y j n y c h ,  
który z korzyścią dla krajów biednych winien uregulować ceny surowców, 
tak aby ich dochody z eksportu wzrosły do 20 bilionów dolarów w 1980 r., 
do 30 bilionów w 1990 r., a o dalsze 20 bilionów do roku 2000.

3) Szerokie popieranie l e k k i e g o  p r z e m y s ł u  w krajach rozwi
jających się, dzięki czemu ich dodatkowy dochód z eksportu wzrósłby do 
73 bilionów dolarów w roku 2000.

4) K raje rozwinięte powinny złagodzić ograniczenia taryfowe i przez 
politykę uprzywilejowania zwiększyć dochody biednych krajów, dzięki cze
mu doszłoby do zlikwidowania zadłużenia 200 bilionów dolarów w roku 
20Ó0.

Wydaje się, że kombinacja tych  pięciu warunków z czteroma dodatko
wymi środkami stanowi właśnie to, co referat uważa za nowy międzyna
rodowy ład ekonomiczny.

III. Krytyczna ocena

Istnieją dwie rzeczy, które robią wielkie wrażenie na świadomość tego, 
kto czyta ten referat.

Po pierwsze, wszystko zależy od dobrej woli bogatych. Właśnie oni 
m ają dać lepsze ceny za surowce, kupować produkty biednych, dawać im 
udogodnienia taryfowe, zapewnić większą pomoc, zezwolić na większy do
pływ prywatnego kapitału itd. Ale nie można ich do tego zmusić. Decyzje 
te trzeba podejmować na drodze rokowań, za pomocą apelu do zdrowego 
rozsądku ludzi bogatych, poprzez kosztowne konferencje, których celem 
jest przyjazna współpraca, lecz kończą się brutalną konfrontacją. Żaden 
z bogatych krajów nie podejmuje próby zagwarantowania sprawiedliwości 
dla własnego narodu za pomocą rokowań i porozumień. Dla utrzymania 
sprawiedliwych stosunków w łonie narodu posługują się one opodatkowa
niem i ustawami, lecz tej samej zasady nie chcą stosować w sferze mięj  
dzynarodowej. Nie widzę możliwości rozwiązania tego problemu bez zasto
sowania międzynarodowego systemu podatków i ustaw przez światowe lub 
międzynarodowe autorytety. Nowy międzynarodowy ład ekonomiczny nie 
jest możliwy bez nowego międzynarodowego ładu politycznego. Dobra wola, 
pertraktacje i konferencje mogą tylko przez krótki czas być przydatne
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w rozwiązywaniu tego problemu. Stworzenie opinii publicznej we wszy
stkich krajach doprowadzi z pewnością do powstania międzynarodowego 
prawodawstwa, prawnych zobowiązań jednych narodów wobec drugich, 
a demokratyczny autorytet światowy, wyposażony w- prawo stosowania 
opodatkowań i wydawania ustaw, zabezpieczy korporatywne prawa naro
dów i ludów.

. Drugą sprawą, która zrobiła na mnie takie wrażenie w referacie 
Leontiewa i programie ONZ _w ogóle, jest fakt, że wszystkie propozycje 
pozostają w ramach gospodarki rynkowej i nie czynią żadnych sugestii 
odnośnie zmiany stosunków ekonomicznych w świecie. Żaden referat ONZ 
nie sugeruje możliwości socjalistycznego systemu gospodarki, który można 
by regulować za pomocą umownych zasad produkcji społecznej i jej 
podziału. To co uważa się na ogól za nowy międzynarodowy ład ekono
miczny jest najczęściej nowym kursem służącym utrzymaniu upadającego 
systemu kapitalistycznego. A wszystkie obecne propozycje nie wprowadzą 
prawdziwie sprawiedliwego międzynarodowego ładu ekonomicznego, który 
byłby zdolny się utrzymać. Są to zazwyczaj kapitalistyczne wybiegi — wię
ksza pomoc, większy przypływ kapitału prywatnego, łatwiejsze uzyskanie 
kredytu itd. Referat ONZ wspomina tylko mimochodem o rozsądnej i spó
jnej polityce w sprawie artykułów pierwszej potrzeby, która winna mieć 
centralne znaczenie. Także dzisiaj jeszcze ONZ jest instytucją, która strzeże 
i popiera istniejący system fałszywego bilansu strukturalnego i nierównego 
rozwoju. Zapewne, służy też ona za forum, przed którym biedne narody 
mogą wyrażać oburzenie i gniew, a to ma całkiem duże znaczenie. Ale 
nadal jeszcze postępuje ona tak, jak  gdyby prawdą było osławione stano
wisko Kisisingera, zajęte na VII posiedzeniu nadzwyczajnym: „Obecny 
międzynarodowy system ekonomiczny dobrze przysłużył się św iatu”. To 
VII posiedzenie nadzwyczajne ONZ było niezwykle mało produktywne 
w zakresie podjęcia skutecznych kroków wiodących do nowego między
narodowego ładu ekonomicznego. Tylko USA, RFN, Japonia i kilka innych 
krajów wierzyło, że dzisiejszy system jest bardzo dobry, bowiem kraje te 
profitowały z niego. Rozwiązanie problemu biednych i bogatych widzą one 
w polepszeniu funkcjonowania systemu rynkowego.

Zakończenie
Po przemedytowaniu i przestudiowaniu sytuacji doszedłem do pewnych 

wniosków, z którymi chciałbym się podzielić.
W światowym systemie gospodarki rynkowej, utworzonym w Europie 

Zachodniej i Ameryce Północnej, będącym kontynuacją starego im peria
listycznego systemu panowania i wyzysku w całym świecie, nie jest możliwa 
koniec końców żadna międzynarodowa sprawiedliwość ekonomiczna. Z per
spektywy krajów biednych sprawiedliwość między narodami może zapewnić 
tylko stworzenie w każdym kraju, bogatym lub biednym, gospodarki 
socjalistycznej.
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Przez gospodarką socjalistyczną nie rozumiem biurokratycznego systemu, 
który nacjonalizuje środki produkcji, a potem wykorzystuje je w sposób 
nieefektywny, za pomocą przekupstwa, korupcji, nepotyzmu i nierównego 
podziału władzy. Zachodzi potrzeba, by ludzie organizowali sią dla dobra 
społecznej produkcji i jej podziału; ale nie motyw korzyści, lecz motywacja 
społeczna winna tutaj kierować ich poczynaniami. Tworzenie jednostek 
ludowych celem prowadzenia produkcji i jej podziału, w których ludzie 
kierować się będą nie egoizmem, lecz szczerym życzeniem służenia społe
czeństwu, jest ważnym, pierwszym krokiem w budowie takiego ładu 
międzynarodowego, który zapewni sprawiedliwość między narodami. Jeśli 
biedne narody nie podejmą tego kroku, wówczas daremne będą wszelkie 
wysiłki podjęte przeciw niesprawiedliwości. Wątpię, czy obecne rządy 
krajpw rozwijających się bądą mogły uczynić taki krok. Rządy te repre
zentują kręgi należące do stanu średniego i nie mogą mieć żadnej moty
wacji do podjęcia śmiałych kroków zmierzających dó zorganizowania ludów 
dla celów socjalistycznej produkcji i' jej podziału. W krajach, jak np. 
Tanzania, gdzie taką próbę podjęto, okazała się, że interesy stanu średniego 
zdolne są do zinfiltrowania systemu, by uczynić go skorumpowanym 
i odwieść od celów i interesów, które sobie stawiał. Wielu z nas interesuje 
się wysiłkami mniejszych państw socjalistycznych, takich jak Wietnam, 
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna i Kuba. Istnieją też inne 
małe narody, które znajdują się na eksperymentalnym etapie, jak. Angola, 
Mozambik i Gwinea-Bisao. Walkę tych narodów o budowę gospodarki 
socjalistycznej utrudniają pewne problemy; mamy tu na myśli wewnętrzne 
niepokoje, rywalizację szczepową, brak dyscypliny i infiltrację innych 
interesów.

Tutaj, w staraniach tych małych narodów znajdujemy możliwość obser
wowania, studiowania i przezwyciężania problemów budowy socjalistycznej 
gospodarki. Biedne narody świata winny zrezygnować z szukania trzeciej 
drogi, budowy mieszanej gospodarki, jednoczącej publiczny sektor produ
kcji z prywatnym sektorem kapitalizmu. Doświadczenia ostatnich dwóch 
dekad wykazały wyraźnie, że wszystkie mieszane gospodarki zmuszone są 
do stawania się gospodarkami kapitalistycznymi, które nie służą właści
wym interesom biednych.

A więc sprawiedliwość między narodami domaga się, by biedni odrzu
cili zdecydowanie system kapitalistyczny i utworzyli system socjalistyczny 
cechujący się socjalistyczną organizacją produkcji, jej socjalistycznym 
podziałem i socjalistyczną własnością.

Ekonomiczny system rynku światowego jest wrogiem numer jeden 
biednych i pozostaje faktem, że prawie wszystkie wysiłki ONZ, związane 
z rozwojem, na ogół pozostają w ramach tego systemu. Dlatego nie mogą 
one ukazać drogi postępu w kierunku sprawiedliwego międzynarodowego 
ładu ekonomicznego.

Mimo - to zastosowanie pewnych środków mogłoby się przyczynić do

34



złagodzenia obecnej niesprawiedliwości tkwiącej w tym systemie i do 
czasowego ułatwienia losu biednych. Tutaj możemy wspomnieć tylko pewne 
propozycje, wobec których musi się ustosunkować świat współczesny:

1. Z i n t e g r o w a n y  p r o g r a m  i m i ę d z y n a r o d o w y  f u n 
d u s z  d l a  z a s p o k o j e n i a  n a j b a r d z i e j  p a l ą c y c h  p o t r z e b .  
Propozycja ta, którą biedne narody przedłożyły UNCTAD (Nairobi, 1976), 
nie została w gruncie rzeczy przyjęta i poparta przez kraje bogate. Dopóki 
nie zapewni się sprawiedliwych cen na artykuły pierwszej potrzeby, 
eksportowane przez kraje biedne, nie będą one mogły nigdy utrzymać swej 
gospodarki nawet na dzisiejszym poziomie Ubóstwa. Rokowania w Genewie 
zostały zerwane przed paroma miesiącami. Jeśli nie uda się zaktywizować 
szerokiej opinii publicznej w bogatych i biednych krajach, wówczas biednym 
nie zapewni się nawet elementarnej sprawiedliwości.

2. P o r o z u m i e n i a  h a n d l o w e  z b i e d n y m i  k r a j a m i .
K raje biedne nie' są w stanie osiągnąć sprawiedliwości, jeśli narody bogate 
będą zawierać z nimi porozumienia zmierzające do nabywania dóbr naj
wyższej wartości za najniższe ceny. Trzeba zapewnić taki poziom cen, 
który mimo przejściowych niekorzyści dla gospodarki krajów bogatych, 
stworzy biednym możliwy do przyjęcia poziom życia. Jeśli kraje rozwija
jące się są w 's tan ie  produkować artykuły przemysłowe o dobrej jakości
i wejść z nimi na rynek światowy, to nie powinno się tego utrudniać 
przez wprowadzenie barier taryfowych. K raje biedne płacą dzisiaj wysokie 
ceny za pracę bogatych krajów, importując towary przemysłowe. Kraje 
bogate winny aprobować tworzenie nowych miejsc pracy w krajach 
biednych i kupować od nich towary przemysłowe.

3. Należy stworzyć ś w i a t o w y  s y s t e m  p o d a t k o w y ,  który umo
żliwi przypływ kredytów do krajów rozwijających się, ale jednocześnie 
należy baczyć na to, by nie stał się on dla nich brzemieniem. Bez 
ogromnego sfinansowania kapitału dla biednych krajów nie będą one 
w stanie stworzyć niezbędnych środków produkcji, które zapewnią wszy
stkim pracę. Obecne systemy kredytowe m ają charakter zbyt wiążący
i doprowadzają do zadłużeń, które są brzemieniem nie do zniesienia.

4. P r z e n o s z e n i e  z a s o b ó w .  Kraje bogate winny podjąć zdecy
dowane starania zmierzające do przeniesienia bogactwa do biednych k ra
jów. Osiągnięcie do roku 2000 poziomu 2% ogólnego budżetu, przekazy
wanego na pomoc dla krajów rozwijających się, zależne jest wyłącznie 
od decyzji krajów bogatych i rozwiniętych krajów  socjalistycznych.

5. Ważnym elementem w zakresie likwidacji niesprawiedliwości panu
jącej w~ c[zisiejszym systemie ekonomicznym rynku światowego byłoby 
stworzenie ś w i a t o w e g o  s y s t e m u  w a l u t o w e g o ,  poddanego spra
wiedliwej i demokratycznej kontroli. Obecnie tylko niewiele bogatych 
systemów gospodarczych posiada zdolność manipulowania wartością tw ar
dych walut. Finansowanie rozwoju nie może być środkiem wyzysku 
stosowanym przez kraje bogate w formie wahania wartości waluty.
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6. S y s t e m  k o n t r o l i  t o w a r z y s t w  p o n a d n a r o d o w y c h .  
Konieczność szybkiego przejmowania technologii zmusza często wiele krajów 
rozwijających się do zwrócenia się do towarzystw ponadnarodowych. 
Towarzystwa te stają się wówczas eksploatatorami, pozornie nie mającymi 
nic wspólnego z władzą nad ludźmi, ale w rzeczywistości ich władza 
jest niezmiernie Wielka, zdolna nawet do wywierania wpływu na wybór 
rządów. Niezbędne jest stworzenie mechanizmu lepszej kontroli między
narodowej nad towarzystwami ponadnarodowymi, jak i potrzebny jest 
łatwiejszy dostęp biednych krajów  do wiedzy technologicznej, o ile na 
obszarze tym ma dojść do zmniejszenia niesprawiedliwości.

7. Należy istworzyć m i ę d z y n a r o d o w y  s y s t e m  s t r e f  p r o 
d u k c y j n y c h ,  a poza tym także niezbędną technologię środków produkcji, 
celem przyspieszenia rozwoju przemysłowego krajów biednych i stworzenia 
dla szerokich mas ludności odpowiednich miejsc pracy.

Są to wszystko zabiegi przejściowe, które należy podjąć natychmiast 
celem uśmierzania dzisiejszej nieznośnej sytuacji. Do kategorii tych za
biegów przejściowych należy też proponowany obecnie nowy międzynaro
dowy ład ekonomiczny. W rzeczywistości reperuje on tylko pewne defekty 
ekonomicznego systemu światowego rynku, natomiast pozostawia w zasa
dzie bez 2 mian sam system eksploatatorski.

W dalszej perspektywie należy rozwinąć prawdziwie nowy między
narodowy ład ekonomiczny i polityczny, jeśli sprawiedliwość między 
narodami ma stać się rzeczywistością. Ten nowy ład winien opierać się 
na czterech zasadniczych wartościach:

a) J e d n o ś ć  c a ł e j  l u d z k o ś c i .  Uznanie tej zasady doprowadzi 
do zniesienia przestarzałych poglądów na suwerenność, bezpieczeństwo
i interesy narodowe, które stale jeszcze dominują w międzynarodowych 
dyskusjach i pertraktacjach.

b) G o d n o ś ć  i w a r t o ś ć  w s z y s t k i c h  l u d z i .  Jeśli dojdzie 
do uznania, w sposób adekwatny, tej zasady, wówczas nie będzie już 
potrzeby wydawania codziennie ponad 800 milionów dolarów na obronę 
narodową. Warto zaznaczyć, że mniejsza inwestycja byłaby zdolna do za
pewnienia godnego standardu życia wszystkich ludzi na ziemi. Jeśli doj
dzie do pełnego uznania zasady godności wszystkich ludzi, wówczas można 
będzie zintensyfikować walkę przeciw nędzy i niesprawiedliwości.

c) M o t y w a c j a  p r a c y  w i n n a  b y ć  p r a g n i e n i e m  s ł u 
ż e n i a  s p o ł e c z e ń s t w u ,  a nie egoistycznym dążeniem do uzyskania 
zysku i własności. Społeczna motywacja pracy jest kluczem do przezwy
ciężenia takich występków, jak konsumpcyjny stosunek do życia, agresja
i wojna.

d) Ziemia jest dana całej ludzkości po to, by osoba ludzka doszła do 
rozkwitu, a postulat ten można wypełnić tylko wówczas, gdy respekto
wana będzie sama natura, gdy możliwe będzie eksponowanie jej dobrych 
stron i likwidowanie szkodliwych wpływów. Zasobów nie wolno rabować
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lub wykorzystywać jako środków eksploatacji. Natura oczekuje na swą 
humanizację. Człowiek winien pomóc naturze, by doszła do pierwotnego 
stanu i doprowadzić do pogodzenia interesów wszystkich istot żyjących 
z interesami ludzkości i odwrotnie.

Ale pierwsze kroki należy zawsze czynić na płaszczyźnie lokalnej: trze
ba tak zorganizować ludzi, by do produkcji i tworzenia dóbr podchodzili 
z szerokim umotywowaniem społecznym. Niezbędnym warunkiem na dro
dze do stworzenia sprawiedliwych i pokojowych stosunków w świecie jest 
wychowanie odpowiedniej kadry, która stałaby się katalizatorem w dzie
dzinie organizowania ludzi dla wspomnianych celów. Będzie to długa dro
ga, nie pozbawiona konfliktu i walki, gdyż elementy niesprawiedliwości 
są głęboko i silnie osadzone w dzisiejszym ładzie społecznym, ekonomicz
nym i politycznym. Ale na końcu zatrium fuje pokój i sprawiedliwość.

Mufti Sijautdin Chan Ibn Iszan Babachan

D ziałacze religijni na rze cz  trwałego 
pokoju, rozbrojenia i sprawiedliwych  
stosunków m iędzy narodami

(Streszczenie)

Chwała niech będzie Allahowi, Wszechmocnemu, Stwórcy Świata, który 
sługom swoim powierzył odpowiedzialność za przyszłość, pozdrowieni niech 
bądą Jego Prorok oraz współpracownicy i członkowie rodziny Proroka.

Czcigodni Bracia i Siostry!

Pozwólcie, że Was powitam w imieniu braci i sióstr wierzących Związku 
Radzieckiego oraz złożę życzenia pomyślnego przebiegu tego błogosławio
nego spotkania. Dziękujemy, że mimo dalekich odległości zdecydowaliście 
się przybyć do nas, by dokonać dokładnej definicji konkretnych zadań, 
które stoją przed nami, oraz koordynacji akcji pokojowych, tak aby 
mogły one przebiegać w sposób owocny i celowy, zgodnie z naukami 
naszych religii.

Dzisiaj, jak  nigdy przedtem, wzrosła rola przedstawicieli różnych religii 
w szerokim ruchu na rzecz trwałego pokoju, rozbrojenia i sprawiedliwych 
stosunków między narodami. Obecnie chodzi szczególnie o to, by przedsta
wiciele religii przejęli odpowiedzialność za przyszłość ludzkości, utrzymanie 
życia na ziemi i natury w takim kształcie, w jakim ją stworzył Najwyższy. 
Najwyższy, czyniąc człowieka najbardziej rozumną istotą na całej ziemi, 
nałożył nań obowiązek utrzymania życia i całego bytu ziemskiego. Właśnie
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o tej odpowiedzialności Święty Koran powiada: „...Zaproponowaliśmy niebu, 
ziemi i górom przyjęcie odpowiedzialności, jednakże wahali się i okazali 
słabość, ale człowiek wziął ją  na siebie” (33:72). Jak  podkreśla ten werset, 
człowiek wziął na siebie wielką odpowiedzialność, przed którą wzbraniały 
się nawet niebo, ziemia i góry, chociaż sprawiają wrażenie, że są tak 
potężne. W dodatku człowiek okazał się zdolny do posiadania nieporów
nywalnie większej siły niż wydawało się to na pierwszy rzut oka. Dzisiaj 
dysponuje on naprawdę siłą tytana. Właśnie od człowieka zależy przyszły 
los życia na Ziemi. Nasza Konferencja ma pomóc człowiekowi, by wypełniał 
lepiej odpowiedzialność za swój los.

Zgodnie z hasłem naszej Konferencji, jest ona powołana do omówienia 
szeregu ważnych dla życia współczesnej ludzkości problemów, które "Mię
dzynarodowy Komitet Przygotowawczy zebrał w trzech grupach i opatrzył 
tytułami: o trwały pokój, o rozbrojenie i o sprawiedliwe stosunki między 
narodami.

Drodzy Bracia i Siostry! W związku z tym uważam za konieczne 
oddzielne rozważenie problematyki każdej z tych grup.

I. O t r w a ł y  p o k ó j

We wszystkich epokach dziejów ludzkości przedstawiciele różnych 
religii byli powołani do odgrywania roli nosicieli wielkich idei hum anisty
cznych, prawdziwego oświecenia, autentycznej wolności i powszechnego 
miłosierdzia. Gdy jednak w poprzednich okresach dziejów wierzący po
dejmowali moralne starania o realizację ideałów humanistycznych głównie 
w ramach własnych religii, krajów i regionów, to dzisiaj odpowiedzialność 
przedstawicieli religii za humanizację społeczności ludzkiej i los pokoju 
w  świecie wzrasta do jeszcze nigdy nie istniejących wymiarów. Pozwoliło 
na to bezprzykładne rozszerzenie komunikacji i zniesienie barier, które 
uniemożliwiały dotychczas wspólnotę ludzi różnych ras i narodowości. 
Głównym kryterium  tej odpowiedzialności jest stopień zainteresowania 
przedstawicieli religii problemem zabezpieczania pokoju i sprawiedliwości 
wśród wszystkich narodów ziemi. Właśnie ten stopień zainteresowania 
jest podstawową cnotą, z której wszyscy rozliczamy się przed Najwyższym 
w Dniu Sądu Ostatecznego. Jest rzeczą godną uwagi, że. różne religie nie 
są w  nicżym tak sobie bliskie jak w pojmowaniu pokoju. Ta identyczność 
wyobrażeń wierzących o elementach pokoju jest czymś tak szczególnym, 
że naukę o pokoju można nazwać nauką międzyreligijną. Islam podkreśla 
najbardziej sprawę utrzymania pokoju w świecie, uważając pokój i spokój 
za najwyższe dobro ludzkości, gdyż Najwyższy stworzył ziemię przede 
wszystkim jako mieszkanie pokoju. Dlatego Święty Koran nakazuje: „Nie 
niszczcie ziemi, odkąd uległa uszlachetnieniu oraz zwracajcie się do Naj
wyższego z bojaźnią i nadzieją” (7:56). I dalej: „Najwyższy wzywa nas 
wszystkich do mieszkania pokoju” (1:25). Święty Koran zawiera bezpośrednią 
wypowiedź Najwyższego Allaha o pokoju: „Ludzie, zabezpieczajcie pokój".

38



Najwyższy Allah podniósł autorytet i znaczenie pokoju w oczach swoich 
sług i nazwał jeden z rajów „pałacem pokoju”. Koran wspomina o pokoju 
ponad 20 razy.

Święta księga chrześcijan, Nowy Testament, wzywa, „aby skierować 
nogi nasze na drogę pokoju” (Luk 1:79). Poświadcza, że pokój czyniący 
„synami Bożymi będą nazwani” (Mat 5:9). Wśród wielu napomnień, wzywa
jących wierzących do realizowania pokoju w świecie, mamy następujące: 
„Szukaj pokoju i dąż do niego” (I P 3:11), „Pokój każdemu, który czyni 
dobrze” (Rzym 2:10), „Do pokoju powołał was Bóg” (I Kor 7:15).

Wyznawcom judaizmu zalecono „miłować prawdę i pokój” (Zach 8:19) 
i dążenie do „pokoju dalekiemu i bliskiemu” (Iz 57:19). Talmud powiada: 
„Wszechświat winien się opierać na trzech podstawach: prawdzie, spra
wiedliwości i pokoju między ludźmi” (Pouczenia ojców, 1:18).

Religia Buddy powiada, że najwyższym celem wierzącego jest osiągnięcie 
doskonałego pokoju dla duszy, który zwie się „nirwaną”. Przez przezwy
ciężenie niewiedzy i zniszczenie wynikającego z niej grzechu, człowiek — 
wedle nauki Buddy — może osiągnąć wieczny, spokój w „nirwanie”, 
charakteryzowanej jako cudowne, bezkresne i błogosławione miejsce, 
w którym nie ma ani śmierci, ani więdnięcia, ani cierpienia, gdzie na 
wierzącego czeka inny brzeg oceanu życia, port dający upragniony ratunek, 
gdzie panuje prawda i wieczność. Buddyzm potępia przemoc, wojnę i nie
sprawiedliwość.

W świętych tekstach religii hinduistycznej, w Wedzie, osiągnięcie naj
wyższego przeznaczenia ludzkiego uzależnia się od udziału wierzącego serca 
w kosmicznej zasadzie pokojowej: „Ten, kto cząstkę najwyższej duszy 
świata widzi we własnej duszy i posiada spokój duszy, osiągnie najwyższą 
szczęśliwość wieczną”. A Karma karze tych, którzy czynią przemoc.

Także inne- religie podkreślają w swych naukach pojęcie pokoju i mo
ralny obowiązek wierzących dążenia do bezpieczeństwa.

Pojęcie pokoju przypomina nam takie kategorie, jak: prawda, wiedza, 
wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość. Pokój jako idealny ład Boży 
jest nadzieją wszystkich wierzących i celem ich dążeń moralnych.

Z zadowoleniem należy podkreślić, że w ostatnich dziesięcioleciach 
duch porozumienia i współpracy w dziedzinie pokoju ogarnął najszersze 
masy wierzących. Takim przykładem współpracy jest udział przedstawicieli 
różnych religii w wielostronnych inicjatywach pokojowych Światowej 
Rady Pokoju. Działalność takich organizacji, jak Azjatycka Konferencja 
Pokojowa Buddystów, Światowa Rada Kościołów, Chrześcijańska Konferen
cja Pokojowa — jest też dowodem skutecznej współpracy wierzących na 
rzecz pokoju. Znane jest też doświadczenie organizacji „Religia i Pokój”, 
Między religijnego Kongresu w Manili i in. Działacze muzułmańscy 
Związku Radzieckiego byli w ostatnich latach inicjatorami kilku konferencji 
poświęconych problemom międzynarodowym o iistotnym znaczeniu dla 
przedstawicieli wszystkich religii i całej .ludzkości.
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W powyższym kontekście chciałbym podkreślić szczególnie tradycją 
współpracy wszystkich Kościołów i wspólnot religijnych Związku Radziec
kiego n a , rzecz pokoju. Pierwszym wielkim doświadczeniem na tym polu 
była konferencja wszystkich Kościołów i wspólnot religijnych ZSRR po
święcona obronie pokoju, która w maju 1952 r. odbyła się w klasztorze 
w Zagorsku. Doświadczenie to pogłębiono i rozszerzono latem 1962 r., gdy 
także tam odbyło się spotkanie przedstawicieli religii, uczestników obra
dującego w tym samym czasie w Moskwie Światowego Kongresu na rzecz 
Pokoju i Rozbrojenia. W lipcu 1969 r. odbyła sią w Zagorsku druga Kon
ferencja Przedstawicieli wszystkich roligii ZSRR na temat: „Religijna 
odpowiedzialność za pokój a współpraca narodów”. W październiku 1973" r. 
w tej samej miejscowości spotkało się ponad 300 przedstawicieli religii — 
uczestników obradującego w Moskwie Światowego Kongresu Sił Pokojo
wych. Spotkanie to było bardzo owocne dla zjednoczenia wysiłków poko
jowych przedstawicieli różnych religii świata. Właśnie wówczas podkreślono 
potrzebę kontynuowania współpracy międzyreligijnej, która doprowadziła 
do zwołania obecnej konferencji.

Moim zdaniem, nie ma potrzeby szczegółowego rozważania procesu 
przygotowań do naszej Światowej Konferencji. Mamy tutaj szereg przed
stawicieli różnych religii z wielu krajów świata. W ten sposób Konferencja 
nasza jest bardzo wielkim krokiem naprzód w dalszym rozwoju współpracy 
międzyreligijnej na rzecz pokoju. Oznacza ona rozszerzenie tej współpracy 
do rozmiarów globalnych. Buddyści, hinduiści, judaiści, muzułmanie, sin- 
toiści, chrześcijanie i przedstawiciele innych religii z całego świata zgro
madzili się dzisiaj w Moskwie, by w braterskich dyskusjach omówić 
najbardziej palące problemy zabezpieczenia i umocnienia pokoju oraz 
praktyczne metody zwiększania wkładu religii do ich rozwiązania. Ważnym 
tematem naszych rozmów będzie pierwsza część hasła naszej Konferencji: 
„O trwały pokój”. Omówieniem kompleksu problemów wiążących się z tym 
tematem zajmie się pierwsza grupa robocza.

Zasadniczym zadaniem na drodze do trwałego pokoju jest niewątpliwie 
pogłębianie międzynarodowego odprężenia. Lata siedemdziesiąte naszego 
stulecia wejdą do historii jako okres stopniowego przezwyciężenia skutków 
„zimnej wojny” : nieufności, wyobcowania, wrogości i konfrontacji. Owoce 
dobroczynnej polityki odprężenia są powszechnie znane: układ czterech 
mocarstw w sprawie Berlina, ważne układy i porozumienia między ZSRR 
a USA na temat współpracy w różnych dziedzinach, zawarte w latach 
1972-74; rozmowy między państwami NATO i Układu Warszawskiego 
w sprawie ograniczenia broni i wojisk w Europie środkowej; zakończenie 
wojny w Azji południowo-wschodniej i zjednoczenie Wietnamu. Szczególnie 
chcielibyśmy podkreślić pozytywny przebieg Konferencji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie, który doprowadził do podpisania przez 33 państwa 
europejskie oraz USA i Kanadę zasad pokojowej koegzystencji.

Zadaniem pierwszej grupy roboczej będzie także zajęcie się konkre
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tnym i ogniskam^napięcia w różnych regionach świata, które są rzeczywistą 
groźbą dla międzynarodowego pokoju. Nadal napięta pozostaje sytuacja 
na Bliskim Wschodzie. Jest rzeczą bezsporną, że kryzys ten może i należy 
rozwiązać metodami politycznymi. Niezbędne jest ponowne podjęcie Kon
ferencji Genewskiej w sprawie Bliskiego Wschodu, w której uczestniczyć 
winny zainteresowane strony, w tym także Palestyńczycy. Dla nas, przed
stawicieli religii, rychłe polityczne uregulowanie problemu bliskowschod
niego wiąże się też z koniecznością zdemaskowania złośliwej interpretacji 
przyczyn konfliktu, wedle której jest on następstwem wrogości między 
muzułmanami, judaistami i chrześcijanami. Winniśmy wskazać na rzeczy
wiste, społeczno-polityczne korzenie tego wieloletniego kryzysu.

W ostatnich miesiącach poważnie zaostrzyła się sytuacja w Afryce 
Południowej. Rasistowskie rządy Rodezji i Republiki Afryki Południowej, 
posługujące się wszelkimi dostępami środkami, by nie przekazać władzy 
w ręce narodów Zimbabwe i Namibii, zasługują na zdecydowane potępienie.

Ameryka Łacińska przeżyła szereg prawicowych zamachów wojskowych. 
Ludność pewnych krajów tego kontynentu, zwłaszcza Chile, Paragwaju, 
Urugwaju, Nikaragui i Salwadoru, żyje w warunkach podeptania praw 
ekonomicznych, społecznych, kulturalnych, obywatelskich i politycznych. 
Nie możemy przechodzić milcząco obok tej sytuacji. Musimy zastanowić 
się nad tym, co można uczynić dla ułatwienia losu naszych latynoamery
kańskich braci i sióstr.

Uwadze naszej nie ujdą też sytuacje konfliktowe na Cyprze, w Irlandii 
Północnej, Korei Południowej oraz inne podobne problemy.

Niewątpliwie powinniśmy rozważyć pracę pokojową ONZ, która .jest 
jedyną prawdziwie światową organizacją międzypaństwową, popierającą 
i umacniającą powszechny pokój; zasługuje ona na''wszelką pomoc z naszej 
strony, gdyż jest nadzieją wszystkich narodów świata. Winniśmy czynić 
wszystko co w naszej mocy, by ONZ i jej instytucje stawały się coraz 
skuteczniejszymi instrumentami pokoju światowego.

Istnieje bezpośrednia łączność między pracą pokojową ONZ a rolą 
organizacji pozarządowych w świecie. Znaczenie tych organizacji poważnie 
wzrosło. Na obszarze tym duże zasługi ma Światowa Rada Pokoju, ten 
największy publiczny ruch pokojowy czasów obecnych, jednoczący w swych 
szeregach zwolenników pokoju, wywodzących się z różnych religii, m ają
cych różne przekonania polityczne i ideologiczne. Cieszy nas, że organiza
cje pozarządowe uczestniczą coraz częściej w pracy ONZ i pewnych 
organizacji międzynarodowych. Jako przedstawiciele religii powinniśmy 
przestudiować problem stosunków między organizacjami rządowymi i poza
rządowymi w dziedzinie wspólnej służby na rzecz pokoju i rozwiązania 
żywotnych problemów ludzkości.

Duże znaczenie w służbie pokojowej mają różne regionalne i globalne 
organizacje i ruchy religijne, gdyż każdy Kościół i wspólnota religijna 
jest swego rodzaju organizacją pozarządową, uważającą służbę wśród
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ludzi i narodów na rzecz pokoju za jedno ze swych głównych zadań.
Ważnym zagadnieniem dla nas jest też „wychowanie dla pokoju”. 

Zaangażowanie isię na rzecz tej szlachetnej spsawy jest szczególnym 
powołaniem religii, gdyż „wychowanie dla pokoju” jest jednym z głównych 
aspektów praktycznych w nauce każdej religii.

II. O r o z b r o j e n i e

Druga część hasła naszej Konferencji — „O rozbroj-enie” będzie prze
dmiotem dyskusji w drugiej grupie roboczej. Właśnie ta grupa zajmie 
się jednym z najważniejszych aspektów służby pokojowej1 — problemami 
wstrzymania wyścigu zbrojeń i rozbrojenia oraz walką przeciw military.- 
zmowi.

Religie są zgodne w  dążeniu do bezpieczeństwa jako niezbędnej' prze
słanki w życiu każdego człowieka i narodu, w poglądach, że pojęcia miłości 
i miłosierdzia są jedynymi zasadami, które winny regulować stosunki 
międzyludzkie. Święty Koran, opowiadając historię Abrahama, 6twierdza: 
„Panie — powiedział Abraham — zachowaj to miasto w 'bezpieczeństwie’5 
(14:38). Najwyższy Allah łączył dalszą pokojową kontynuację życia z m oral
nymi właściwościami ludzi. Przyszły los społeczeństwa ludzkiego zależy od 
sprawiedliwości wierzących. W związku z tym Święty Koran powiada: 
„Moi sprawiedliwi słudzy posiądą ziemię” (21:105).

W tekstach starotestamentowych, stanowiących powszechne dobro chrze
ścijan' i judaistów, zagadnienia umocnienia prawdziwego pokoju wiąże 
isię ze zniszczeniem broni: „Łuk i miecz, i wojnę zniosę z ziemi i sprawię, 
że będziesz mieszkać bezpiecznie” (Oz 2:20). A na tem at przyszłości ludzi 
istnieje taka obietnica: „I przekują swe miecze na lemiesze, a swoje 
włócznie na sierpy.' Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu 
narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej” (Iz .2:4).

Religia chrześcijańska poświadcza, że. nie przemoc, lecz miłość jest 
właściwą drogą do osiągnięcia pokoju. Gdyż „kto miłuje, z Boga się 
narodził i zna Boga” (I J  4:7), a „kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg 
jest miłością" (I J  4:8).

Talmud zawiera regułę życia publicznego, która wyklucza wszelką 
przemoc: „Nie czyń drugiemu co ci jest niemiłe, by i tobie tego nie uczy
niono”.

Buddyjska nauka wiary uznaje uniwersalne miłosierdzie za ogólną 
zasadę życia. Wierzący, który jest przepełniony miłością, osiągnął ostatni 
stopień mądrości ludzkiej. Ostatnie słowa Buddy do uczniów zawierają 
prośbę, by się miłowali wzajemnie;

Sintoistyczne ubóstwianie natury jest sprzeczne z zasadą przemocy.
.Wiemy, że także inne religie przywiązują wielkie znaczenie do zacho

wania życia, k tó łe stworzył na świecie Najwyższy; stąd wynika dążenie, 
by nie .dopuścić do wzajemnego wyniszczania ludzi. Dążenie zmierzające 
do wstrzymania wyścigu zbrojeń i realizacji powszechnego i całkowitego
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rozbrojenia jest najważniejszą częścią służby religii w  .dziedzinie ustano
wienia pokoju między narodami. .

Dzisiaj kontynuacja akumulacji broni jest — naszym zdaniem '—^n a j
większym niebezpieczeństwem dla powszechnego pokoju. W epoce rakiet 
i energii jądrowej wojna, która dawniej była środkiem kontynuacji polityki 
państwowej, traci wszelki sens, gdyż żadnym sposobem nie da się uspra
wiedliwić rozmiaru wzajemnej zagłady. Wyścig zbrojeń, nie Jest tylko 
potencjalnym zagrożeniem pokoju. Także dzisiaj, w epoce pokoju, przynosi 
on straty  milionom ludzi, gdyż pochłania niezmierne dobra materialne. 
Jeśli uwzględnimy, że każdy nowoczesny samolot bojowy kosztuje prawie 
tyle, co odpowiednia ilość złota, to możemy , sobie wyobrazić, jakie astro
nomiczne sumy wydawane są na zbrojenia. Poza tym w służbie wojskowej 
i przemyśle zbrojeniowym zatrudnia się miliony najbardziej .wykwalifiko
wanych członków społeczeństwa. Gdyby siły i wartości te można było 
wykorzystać dla pokojowej budowy, to można by rozwiązać wiele dzisiej
szych problemów społecznych. Jakie drogi prowadzą do rozbrojenia?

Problem rozbrojenia jest. niezwykle skomplikowany, gdyż dotyczj bez
pieczeństwa państw* Ale przez cierpliwe rozmowy i szczerą politykę można 
doprowadzić do porozumienia m iędzy. państwami.

Ponieważ wyścig zbrojeń stał się zjawiskiem globalnym, a jego zgubne 
następstwa dotykają życia wszystkich narodów, przeto należy go uważać 
za problem światowy, który trzeba rozwiązać z uwzględnieniem wszyst-. 
kich państw. Toteż jako przedstawiciele religii oczekujemy z wielką na
dzieją na nadzwyczajne Zgromadzenie Generalne ONZ w 1978 r., które ma 
być poświęcone rozbrojeniu.

Jednocześnie popieramy propozycję w sprawie przeprowadzenia Swia- 
.towej Konferencji Rozbrojeniowej. Na konferencji takiej wszystkie pań
stwa będą miały sposobność otwartego objaśnienia swych stanowisk, a to 
siłą rzeczy doprowadzi do godnego uwagi postępu.

Rozwiązanie problemu rozbrojenia jest bezspornie trudnym  zadaniem. 
Aie dalsze jego odsuwanie spowoduje jedynie, iż probleng ten ulegnie jesz
cze większemu skomplikowaniu. Ńp. poważnie wzrośnie niebezpieczeństwo 
wojny-nuklearnej, gdy państwa, które nie posiadają broni jądrowej, zaczną 
ją ' produkować i gromadzić. Winniśmy podjąć starania, by wszystkie pań
stwa dysponujące bronią jądrow ą podpisały układ o jej nierozprzestrze
nianiu. Ponieważ w działalności naszej wychodzim y'z-przesłanek humani
stycznych, przeto winniśmy zintensyfikować walkę o całkowity zakaz i li
kwidację broni chemicznych.

Winniśmy występować przeciw stosowaniu przemoc-y w stosunkach mię^ 
dzynarodowych, gdyż praktyka taka hamuje postęp państw na drodze do 
rozbrojenia. Religie potępiają wszelką niesprawiedliwość związaną z prze
mocą:
-  W naszych wysiłkach widzimy wielką cnotę, z którą staniemy, kiedyś 
przed; obliczem Najwyższego w Dniu Sądu Ostatecznego.
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III. O s p r a w i e d 1 i w e s t o s u n k i  m i ę d z y  n a r o d a m i

Ostatnia część hasła naszej Konferencji brzmi: „O sprawiedliwe stosun
ki między narodami”. Będzie ona przedmiotem rozważań trzeciej grupy 
roboczej.

Zasady sprawiedliwości odgrywają niezwykle ważną rolę w naukach 
wszystkich religii. Święty Koran ostrzega niesprawiedliwych: „Kiedy ujrzy 
się tych, którzy byli niesprawiedliwymi, wówczas kara ich nie zostanie 
złagodzona i nie otrzymają oni żadnej łaski” (16:87>.

Ewangelia wzywa chrześcijan do czynienia sprawiedliwych (dobrych) 
rzeczy, gdyż „wszelkie drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje 
wycięte i w ogień rzucone” (Łuk 3:9), i dalej: „Dawajcie, a będzie wam 
dane... jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą” (Łuk 6:38).

Dla wyznawców judaizmu sprawiedliwość jest bezwzględnym w arun
kiem pokoju: „Pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone 
bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy” (Iz 32:17).

Zasady wiary innych religii zawierają też podobne idee. W ten sposób 
wszystkie religie nakazują każdej jednostce ludzkiej, by była nosicielem 
sprawiedliwości i to niezależnie od koloru skóry człowieka i przynależności 
narodowej. Każdy człowiek ma w tym względzie podobne uzdolnienia 
i Najwyższy wyposażył wszystkich jednakowo do prowadzenia misji na 
rzecz sprawiedliwości ogólnoludzkiej.

Nieobecność sprawiedliwości z punktu widzenia religii nie jest zjawis
kiem normalnym, gdyż wszystkie narody ziemi mają prawo do życia, wy
korzystywania dóbr, edukacji, samodzielnej egzystencji i określenia w łas
nego losu.

Sprawiedliwość jako normatywne pojęcie moralności, jako zasada, jest 
nieodzowną oznaką pokoju. Gdy mówimy o sprawiedliwych stosunkach 
między narodami i państwami, o ich współpracy, to mamy na myśli nie
zbędność tej współpracy we wszystkich sferach życia — gospodarce, nauce, 
kulturze, technice itd. Taka współpraca stała się koniecznością życiową dla 
wszystkich państw. Jest ona istotnym faktorem rozwoju nauki, przyspie
szenia postępu technicznego i ekonomicznego, rozszerzenia wartości kul
turalnych wśród szerokich mas ludzkich.

Zasady sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych są najpełniej 
i najbardziej szczegółowo, poza statutem  ONZ, ujęte w Akcie Końcowym 
Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Dokument ten za
wiera specjalną „Deklarację zasad”, do których wypełniania we wzajem
nych stosunkach zobowiązały się państwa — sygnatariusze. Zasady" te, w 
liczbie 10, są naprawdę „kodeksem sprawiedliwości” w dzisiejszych stosun
kach międzynarodowych. Uważam, że Konferencja nasza winna zastanowić 
się nad możliwościami rozpowszechnienia tego doświadczenia na innych 
kontynentach.
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P r a w a  c z ł o w i e k a

Wszystkie religie powołane są do otaczania troską sprawiedliwości spo
łecznej i wychowywania swych wyznawców w duchu respektowania praw 
człowieka.

Zajmując się problemem praw człowieka, należy przestrzegać bez
względnie uczciwości intelektualnej. W społeczeństwie dzisiejszym równie 
ważna jest realizacja praw  obywatelskich i politycznych, jak i ekonomicz
nych, społecznych i kulturalnych. Ale w realnych warunkach historycz
nych, w których gwałci się elementarne prawa człowieka w wielu częś
ciach świata, nie wyłączając nawet prawa do godności ludzkiej i samego 
życia, rzeczą niezbędną jest przede wszystkim osiągnięcie ważnych praw 
ekonomicznych i społecznych.

Jak długo nic rozwiąże się w wielu krajach najbardziej elementarnych 
problemów społecznych, tak długo ludzie skazani będą na głód, niedoży
wienie, bezrobocie i analfabetyzm. Jedna trzecia ludności krajów Trzecie
go Świata mieszka w dzielnicach nędzy. Także w wielu krajach rozwinię
tych problem mieszkaniowy jest kwestią bardzo palącą. W wielu krajach 
ludzie pracy nie m ają żadnych praw politycznych i ekonomicznych. W nie
których krajach występuje niedostateczna troska o dzieci, ludzi w podesz
łym wieku i inwalidów. Mało czyni się też w dziedzinie zabezpieczenia 
normalnej przyszłości dla młodzieży. W wielu krajach poniża się jeszcze 
kobietę. Zwłaszcza podczas zbrojnych konfliktów dochodzi do poważnego 
pogwałcenia społecznych i politycznych praw człowieka. Z tego powodu 
ochrona i zabezpieczenie praw człowieka winny pozostać ważną sferą pra
cy pokojowej naszych religii.

R a s i z m

Rasizm jest jednym z najbardziej haniebnych zjawisk. Prorok Mohamet 
powiedział: „Nie ma wyższości czerwonoskórego nad białoskórym, biało
skórego nad czarnoskórym, wyższość należy się tylko temu, który jest bar
dziej sprawiedliwy”.

Religia chrześcijańska poświadcza: Bóg „z jednego pnia wywiódł wszy
stkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi” (DzAp 17:26).

Żadna religia nie błogosławi podziału ludzi na kategorie i rasy.
Ale nadal jeszcze istnieją ludzie i państwa w świecie, które rasizm 

podnoszą do polityki państwowej i ludność niebialą poddają represjom. 
W Zimbabwe, gdzie rasista łan Smith uzurpuje sobie władzę, wprowadzono 
ustawy rasistowskie identyczne z apartheidem. Miejscowa ludność kraju  
cierpi z powodu terroru. Namibia jest krajem  kolonialnym. Jej mieszkań
cy cierpią podwójny ucisk i wyzysk: ze strony lokalnej białej mniejszości 
i Republiki Afryki Południowej, która pozostaje władzą okupacyjną.

My, uczestnicy tego wysokiego forum, powołani jesteśmy do potępienia 
rasizmu jako zjawiska sprzecznego z każdą religią, skierowanego przeciw
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wołi Najwyższego. Opierając się na naszych poglądach religijnych, powin
niśmy wzmacniać* międzynarodową współpracę w walce przeciw rasizmowi, 
gdyż trw ające przesądy rasistowskie i dyskryminacja wywierają negatyw
ny wpływ na historyczny proces i osłabiają międzynarodową solidarność 
na rzecz pokoju i sprawiedliwości.

W i e l o n a r o d o w e  k o n c e r n y '

Jednym z charakterystycznych zjawisk naszych czasów jest tworzenie 
tzw. wielonarodowych koncernów w krajach kapitalistycznych. W ich po
siadaniu znajduje się dzisiaj 75®/o własności krajów zachodnich, chociaż 
same obejmują tylko ok. 3®/o ogólnej liczby przedsiębiorstw Zachodu.

Główna część zagranicznych inwestycji w gospodarce krajów rozwija
jących się jest realizowana przez koncerny wielonarodowe. Na pierwszy 
rzut oka można by odnieść wrażenie, że koncerny te pomagają krajom 
rozwijającym się w przezwyciężeniu ekonomicznego zacofania. W rzeczy
wistości jednak nie troszczą się one o przygotowanie narodowej kadry arii
o rozsądne i oszczędne wykorzystanie naturalnych zasobów tych krajów. 
W warunkach rozwoju naukowo-technologicznego kraje rozwijające się 
potrzebują coraz bardziej pomocy krajów rozwiniętych.. Ale niedostatku 
tego nie należy wykorzystywać do narzucania neokolonialnych warunków 
w tych krajach. Pomoc krajom rozwijającym się jest prawdziwą pomocą 
tylko wówczas, gdy się jej udziela na sprawiedliwych zasadach. Przy 
okazji nie wolno zapominać, że narody krajów rozwijających się są ofia
rami przeszłości kolonialnej. Niestety, wyzysk wielu byłych narodów 
kolonialnych trwa do dzisiaj, chociaż ogłoszono niezawisłość państwową 
tych narodów i poczyniono pierwsze kroki w kierunku stworzenia własnej 
gospodarki. Wyzysk ten kontynuuje się pod maską wielu pięknych fraz. 
Dlatego my, jako przedstawiciele religii, nie możemy przyglądać się spo
kojnie wszystkim tym zjawiskom, które są sprzeczne z prawidłowym roz
wojem stosunków między narodami.

Jednym z najważniejszych elementów ustanowienia sprawiedliwych sto
sunków ekonomicznych między wszystkimi państwami jest niewątpliwie 
realizacja tzw. nowego ładu ekonomicznego. Mam nadzieję, że problemem 
tym zajmie się trzecia grupa robocza.

E k o l o g i a
Środowisko, w którym żyje człowiek, było zawsze ważnym obiektem 

uwagi religii. Problemy czystości środowiska interesowały działaczy reli
gijnych jeszcze w epoce, w której nie było zakładów i fabryk zanieczyszcza
jących atmosferę przemysłowymi odpadami. Już w epoce starożytnej reii- 
gie potępiały naruszanie równowagi w naturze. Najwyższy, wzywając lu 
dzi do utrzymania środowiska w czystości, powiada nam w Świętym Ko
ranie: „Sprowadziliśmy błogosławioną wodę z nieba po to, by pobudziła do
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życia m artwą ziemię. Rezultat był taki, że powstały ogrody, w których 
urosły wysokie palmy i ich owoce (50:9—11). Ziemię urządzono w taki 
sposób, by wiecznie służyła życiu. Allah zadecydował, by była mieszkaniem 
dla rodzaju ludzkiego i wszystkich innych istot żyjących. Święty Koran 
wyraża to tak: „Na niej macie żyć, na niej macie też umierać i z niej zo
staniecie wydobyci” (7:24—25).

W religii chrześcijańskiej ochronny stosunek do natury jako tworu Bo
żego jest przykazaniem, które Stwórca dał człowiekowi. Mówią o tym 
pierwsze rozdziały Biblii. Także w innych religiach stosunek do natury jest 
święty. Przedstawiciele religii winni być szczególnie, aktywni w zakresie 
ochrony środowiska. Troska o nie stała się w naszych czasach jednym 
z najważniejszych problemów. Jednoczy ona ludzi wszystkich ras, naro
dowości, wyznań, oraz przekonań politycznych i’ ideologicznych.

Jednakie pełnej ochrony środowiska nie zrealizuje się dopóty, dopóki 
zakłady zbrojeniowe produkujące szczególnie bronie nuklearne i chemicz
ne, będą nadal pracowały i zajmowały czołowe miejsce w zanieczyszczaniu 
atmosfery. Ale rze:zą najstraszniejszą jest perspektywa zniszczenia całego 
życia na ziemi, które może nastąpić, gdy dojdzie do wojny nuklearnej.

Księgi święte powiadają, że wszystkie istoty żywe na ziemi zostały 
stworzone w określonej ilości i w ustalonym rozmiarze. Zasoby ziemi są 
ograniczone i mogą ulec wyczerpaniu w przypadku niewłaściwej eksploa
tacji.

Każdy kraj winien respektować prawo innych krajów do suwerennego 
wykorzystywania własnych zasobów naturalnych. Jednym słowem, troska
0 ochronę środowiska i zachowanie zasobów naturalnych ma doprowadzić 
do optymalnych stosunków między ludźmi a naturą oraz oznaczać prze
strzeganie zasad pokojowej koegzystencji i całkowite wyeliminowanie woj
ny z życia ludzkości.

L u d n o ś ć
Niektórzy sądzą, że nie da się powstrzymać degradacji naturalnego śro

dowiska i wyczerpania zasobów ziemi. Dlatego proponują zahamowanie 
przyrostu naturalnego ludności, dalszego postępu technicznego i industria
lizacji, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Ale twierdzenie to jest zu
pełnie gprzeczne z naukami religii. Np. Najwyższy Allah powiada w Kora
nie: „...Wierzący! Nie odmawiajcie ludziom dóbr, które otrzymaliście od 
Allaha i nic czyńcie przestępstwa. Zaprawdę, Allah nie kocha przestęp
ców” (5:89).

Sprawiedliwy patriarcha Noe ze Starego Testamentu otrzymał od Boga, 
po potopie, takie przykazanie: „I pobłogosławił Bóg Noego i synów, jego,
1 powiedział do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie zie
mię” (Gen 9:1). A dalej Biblia powiada, że całe stworzenie na ziemi odda
ne zostało w ręce człowieka (Gen 9:2—3). Toteż nie można dopatrywać, się 
zła we wzroście ludności. Ludzkość winna dążyć do stworzenia dóbr m a-
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teriainych, które wystarczą dla zapewnienia godnego życia całej ludności 
świata.

Trzeba uznać, że współczesny rodzaj ludzki nie wypracował jeszcze po
zytywnego dla wszystkich Rozwiązania tego problemu. Np. w krajach roz
wijających się potrzebne są szczególne wysiłki dla stworzenia materialnej 
podstawy do produkcji odpowiedniej ilości środków żywnościowych i za
pewnienia pracy wzrastającej liczbie ludzi.

Problem ten dotyczy też krajów wysoko rozwiniętych Zachodu, gdzie 
monopolizacja środków produkcji i automatyzacja doprowadziły do stwo
rzenia szerokiej warstwy całkowicie lub częściowo bezrobotnych. Na tym 
tle widać jasno, że problemy ludnościowe wiążą się bezpośrednio z po
stępem społecznym, a postęp z kolei zależy od faktu, w jaki sposób da się 
pomniejszyć budżety wojenne i czy uwolnione w ten sposób środki można 
będzie wykorzystać dla rozwoju społecznego.

M i g r a c j a

Problem ten wiąże się z problemem ludnościowym. Chociaż monopole 
zachodnie, werbując robotników cudzoziemskich, starają się wywołać w ra
żenie, że ułatwiają przez to sytuację krajów rozwijających się, to jednak 
w rzeczywistości wzrastająca superata sił roboczych w tych krajach służy 
jedynie za tanie żrócUo pracy i przyczynia się do wzbogacenia władców 
świata kapitalistycznego. W rezultacie kraje rozwijające się tracą fachow
ców, wykształconych specjalistów, którzy mogliby służyć sprawie postępu 
narodowego i społecznego we własnych krajach. Niektórzy obserwatorzy 
uważają dzisiejszy rozmiar migracji za nową wędrówkę ludów. Prąd ludz
ki z Afryki i Europy południowej w kierunku Północy jest naprawdę po
tężny. W Europie Zachodniej powstało poważne skupisko migrantów. We
dle oszacowań minimalnych, mieszka tam stale ok. 10 milionów robotni
ków cudzoziemskich, nie mówiąc już o 2—3 milionach imigrantów, którzy 
w poszukiwaniu pracy udali się do Australii. Inteligencja i robotnicy 
z krajów rozwijających się, przebywający na obczyźnie, tracą kontakt 
z w łasnym -krajem  i problemami swego narodu. A przy tym ludziom tym 
nie stwarza się w nowym miejscu zamieszkania godnych warunków życia. 
Praktycznie są oni pozbawieni najbardziej elementarnych praw ludzkich. 
Dlatego my, przedstawiciele religii, winniśmy walczyć o to, by imigranci 
otrzymali te same prawa jak miejscowa ludność krajów, w których miesz
kają.

Z a d a n i a  r e l i g i i  w o s i ą g n i ę c i u  s p r a w i e d l i w y c h  
s t o s u n k ó w  m i ę d z y  n a r o d a m i

Prorok Mohamct (niech Allah go błogosławi) powiedział: „Nic nie mamy 
do czynienia z tym, który nie zwalcza niesprawiedliwości, gdy ją widzi”. 
W Biblii, świętej księdze chrześcijan, mówi się, że Pan domaga się od 
człowieka sprawiedliwego postępowania i okazywania miłości bratniej (Mich
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6:8). Wszystkie irine reiigie wzywają też do sprawiedliwości jako głównej 
zasady regulującej życie społeczności ludzkiej.

My, przedstawiciele religii, jesteśmy wierni ideom, naszych religii od
nośnie sprawiedliwości między ludźmi i w stosunkach między narodami. 
Istota naszych religijnych przekonań nie pozwala na to, byśmy przecho
dzili obojętnie obok niesprawiedliwości. Powinniśmy zaapelować do rzą
dów, organów rządowych i wszystkich ludzi dobrej woli, by wraz z nami 
dążyli do ustanowienia sprawiedliwych stosunków między wszystkimi na
rodami.

Drodzy Bracia i Siostry!
Nasz schematyczny przegląd problemów, które będą przedmiotem wspól

nych dyskusji, nie jest, oczywiście, pełny. Mam nadzieję, że uzupełnią go 
referaty dotyczące tematów naszych grup roboczych. Jestem przekonany, 
że nasze referaty i dyskusje w grupach roboczych, w których wielu z was 
na pewno weźmie udział, ujawnią przed nami prawdziwą panoramę życia 
współczesnej ludzkości, przepełnionego bólem i cierpieniem, ale także na
dzieją i wiarą.

Myśląc o wynikach naszej pracy, chciałbym zauważyć, że chociaż na
sze forum jest wystarczająco reprezentatywne i liczne, to jednak z pew
nością nie będziemy w stanie zrealizować sami jego uchwał. Potrzebujemy 
poparcia i współpracy najszerszych mas wiernych, wszystkich ludzi dobrej 
woli. Sami będziemy z pewnością gotowi do takiej współpracy.

Na zakończenie mego referatu zwracam się do. Najwyższego z prośbą
o pobłogosławienie naszej Konferencji i skierowanie jej na drogę służby 
zmierzającej do realizacji wielkiej sprawy powszechnego pokoju. Amen.

My, buddyści, chrześcijanie, dżiniści, judaiści, muzułmanie, sikhowie 
i sintoiści ze 107 krajów, zebrani w Moskwie od 6 do 10 czerwca 1977 r. 
na Światowej Konferencji Działaczy Religijnych na rzecz Trwałego Pokoju, 
Rozbrojenia i Sprawiedliwych Stosunków między Narodami — zwracamy 
się do Rządów wszystkich krajów z pokornym, lecz żarliwym apelem.

Nasze doktryny religijne są różne, lecz nasze pozycje etyczne są po
dobne. Podstawą naszego apelu jest wspólna troska o dobro całego rodzaju 
ludzkiego, wspólne pragnienie, by ludzkość zmierzała w kierunku spra
wiedliwego i pokojowego życia, które by cechowała harmonijna i twórcza 
współpraca na tej planecie.

1. Użycie nuklearnych lub innych broni masowej zagłady jest sprzeczne 
z wszelkim prawem moralnym. Żadna sytuacja nie może usprawiedliwić

Z a k o ń c z e n i e

do Rzqdów C a łego  Św iała
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ich użycia. Pokornie apelujemy do Rządów posiadających arsenał nuklear
ny i tych, które go nie posiadają — by wspólnie osiągnęły porozumienie 
w sprawie nieużycia go i by znalazły sposób na progresywną likwidację 
tego niehumanitarnego narzędzia wzajemnej zagłady. Deklaracja intencji, 
podpisana przez wszystkie Rządy, winna być pierwszym krokiem na dro
dze do generalnego i całkowitego rozbrojenia.

2. Witamy odprężenie międzynarodowe jako konieczny warunek bu
dowy sprawiedliwego i pokojowego świata. Apelujemy do wiszystkich na
rodów, by rozszerzały odprężenie na cały świat, uzupełniały odprężenie 
polityczne — odprężeniem militarnym i ekonomicznym oraz udzielały 
zapewnienia, iż odprężenie jest procesem, którego nie da się odwrócić.

3. Wyścig zbrojeń jest dla ludzkości nie tylko zjawiskiem m arnotraw 
nym i bezowocnym, lecz także samobójczym. Z największą pokorą apelu
jemy do Was, byście podjęli stanowcze kroki w kierunku zredukowania 
budżetów obronnych, obniżenia produkcji i sprzedaży broni oraz udzielili 
zapewnienia, że zaoszczędzone w ten sposób zasoby i potencjał ludzki zo
staną wykorzystane pozytywnie i twórczo dla dobra ludzkości. Wojna 
i przygotowania do niej są szkodliwe dla życia duchowego i niszczą mo
ralność człowieka.

4. Apelujemy o powstrzymanie wszelkich badań nad rozwojem śmier
cionośnych, strategicznych i taktycznych broni ofensywnych i defensyw
nych. Badania winny koncentrować się raczej na rozwiązywaniu proble
mów nędzy i niesprawiedliwości, chorób i ucisku. Jak  możemy trwonić 
nasze ograniczone zasoby na produkcję niehumanitarnych broni wzajem
nej agresji, skoro połowa świata jest głodna i nieodziana, wystawiona na 
choroby i pogrążona w analfabetyzmie?

5. Z pełną szczerością witamy ideę zwołania Światowej Konferencji Roz
brojeniowej z udziałem wszystkich narodów, wielkich i małych, posiadają
cych i nie posiadających broni nuklearnej. Witamy też decyzję zwołania 
w 1978 r. specjalnego Zgromadzenia Ogólnego ONZ, poświęconego przy
gotowaniom do tej Konferencji Rozbrojeniowej. Apelujemy do wszystkich 
Rządów, by poczyniły szczere i poważne przygotowania do tej konferencji, 
tak żeby jej wynik był naprawdę owocny i nie zawiódł nadziei rodzaju 
ludzkiego i by umożliwił pełny w niej udział organizacjom p07arządowym, 
tak religijnym, jak i świeckim.

6. Witamy kontynuację rozmów wiedeńskich w sprawie redukcji wojsk 
i broni w Europie Środkowej. Jest to zgodne z Aktem Końcowym K onfe
rencji w Helsinkach. Apelujemy do Rządów o podjęcie wszelkich wysił
ków, które rozmowom wiedeńskim zapewniłyby sukces.

7. Apelujemy do Rządów USA i ZSRR o kontynuowanie rozmów w spra
wie redukcji broni strategicznych i doprowadzenie tych rozmów do owoc
nych wyników.

8. Apelujemy do Rządów i ośrodków badawczych, by udostępniły opinii 
publicznej wszystkie informacje na tem at rozmiarów niebezpieczeństwa
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ż wiązanego z fozwojem reaktorów atomowych — niebezpieczeństwa, którfe 
może powstać przez nieumyślne uszkodzenie, magazynowanie i transport 
bardzo groźnych paliw jądrowych oraz przez ewentualne przekazywanie 
technologii i wyposażenia nuklearnego na cele militarne. Opinia publicz
na winna Uczestniczyć w takich decyzjach rządów i zespołów, decyzjach 
tak brzemiennych dla obecnych i przyszłych pokoleń ludzkości.

9. Apelujemy do wszystkich Rządów, by zlikwidowały zagraniczne bazy 
wojskowe, zawarły i utrzymały pakty wzajemnej nieagresji i stworzyły 
strefy wolne od broni masowej zagłady. Pragniemy podjęcia skutecznych 
kroków zmierzających do rozbrojenia wszyistkich bloków militarnych, gdyż 
ich istnienie może doprowadzić do konfrontacji zbrojnej i stale grozi wy
buchem wojny.

10. Apelujemy do wszystkich Rządów, by nie. mieszały sią do spraw 
wewnętrznych drugich państw przez interwencją zbrojną, uprawianie szpie
gostwa lub inne metody destabilizacji, gdyż każdemu narodowi należy po
zostawić wolny wybór własnej formy rządu. Potwierdzamy również prawo 
ludzi do rzucania wyzwania dyktatorskim reżimom faszystowskim, które
— jak to ma miejsce w Chile — uciskają ludzi po to, by zapewnić bo
gactwo i władzą małej grupie osób.

11. Apelujemy do wszystkich Rządów, by nie udzielały żadnego popar
cia faszystowskim lub rasistowskim reżimom w Afryce południowej i Ro
dezji, gdzie niewielka kolonia białych osadników nadal jeszcze panuje nad 
większością i uciska ją na drodze polityki apartheidu i dyskryminacji ra
sowej, z którą wiąże się niehum anitarne gwałcenie godności i honoru 
czarnego człowieka. Popieramy inicjatywy Organizacji Jedności Afrykań
skiej, zmierzające do uwolnienia Afryki z wszelkich form rasizmu i kolo
nializmu oraz do zapewnienia rządów większości we wszystkich krajach 
południowej części kontynentu afrykańskiego.

12. Apelujemy do wszystkich rządów, by użyły swego wpływu i siły do 
położenia kresu nielegalnemu panowaniu Republiki Południowoafrykańskiej 
w  Namibii oraz przywrócenia ludowi Namibii niepodległości i autonomii.

13. Wyrażamy ubolewanie z powodu wzrostu imperialistycznych wpły
wów i gwałcenia praw  człowieka w niektórych państwach - Ameryki Ła
cińskiej, z powodu umacniania się oligarchicznych i ciemiężycielskich re
żimów, współpracujących z kapitałem zagranicznym w celu eksploatowa
nia ludzi. Apelujemy do wszystkich Rządów, by udzielały pełnego popar
cia i pomocy: a) Ludowej Republice Kuby w jej walce o przełamanie blo
kady ekonomicznej, nałożonej na nią przez Organizację Państw Amery
kańskich, b) Porto-Rico w walce o przezwyciężenie sytuacji zależności ko
lonialnej, c) Panamie w odzyskaniu suwerenności terytorialnej w strefie 
kanału, d) w zahamowaniu wpływu koncernów międzynarodowych na eko
nomiczne i polityczne życie Ameryki Łacińskiej i Wysp Karaibskich. Ape
lujemy do Rządów Ameryki Łacińskiej, by uwolniły więźniów politycz-
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nycfi, zaniechały tortur oraz przywróciły demokratyczne i praworządne 
stosunki.

14. Z żalem stwierdzamy, że sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje 
niespokojna i eksplozywna. Apelujemy do wszystkich zainteresowanych 
rządów, by zaaprobowały zasady zawarte w uchwale ONZ, która mówi o:
a) uznaniu bezpiecznych granic dla każdego partnera na Bliskim Wscho

dzie;
b) wycofaniu obcych wojsk ze wszystkich obszarów okupowanych;
c) przyznaniu słusznego prawa Palestyńczykom do samostanowienia i po

siadania własnego państwa.
15. Apelujemy do wszystkich zainteresowanych rządów, by uczyniły 

wszystko co w ich mocy dla zagwarantowania suwerenności i niezawisłości 
Cypru i by pomogły ofiarom konfliktu w osiągnięciu należnych im praw. 
Podobnie apelujemy o obronę Libanu przed wszelką agresją z zewnątrz 
i o niedopuszczenie, by różnice religijne były wykorzystywane w interesie 
wewnętrznych i zewnętrznych sił reakcyjnych.

16. Cieszymy się z powodu przyjęcia dziesięciu zasad Aktu Końcowego 
Konferencji w Helsinkach i apelujemy So wszystkich zainteresowanych 
Rządów, by przy wprowadzaniu zasad w życie baczyły na ich niepodzielność 
oraz nic wykorzystywały porozumienia jako instrum entu interwencji w we
wnętrzne sprawy drugiego. Życzymy pełnego sukcesu nadchodzącemu spo
tkaniu belgradzkiemu zainteresowanych Rządów; mamy nadzieję, że rezul
tatem spotkania będzie pogłębienie i rozszerzenie procesu odprężenia oraz 
owocna współpraca dla dobra ludzkości.

17. Cieszymy się z powodu zakończenia wojny w Azji południowo- 
wschodniej i ponownego zjednoczenia Wietnamu, które winno zostać za
akceptowane przez ONZ. Cieszymy się z powodu wzrostu przyjaznych 
stosunków między narodami subkontyncntu indyjskiego. Apelujemy do 
wszystkich rządów o poczynienie niezbędnych kroków, by Ocean Indyjski 
stał się strefą pokoj-u, wolną od baz militarnych i nuklearnych. Apelujemy 
też o obustronną, progresywną redukcję zagranicznej aktywności militarnej 
w tej części świata.

18. Jesteśmy przekonani, że trwały pokój wymaga sprawiedliwych 
stosunków ekonomicznych w obrębie poszczególnych narodów, jak i między 
narodami. Ubolewamy, że polityczna dekołonizacja nie doprowadziła do 
ekonomicznej niezawisłości ludów i narodów. Bolejemy z powodu wzrostu 
neokolonialnego systemu eksploatacji, wzmacnianego przez nieuczciwe wa
runki handlowe i światowy system gospodarki rynkowej, popieranego 
przez koła wojskowo-przemysłowe i koncerny międzynarodowe, które po
siadają ogromne możliwości wpływania na losy narodów w interesie 
kapitału monopolistycznego.

19. Poszerzenie i pogłębienie odprężenia międzynarodowego wymaga 
też rozwiązania problemów związanych ze sprawiedliwymi stosunkami 
ekonomicznymi między narodami. K raje rozwijające się cierpią z powodu
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nierówności i niesprawiedliwości, toteż domagają się, by stosunki wzajemne 
oprzeć na uczciwej i sprawiedliwej _podstawie. Zachodzi pilna potrzeba 
podjęcia śmiałych kroków w kierunku lepszego międzynarodowego ładu 
ekonomicznego, który zapewni sprawiedliwość ekonomiczną w stosunkach 
między narodami.

20. Apelujemy do wszystkich Rządów, które tego jeszcze nie uczyniły, 
by w ramach programu długofalowego podjęły natychmiastowe kroki 
w kierunku:

a) przyznania priorytetu we wszystkich planach i programach rządowych 
dobrobytowi ekonomicznemu klasy pracującej, którą tworzy większość 
ludzi;

b) stworzenia struktur, które nie dopuszczą do akumulacji kapitału 
monopolistycznego, tak aby ludzie pracy mieli pełną kontrolę nad środka
mi produkcji;

c) szukania możliwości zapewnienia każdej istocie ludzkiej podstawo
wego prawa do pracy i życia odpowiadającego godności człowieka;

d) zniesienia systemów, które dają władzę i przywileje niewielkiej 
garstce ludzi; w tym celu należy przeprowadzić prawomocnie wszelkie 
niezbędne reformy rolne, jak również wprowadzić ograniczenia własności 
i konsumpcji;

e) wychowania ludzi do pracy nie z motywacją uzyskania korzyści 
dla siebie, lecz w celu służenia drugim i zbudowania społeczeństw, które 
cechować się będą prawdziwą równością społeczną i wysoką jakością życia;

f) przyznania priorytetu walce ' z przekupstwem i korupcją, przeciw 
nadużyciom władzy biurokratycznej i gwałceniu podstawowych praw czło
wieka; stworzenia równych szans i zarobków dla wszystkich kobiet i męż
czyzn;

g) stworzenia międzynarodowego 'systemu ekonomicznej i społecznej 
współpracy między narodami, który doprowadzi wszędzie do równości 
zarobków i cen oraz do sprawiedliwego, nieeksploratywfiego, międzynaro
dowego podziału pracy w przemyśle, tak  że wszyscy będą mogli pracować 
i żyć w pokoju i godności;

h) szukania skutecznych, międzynarodowych i politycznych środków 
dla sprawiedliwego rozwiązania sporów między narodami, bez uciekania 
się do wojny i agresji, środków opartych na uznanych zasadach prawa 
i sprawiedliwości.

21. Zobowiązujemy się do popierania pracy ONZ, a zwłaszcza jej wysił
ków zmierzających do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa oraz starań
0 wprowadzenie międzynarodowej współpracy na polu ekonomicznym, 
społecznym, kulturalnym  i w innych dziedzinach. Apelujemy do wszystkich 
Rządów, by bez zastrzeżeń udzielały poparcia i pomocy rodzinie narodów 
w wysiłkach na rzecz zapewnienia sukcesu w zakresie utrzym ania pokoju
1 rozwoju.

Nasz pokorny apel, Przyjaciele, nie jest wypowiadany z pozycji siły,
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lecz wypływa z uczucia miłości i współczucia, dla ludzkości. Nie przema
wiamy jako ludzie posiadający autorytet, lecz raczej jako słudzy rodzaju 
ludzkiego. Błagamy Was, jako decydujących o losie ludzi, zwróćcie uwagę 
na rozpaczliwe wołanie ludzkości o trwały pokój, rozbrojenie świata 
i sprawiedliwe stosunki między narodami.

Apel do przywódców i wyznawców  
wszystkich re lig ii na całym  świecie

1. W imieniu Wszechmocnego, Litościwego i Miłosiernego, w imieniu 
ludzkości, w imieniu pokoju i sprawiedliwości, przesyłamy wam, drodzy 
Bracia i Siostry, pozdrowienia z Konferencji Światowej w Moskwie (6—10 
VI 1977), która obradowała pod hasłem: „Działacze religijni na rzecz 
trwałego pokoju, rozbrojenia i sprawiedliwych stosunków między naro
dami”.

POKÓJ NIECH BĘDZIE Z WAMI WSZYSTKIMI!

2. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za to, że stworzona została możliwość 
spotkania się buddystów i chrześcijan, hinduistów i dżinistów, judaistów 
i muzułmanów, sikhów i sintoistów, duchownych i świeckich, kaznodziejów 
i kapłanów, teologów i aktywistów, działaczy wszystkich wielkich religii 
świata z przeszło 100 krajów wszystkich kontynentów — celem zastanowie
nia się i przemedytowania, wymiany doświadczeń i idei, zaplanowania 
i zaprojektowania przyszłej współpracy w dziedzinie pokoju i sprawiedli
wości.

3. Nasze poglądy religijne nie oddalały nas od siebie, gdyż stwierdzi
liśmy, iż posiadamy pokrewne koncepcje etyczne, a ponadto wspólną 
podstawę znaleźliśmy w trosce o dobro całej ludzkości. Nie dyskutowaliśmy 
nad różnicami doktrynalnymi, nie próbowaliśmy znaleźć nowej religii 
synkretycznej, wspólnej dla wszystkich, nie chcieliśmy też zapewnić domi
nacji jednej religii nad innymi. Nikt nie był skłaniany do kompromisu 
w zakresie przekonań lub odrzucenia specyficznej tożsamości religijnej.

4. Uznaliśmy, że nasza współpraca wzajemna jest ożywiającym doświad
czeniem, pozwalającym rozszerzyć nasze horyzonty i pogłębić wgląd w życie 
wewnętrzne. Nasze dyskusje cechowało pragnienie wzajemnego zrozumienia 
i znalezienia wspólnych metod prowadzenia walki o pokój i sprawiedliwość. 
Zatriumfował wśród nas duch wielkiej serdeczności i braterstwa. Zjedno
czyło nas poczucie obowiązku prowadzenia wspólnej działalności, wraz 
z innymi ludźmi dobrej woli, zmierzającej do likwidacji wszelkich broni 
na naszym globie i do stworzenia takiego społeczeństwa, które opierałoby 
się na pokoju i sprawiedliwych stosunkach, godnych istoty ludzkiej.
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5. Mimo różnych postaw duchowych mogliśmy uzyskać zgodny pogląd na 
prawdą i miłość, sprawiedliwość i pokój. Stać nas było na wspólną ocenę 
aktualnej sytuacji egzystencji ludzkiej, szczegółowe przedyskutowanie prze
szkód na drodze do pokoju i sprawiedliwości, opracowanie wspólnego planu 
w zakresie sposobów zapewnienia ludzkości pokoju i sprawiedliwości oraz 
wspólnych starań o stworzenie wspólnoty narodów współpracującej dla 
dobra całego rodzaju ludzkiego.

6. Realizując nasze zadanie na Konferencji i opracowując ten pokorny 
apel, skierowaliśmy się duchem skromności i skruchy. Skromności, gdyż 
zdajemy sobie sprawę, że nie posiadamy żadnej władzy wykonawczej, 
lecz możemy jedynie apelować do sumienia ludzkiego. Skruchy, gdyż 
przepełnia nas bardzo bolesna świadomość przestępstw dokonywanych 
w imieniu religii; w przeszłości pod jej sztandarami prowadzono wojny, 
a nawet jeszcze dzisiaj, w Irlandii lub na Bliskim Wschodzie, używa się 
etykiety religijnej dla ukrycia prawdziwego charakteru konfliktu. Na 
postępowych siłach w łonie światowych religii spoczywa obowiązek demon
strowania, że religia może służyć najlepszym interesom rodzaju ludzkiego.

7. Oceniając obecną sytuację, stwierdziliśmy z zadowoleniem pozytywny 
rozwój w dziedzinie odprężenia międzynarodowego, który rozpoczął się 
w Europie, będącej w przeszłości źródłem wielu konfliktów i wojen świa
towych. Cieszymy się, iż w każdym państwie wzrasta przekonanie, że 
własny dobrobyt wiąże się z dobrobytem całej ludzkości. Żaden naród nie 
może działać w izolacji od drugiego, a na religiach świata spoczywa 
ważna rola wprowadzenia wzajemnej harmonii i zgody między narodami. 
Odprężenie jest pierwszym, istotnym krokiem w dziedzinie realizacji tego 
zadania.

8. Odprężenie i współpraca międzynarodowa muszą objąć wszystkie 
dziedziny — politykę i ekonomię, naukę i technologię, zdrowie i edukację, 
kulturę i pracę badawczą. Praw  ludzkich poszczególnego człowieka nie da 
się oddzielić od praw wszystkich społeczeństw do podążania wspólną drogą 
sprawiedliwości i postępu. Godność człowieka domaga się zapewnienia 
wszystkim pracy i odpowiedniego poziomu życia, wszechstronnego rozwoju 
oraz doskonalenia istoty ludzkiej i społeczeństwa. Religie światowe, przy 
pomocy posiadanych wartości duchowych i etycznych, winny przyczyniać 
się do powstawania wspólnoty narodów przepełnionej duchem pokoju 
i sprawiedliwości.

9. Poczesne miejsce podczas naszej debaty zajmowała troska o ogólne 
i całkowite rozbrojenie. Bez rozbrojenia odprężenie nie stanie się procesem 
wszechogarniającym i nieodwracalnym. Wydaje się, iż narody stać na 
stworzenie takich warunków, w których życie upływałoby w nadziei i po
czuciu bezpieczeństwa i byłoby pozbawione obaw przed agresją i wojną. 
Żyjemy w świecie jęczącym pod ciężkim brzemieniem zbrojeń, zarówno 
charakteru konwencjonalnego, ja k 'i  nuklearnego. Ludzkość grozi bezustan
nie nuklearna masakra. Trwonienie drogocennych zasobów, jakimi dyspo
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nuje ludzkość, na zbrojenia i bronie masowej zagłady jest prawdziwym 
szaleństwem. Podczas gdy dwie trzecie wszystkich ludzi kładą się spać 
głodni, narody świata wydają ponad 300 bilionów dolarów rocznie na wojnę 
i zbrojenia. Oznacza to roztrwonienie ponad 800 milionów dolarów dziennie, 
podczas gdy likwidacja ospy w świecie kosztowałaby ludzkość 83 miliony 
dolarów! Pieniądze wydane na obronę w okresie ostatnich 10 lat wystar
czyłyby zupełnie na stworzenie warunków pełnego zatrudnienia, likwidację 
głodu i niedożywienia, analfabetyzmu i chorób w świecie. Ludzie wierzący 
w całym świecie muszą wziąć do serca te fakty i zbudzić sumienie 
ludzkości, by wystąpiło przeciw wyścigowi zbrojeń i handlowi bronią.

10. Z tego powodu z zadowoleniem przyjęliśmy decyzję w sprawie 
zwołania Światowej Konferencji Rozbrojeniowej i. poświęcenia specjalnej 
sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przygotowaniom do tej Konferencji. 
Apelujemy do wszystkich1 przywódców i ludzi religijnych, by zjednywali 
poparcie wszystkich narodów i ludów, wielkich i małych, posiadających 
i nie posiadających broni nuklearnej, dla tej szlachetnej inicjatywy. Doma
gamy się udziału, organizacji pozarządowych i opinii publicznej w przy
gotowywaniu Światowej Konferencji Rozbrojeniowej.

11. Popieramy entuzjastycznie wszystkie kroki, które mogą wnieść 
choćby częściowy wkład do powstania świata bez wojen, jak rozmowy 
USA i ZSRR w sprawie ograniczenia broni strategicznych, rozmowy 
wiedeńskie w sprawie redukcji wojsk i zbrojeń w Europie środkowej. 
Akt Końcowy Helsińskiej Konferencji Bezpieczeństwa w Europie, zbliżające 
się spotkanie w Belgradzie, poświęcone pełnej i całkowitej realizacji Aktu 
Końcowego. Witamy też podobne inicjatywy podejmowane w innych regio
nach i państwach. Prawdziwe odprężenie międzynarodowe mo-ina zbudować 
tylko przez cierpliwe i zdecydowane wysiłki wszystkich narodów, a ludzie 
wierzący w całym świecie winni intensywnie zająć się zjednywaniem 
współpracy wszystkich w  realizacji tego celu.

12. Innym niezbędnym krokiem na drodze do pogłębionego odprężenia 
międzynarodowego jest pokojowe rozwiązanie konfliktów lokalnych i regio
nalnych, które są potencjalnym rozsadnikiem wojny. Państwom arabskim 
na Bliskim Wschodzie trzeba przyznać słuszne prawa i zwrócić terytoria 
znajdujące się pod okupacją izraelską. Cierpiącemu od dawna narodowi 
palestyńskiemu trzeba przyznać bez zwłoki prawo do własnej ojczyzny. 
Zachodzi potrzeba powszechnego zapewnienia i uznania terytorialnej inte
gralności i . niezawisłości każdego narodu na Bliskim Wschodzie. Liban 
należy uwolnić od interwencji i agresji z zewnątrz. Także Republikę 
Cypru trzeba uwolnić od zagrożenia integralności terytorialnej i nieza
wisłości. We wszystkich tych dążeniach niezbędna jest współpraca wyzna
wców różnych religii.

13. Innym potencjalnym rozsadnikiem wojny jest Afryka południowa. 
Należy tam pozbawić władzy rasistowskie reżimy mniejszościowe i ust?. ■ 
nowić rządy demokratycznej większości. Białym mniejszościom w Namibii
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i  Zimbabwe zapewni się podstawowe prawa ludzkie. Apartheid i stosunki 
kolonialne, praktykowane przez osadników w Afryce południowej, nie 
ulegają likwidacji tylko dlatego, że sprawujące tam władzą białe mniej
szości otrzymują nielegalne poparcie pozaafrykańskich państw rozwiniętych, 
wskutek tego poparcia niedemokratyczna biała mniejszość zdołała rozwinąć 
potencjał nuklearny. Przywódcy i ludzie religijni winni czynić wysiłki, 
które uniemożliwiłyby popieranie ciemiężycielskiego reżimu rasistowskiego.

14. Inne potencjalne źródło konfliktu, zdolne do wywołania wojny, 
istnieje nadal w Azji wschodniej. Poważne i nieustanne gwałcenie swobód 
demokratycznych w Korei południowej oraz niechęć rządu południowo- 
koreańskiego do rozwoju normalnych i przyjaznych stosunków z krajam i 
sąsiednimi może doprowadzić do wojny, zwłaszcza gdy rząd ten będzie 
otrzymywał nadal poparcie i pomoc od potężnych krajów kapitalistycznych 
Azji i Zachodu.

15. Ameryka Łacińska pozostaje rażącym przykładem porozumienia 
między neokolonializmem a tendencjami faszyzującymi. Masy są poddawane 
terrorowi i torturom, bezprawnym aresztowaniom i zatrzymaniom, upro
wadzeniom i napaściom. Oligarchiczne reżimy wojskowe gwałcą jawnie 
prawa człowieka. Z wielu krajów Ameryki Środkowej i Południowej 
nadchodzą raporty o masowym terrorze i brutalnej przemocy. Z zadowo
leniem stwierdzamy, że postępowe siły spośród przywódców religijnych 
podniosły jnż swe głosy protestu. Powinniśmy zaapelować do nich, by 
nie ustawali w składaniu heroicznego świadectwa o panowaniu przemocy 
i niesprawiedliwości. Postępowych przywódców kościelnych i wierzących 
powinniśmy zapewniać o naszej sympatii i poparciu. Walka musi trwać 
dopóty, dopóki nie dojdzie do przywrócenia demokracji i wolności oraz 
likwidacji w każdym państwie Ameryki Łacińskiej systemu neokolonialnego 
opartego na wyzysku. Odpowiednio zorganizowane i rozwinięte siły re li
gijne mogą być potężnym instrumentem, przyspieszającym "tę emancypację.

16. Spółki transnarodowe, będące zjawiskim stosunkowo nowym, ode- 
-grały zatrważająco skuteczną rolę w zakresie sabotowania wolności ludzkiej 
w Chile i gdzie indziej. Za pomocą potężnej siły ekonomicznej i technolo
gicznej ingerują one bezkarnie w sprawie państw suwerennych na wszy
stkich kontynentach. Celem tych ingerencji jest zdławienie postępowych 
sił demokratycznych, dążących do wyzwolenia ludzi. Spółki te  wzmacniają 
światowy system kapitalistyczny, są zdolne do przekupstwa, pochlebstwa 
lub gróźb zarówno wobec tych narodów, które dopiero co uzyskały 
niezależność, jak i tych, które posiadają ją od dawna. Ludzie wierzący 
winni wyczulić sumienie ludzkości na to nowe zjawisko i pomóc w kształ
towaniu opinii publicznej, która spółki te zmusiłaby do rozliczania się 
z prowadzonej działalności.

17. Jesteśmy wdzięczni wyzwolonym niedawno narodom świata, zwła
szcza Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, iż coraz skuteczniej odgrywają 
pozytywną rolę w sprawach międzynarodowych. Wielcy i potężni nie mają
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już przemożnego wpływu na ONZ. Na forum tej organizacji wysłuchiwany 
jest głos biednych. Coraz bardziej bierze się pod uwagę postulat krajów 
rozwijających się, domagający się sprawiedliwości. Szósta sesja nadzwy
czajna Zgromadzenia Ogólnego w maju 1974 r. przyjęła w zasadzie 
deklarację i program Nowego Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego, 
którego inicjatorami były rozwijające się kraje. Jednocześnie trzeba dodać, 
że niektóre nąrody rozwinięte nadal sprzeciwiają się ostro realizacji tych 
postanowień. Wzywamy wierzących całego świata, by wyczulali opinię 
publiczną na kwestie integralnego programu i funduszu towarowego, na 
bardziej sprawiedliwe i uczciwe porozumienia handlowe oraz na inne 
postanowienia dotyczące Nowego Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego.

18. Potwierdzamy zdecydowanie nasze poparcie dla ONZ jako in s tru 
mentu ludzkości służącego zachowaniu pokoju i bezpieczeństwa oraz k rz e 
wiącego postęp ludzki i współpracę w dziedzinie politycznej, ekonomicznej, 
społecznej i kulturalnej. ONZ jest nadzieją ludzkości i jej ograniczona 
władza nie może nas powstrzymać przed udzielaniem poparcia jako je 
dynej alternatywie, którą dysponuje ludzkość. Na działaczach religijnych 
i wierzących spoczywa szczególna rola zjednywania poparcia dla ONZ.

19. Ważnym aspektem problemu pokoju i postępu jest fakt wzrostu 
ludności świata. Nie możemy zgodzić się z poglądem, że kontrola przyrostu 
ludności jest głównym instrumentem wykorzeniania ubóstwa. Zaprzeczają 
temu niektóre spośród najbardziej rozwiniętych narodów Europy, które 
posiadają zarazem największe zagęszczenie ludności. Popieramy wzrost pro
dukcji dóbr materialnych i prób zabezpieczenia wszystkim możliwości 
zatrudnienia, połączone ze sprawiedliwym podziałem pracy i jej owoców 
w całym świecie. Zachodzi potrzeba regulowania przyrostu ludności, lecz 
priorytet należy dać wzrostowi dóbr materialnych i ich lepszemu podzia
łowi. Obecne zasoby świata wystarczą na wyżywienie i odzianie wszystkich, 
jeśli tylko da się poważnie zredukować wyzysk większości przez mniejszość 
i niepotrzebne wydatki na cele obronne. Ludzie wierzący winni propa
gować właściwe zrozumienie dla problemów populacji, ubóstwa i od
powiedzialnego macierzyństwa.

20. Ogarnia nas troska o środowisko człowieka i wyczerpanie ogra
niczonych zasobów naszej planety. Niehumanitarna chciwość i zachłanność 
człowieka powoduje grabież i niszczenie ograniczonych zasobów ziemi 
i naruszanie jej delikatnej równowagi ekologicznej. Ludzie wierzący całego 
świata winni przyczynić się do otwarcia oczu ludzkości na bliski związek, 
pokrewieństwo i wzajemne oddziaływanie między człowiekiem, społeczeń
stwem i naturą, tak aby ludzkość mogła żyć w pokoju i harmonii z tym, 
co ją  otacza, dostarcza pokarmu i energii.

21. Wreszcie, chcielibyśmy położyć specjalny nacisk na wzrastające 
znaczenie roli organizacji pozarządowych, tak narodowych jak i między
narodowych, religijnych i świeckich, w pracy dla dobra ludzkości i dąże
niach pokojowych. Spoczywa na nich ważna rola w dziedzinie wywierania
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wpływu na opinię publiczną, odpierania fałszywej propagandy i wpływania 
na zmianę polityki rządów, która byłaby korzystna dla ludzi na całym 
świecie. Organizacje pozarządowe odegrały wiodącą rolę w zakresie wy
chowania dla pokoju. Specjalne zadanie ludzi religijnych, realizowane we 
współpracy z innymi, winno polegać na uwrażliwianiu sumienia ludzkości 
na zło związane z uciskiem i niesprawiedliwością, korupcją i egoizmem, 
obojętnością i próżnością.

22. W kontekście tym chcielibyśmy podkreślić potrzebę współpracy 
i jedności wierzących całego świata. Podczas Konferencji mogliśmy się 
przekonać, jak współdziałanie to może być owocne. Wszyscy jesteśmy 
niezmiernie wdzięczni za inicjatywę Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, 
popartą przez przywódców innych Kościołów chrześcijańskich oraz muzuł
manów, buddystów i hinduistów Związku Radzieckiego, inicjatywę zwo
łania nas razem do Moskwy. Wszyscy mogliśmy przeżyć ogromną gościnność 
i życzliwość ludzi radzieckich, które bardzo uprzyjemniły naszą pracę 
i dodawały jej bodźca. Z okazji diamentowego jubileuszu władzy radzie
ckiej pozdrawiamy mieszkańców Związku Radzieckiego, który umożliwił, 
iż ta międzyreligijna współpraca odbyła się w atmosferze wolności i ser
deczności.

23. Raz jeszcze przesyłamy radosne i gorące pozdrowienia. Podążajmy 
razem, jako wyznawcy różnych religii, drogą pokoju i zgody, drogą słu
żenia ludzkości. Złączmy się z wszystkimi ludźmi dobrej woli, wierzącymi 
i niewierzącymi, we wspólnym zadaniu budowy pokoju oraz popierania 
sprawiedliwości w obrębie narodów i w stosunkach między narodami. 
Tym, co nami kieruje, daje otuchę i inspirację, jest Mądrość Boża.

Niech zatrium fuje pokój i sprawiedliwość! Niech rodzaj ludzki będzie 
zdolny do pełnego rozwinięcia swych potencjalnych możliwości! Niech 
ludzkość zjednoczy się we wspólnej walce o pokój!

Pokój dla was, Bracia i Siostry, z daleka i bliska! Pokój dla wszystkich 
ludzi! Pokój dla całej ludzkości! Pokój dla świata!

Patriarcha Pimcn

Przemówienie podczas bankietu 
wydanego na cześć uczestników  
Światowej Konferencji

Moskwa, 10 czerwca 1977 r.

Czcigodni Uczestnicy Światowej Konferencji „Działacze religijni o trwały 
pokój, rozbrojenie i sprawiedliwe stosunki między narodami” !

Wielce Szanowny Przewodniczący Rady do Spraw Religii przy Radzie 
Ministrów ZSRR, Włodzimierzu Aleksiejewiczu Kurojedow!
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Przyjaciele!

Mam dziś głęboką satysfakcję z powodu możliwości serdecznego powi
tania Was wszystkich, Drogich naszych Gości, którzy zebrali się tu 
w związku z zakończeniem Konferencji. Cieszymy się, że to wyjątkowe 
wydarzenie miało miejsce w stolicy naszej Ojczyzny — Moskwie, w wa
runkach umocnienia pokoju, tak oczywistego dla licznych narodów Związku 
Radzieckiego, dla naszego ustroju społecznego, dla naszej polityki państwo
wej, w w arunkach umacniania pokoju, w którym ma miejsce/codzienna 
służba Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego oraz innych Kościołów i związ
ków wyznaniowych naszego Kraju.

Rzecz znamienna, że obrady Konferencji zbiegły się z jubileuszem 
sześćdziesięciolecia Państwa Radzieckiego, które w ciągu całej historii 
wytrwale i konsekwentnie .realizowało i realizuje idee pokoju, sprawiedli
wości i postępu społecznego. I rzeczywiście, od momentu powstania Kraju 
Rad po dzień dzisiejszy jego polityka zagraniczna jest polityką pokoju 
i przyjaźni narodów. Z uczuciem głębokiej satysfakcji podkreślamy, że 
wielkie osiągnięcia we wszystkich dziedzinach życia naszej Ojczyzny, 
zdobyte ofiarną pracą ludzi radzieckich w ciągu ubiegłych sześćdziesięciu 
lat, stanowią wynik wspólnego wysiłku wszystkich członków naszego 
społeczeństwa, a w  tej liczbie i wierzących — duchowych dzieci Rosyjskiego 
Kościoła Prawosławnego oraz członków innych Kościołów i związków 
wyznaniowych naszego Kraju. Miłość do Ojczyzny socjalistycznej, wysokie 
ideały humanistyczne, określające jej rozwój historyczny, inspirują wie
rzących obywateli K raju Rad do czynienia wszystkiego, co do nich należy, 
na .rzecz jej dalszego postępu i rozkwitu.

Konferencja, podczas której jej uczestnicy — w atmosferze swobodnej, 
otwartej i niewymuszonej wymiany opinii — jednogłośnie wyrazili wolę 
ustanowienia trwałego pokoju między wszystkimi narodami, ułożenia pra
wdziwie sprawiedliwych stosunków' w całej wszechludzkicj wspólnocie, 
doprowadziła do bardzo poważnych — naszym zdaniem — wyników, 
stwarzających sprzyjającą perspektywę wzmocnienia wkładu wszystkich 
religii w budownictwo świata bez broni i wojen, świata, w którym każdy 
naród zajmuje swoje godne miejsce, a każdy człowiek będzie miał wszystko 
to, co potrzebuje do prowadzenia godnego trybu życia.

Podczas Konferencji przekonaliśmy się, że łączą nas bogactwa duchowe 
reprezentowanych w niej religii w służbie na rzecz palących potrzeb 
ludzkości; Przekonaliśmy się, że istnieje możliwość wspólnej skutecznej 
pracy dla dobra świata, bez niebezpieczeństwa synkretyzmu lub prozelity
zmu, bez zagrożenia doktrynalnych zasad innej religii. Jednocześnie prze
konaliśmy się, jak bliskie są nasze postawy etyczne, oparte każda o swoją 
doktrynę wyznaniową, że zdolne są połączyć nas we współpracy między
wyznaniowej dla dobra rodziny ludzkiej.
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Jeżeli poprzednio reprezentanci różnych religii mieli stosunkowo wąskie 
ram y współpracy i konwersacji międzywyznaniowej, to teraz współpraca 
nasza przybiera charakter naprawdę wszechświatowy, ze ściśle określonym 
celem, jakim  jest zjednoczenie sił ludzi wierzących celem przybliżenia 
trium fu trwałego pokoju i dobrobytu wszystkich narodów Ziemi. Wierzymy, 
że nasza wspólna Konferencja umocniła tradycje braterskiej, między
wyznaniowej współpracy pokojowej.

Znaczenie naszej wspólnej Konferencji polega również na tym, że stała 
się ona z jednej strony prawdziwie reprezentatywnym forum światowym, 
w którym uczestniczyli wybitni działacze wyznaniowi, głowy oraz zwierz
chnicy narodowych i międzynarodowych związków wyznaniowych, czynni 
bojownicy o pokój, sprawiedliwość i postęp, z drugiej zaś — w szerszym 
kontekście — stała się impulsem zachęcającym do pracy na rzecz pokoju 
i dla dobra ludzkości. W tym celu powinniśmy uczynić wszystko, co leży 
w naszej mocy, aby uchwały naszej Konferencji znane były każdemu 
wierzącemu, aby stały się impulsem wzywającym ludzi do odpowiedzialnej 
służby w imię wiary i na rzecz pokoju.

Kontynuując rozważania o wynikach naszej Konferencji, .stwierdzamy, 
że jej przebieg odbywał się zgodnie z wiarą każdego z nas. Nasza wspólna 
Konferencja nie przekroczyła więc ram swego programu poza związkiem 
z religijnością. Wnioski polityczne Konferencji — to wnioski ludzi wierzą
cych, uświadamiających sobie realność naszego świata w aspekcie swej 
wiary. Wyrażamy jednocześnie głębokie zadowolenie z tego powodu, że 
nasze wnioski i decyzje nie odbiegają od stanowiska w tej sprawie ludzi 
dobrej woli, niewierzących. Okoliczność ta podtrzymuje nasz optymizm, 
czyniąc naszą wspólną służbę dla dobra swoich narodów i całej społe
czności ludzkiej jeszcze bardziej efektywną.

W przyjętych przez naszą Konferencję apelach — do działaczy reli
gijnych i wierzących całego świata oraz do rządów wszystkich państw 
świata — zostały odzwierciedlone jasno i przekonywająco poglądy ucze
stników forum moskiewskiego na życiowo ważne problemy współczesności 
oraz na zadania, przed którymi stoją obecnie ludzie wierzący, zadania 
i problemy oczekujące na rozwiązanie. Nie chcąc powtarzać treści tych 
wszystkich — znanych-już — dokumentów, chciałbym tylko zreasumować 
nasze wspólne stanowisko w jego podstawowych elementach.

My, ludzie wierzący, wspólnie ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, upa
trujem y w osiągnięciu nieodwracalnego odprężenia międzynarodowego 
napięcia jedyną gwarancję powszechnego, trwałego i sprawiedliwego po^ 
koju. Jesteśmy w pełni zdecydowani wszystkimi siłami popierać. pokój, 
kształtować klimat zaufania, rozwijać owocną współpracę i przyjaźń między 
wszystkimi narodami.

Zdecydowanie występujemy przeciwko różnym formom ucisku i nie
sprawiedliwości, hamującym w wielu krajach normalny rozwój społeczno- 
gospodarczego, kulturalnego i politycznego życia narodów.
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Rozbrojenie uważamy za najważniejszy warunek pomyślnego wszech- 
obejmującego procesu odprężenia. M artwi nas, lecz nie pozbawia nadziei, 
tempo, w jakim są rozwiązywane wielkie zadania: Obstajemy zatem, aby 
rządy nie zmniejszały swych inicjatyw i wysiłków zmierzających do 
ograniczenia wyścigu zbrojeń, w poszukiwaniu dróg do częściowego roz
brojenia, które w końcowym efekcie powinno doprowadzić do powszechnego 
i całkowitego rozbrojenia.

Wszelkimi siłami popieramy działalność Organizacji Narodów Zjedno
czonych, która zmierza do osiągnięcia powszechnego pokoju i działa 
w interesie człowieka.

W owym wielkim poświęceniu na rzecz osiągnięcia trwałego, sprawiedli
wego i powszechnego pokoju na ziemi upatrujem y religijne, moralne 
i hum anitarne zadania każdego człowieka wierzącego.

Wierzymy, że dobra wola i wspólny wysiłek ludzi wierzących i nie
wierzących doprowadzą ludzkość do upragnionego celu — do pokoju i zgody, 
że sprawiedliwość i współpraca zapanują na naszej, nękanej cierpieniami, 
lecz przepięknej ziemi.

Zwracając się do uczestników naszej Konferencji, z całego serca życzę 
wszystkim dobrego zdrowia, pomyślności i błogosławionych rezultatów 
w pracach nad utrwalaniem pokoju we wszystkich częściach globu ziem
skiego.

Życzę wszystkim szczęśliwego powrotu do swych krajów, do rodzin 
i odpowiedzialnych zadań. Wszyscy zgodnie pracowaliśmy na naszej Kon
ferencji, a jej rezultaty są naszymi zasłużonymi efektami. Powinniśmy 
wzajemnie dziękować za braterską cierpliwość, za wzbogacenie się przez 
doświadczenie i wiedzę, za szczodrą miłość, którą każdy z nas obdarzył 
swego brata z Konferencji, za wszystko, co dobre, czego świadkami 
i uczestnikami byliśmy i co na zawsze pozostanie w naszych sercach.

.Szczególne wyrazy szacunku i wdzięczności należą się czcigodnym 
honorowym opiekunom naszej Konferencji oraz dostojnemu kierownictwu 
z jego Eminencją Księdzem Metropolitą Tulskim i Bielawskim, Juwenali- 
jem, na czele. Potrafili oni nie tylko z powodzeniem kierować nami w tyrh 
pełnych dyskusji dniach, lecz i zjednoczyć nas w dążeniu do jeszcze 
bardziej wytrwałej i efektywnej służby na rzecz naszego dobra — dobra 
całego rodzaju ludzkiego.

Wyrażamy także wdzięczność organizacjom państwowym i społecznym 
naiszego kraju, które z wielkim zrozumieniem i przychylnością odniosły 
się do naszej inicjatywy zrealizowania wszechświatowej i wszećhwyzna- 
niowej Konferencji w  obronie pokoju oraz udzieliły koniecznej i cennej 
pomocy w jej przygotowaniu.

Modląc się życzymy Kościołom i związkom wyznaniowym, reprezento
wanym na naszej Konferencji Światowej, oraz wszystkim jej uczestnikom 
owocnej realizacji przyjętych tu postanowień.
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Pozwólcie, drodzy Przyjaciele, wznieść toast: Za zdrowie każdego Z Was, 
za pomyślność w ielkiej■ służby na rzecz pokoju, za trw aiy pokój na całym 
świecie, za rozbrojenie oraz za sprawiedliwe stosunki między narodami!



KRONIKA POLONIJNA
KLERYCY WYZSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO PNKK Z USA 

NA KURSIE W POLSCE

Na całym świecie znany jest i bardzo wysoko oceniany poziom nauki 
polskiej. Toteż dobre imię polskich uczelni przyciąga wielu studentów 
polskiego pochodzenia z zagranicy. Młodzież polskiego pochodzenia stale 
zamieszkała poza granicami kraju, niezależnie od posiadanego obywatel
stwa, znajduje obecnie możliwość kształcenia w Polsce. Wielu kandydatów 
na studia wyższe z zagranicy, przed podjęciem nauki w obranym przez 
siebie kierunku, uczestniczy w rocznym kursie języka polskiego, zorga
nizowanym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie pogłębiają 
wiadomości o Polsce. Poza tym Uniwersytet Jagielloński prowadzi szereg 
innych kursów dla studentów polonijnych, informujących o kulturze i tra 
dycji narodu polskiego, a także pogłębiających znajomość ojczystego języka.

W dniach od 6 lipca do 19 sierpnia 1977 r. grupa studentów z Wyższego 
Seminarium Duchownego im. H. Savonaroli Polskiego Narodowego Kościoła 
Katolickiego z USA przebywała w Krakowie na Kursie Szkoły Letniej 
Kultury i Języka Polskiego (Uniwersytet Jagielloński). Byli to: Francis 
Carl Rowiński (Chicago, 111.), Paul Thomas Sobiechowski (Detroit, Mich.), 
Daniel David Holgate (Scranton, Pa.), Dawid Michael Gaydos (Passaic, 
N.J.), Lovis James Wiliams (Simi Valley, Calif.) Joseph John Frankovich 
(Houtzdale, Pa.), Joseph Henry Sołtysiak (Manchester, N.H.), Stanley Mi
chael Biliński (Detroit, Mich.). Duchowym opiekunem studentów z USA 
był ks. senior Edward Abramski (Scranton, Pa.). Studenci zgodnie stw ier
dzili, że Polska jest wyjątkowo pięknym i nowoczesnym /krajem.

DAR NA CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

W dniu 1 sierpnia 1977 r. przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy 
Pomnika — Szpitala 'Centrum  Zdrowia Dziecka — szef Urzędu Rady 
Ministrów minister Janusz Wieczorek — przyjął przewodniczącego Rady 
Synodalnej Kościoła Polskokatolickiego biskupa Tadeusza Majewskiego 
i wikariusza generalnego Misji Polskiego Narodowego Kościoła Katolic
kiego w Brazylii — ks. seniora Bronisława Wojdyłę. W imieniu Polskiego 
Narodowego Kościoła Katolickiego i Polsko-Narodowej „Spójni” w Ameryce 
przekazana została na ręce ministra Janusza Wieczorka kolejna ofiara
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na budowę Pomnika — Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie — 
Międzylesiu, — w wysokości 4.295 dolarów.

OTWARCIE PIERWSZYCH PAWILONÓW CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

W czwartą rocznicę wmurowania symbolicznego kamienia węgielnego, 
przekazane zastały do eksploatacji 3 pierwsze pawilony Centrum Zdrowia 
Dziecka. Powoli nastąpiło, zagospodarowanie tych obiektów w nowoczesny 
sprzęt specjalistyczny — dar Polonii zagranicznej. Pozwoli to na przyjęcie 
już w październiku 1977 r. pierwszych młodych pacjentów. Tak więc 
pierwszy etap budowy monumentalnego, wznoszonego wyłącznie ze środków 
społecznych, szpitala dobiega końca. W następnym okresie wysiłek budo
wlanych skoncentrowany zostanie na realizacji nowoczesnych rozwiązań 
architektonicznych i organizacyjnych, które zapewnią centrum rolę pla
cówki unikalnej, nie tylko w skali Polski. Idea budowy Centrum Zdrowia 
Dziecka jest powszechnie znana za granicą. Dzięki ofiarności osób pry
watnych, instytucji, załóg zakładów pracy, organizacji społecznych i przed
siębiorstw zagranicznych zebrano dotąd około 800 min zł i ponad 6 min 
dolarów. Oprócz "kwot pieniężnych w dalszym ciągu nadchodzą dary 
rzeczowe, głównie sprzęt medyczny, nowoczesna i nierzadko unikalna 
aparatura medyczna.

SPOTKANIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY PAŃSTWA 
Z PRZEDSTAWICIELAMI POLONII

1 sierpnia 1977 r. przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński 
spotkał się w Belwederze z grupą przedstawicieli Polonii z różnych krajów. 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk i organizacji 
polonijnych, którzy brali udział w licznych imprezach organizowanych 
w kraju przez Towarzystwo „Polonia”. Byli wśród nich uczestnicy m. in. 
forum gospodarczego, spotkania architektów polskiego pochodzenia, świa
towego festiwalu polonijnych zespołów folklorystycznych, igrzysk sporto
wych, uczestnicy odbywających się na uniwerysytetach naszego kraju  letnich 
szkół kultury i języka polskiego. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło 
także przedstawiciela Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA, 
ks. Bronisława Wojdyły — wikariusza generalnego Misji PNKK w Bra
zylii, kierownika polonijnego zespołu folklorystycznego ,5Rzeszowiacy”.

W toku żywych, bezpośrednich rozmów goście podzielili . się swymi 
wrażeniami z pobytu w Polsce, mówili również o działalności swych 
organizacji i stowarzyszeń, życiu naszych rodaków w różnych krajach. 
Podkreślali, żc szczególnie w ostatnich latach nastąpił żywy rozwój kon
taktów środowisk polonijnych z krajem. Coraz bardziej widoczne jest 
powszechne zainteresowanie zarówno tradycjam i kultury polskiej, jak 
również współczesnymi osiągnięciami kraju. Wiąże to się z przyspieszonym, 
wszechstronnym rozwojem Polski, a tak ie  postępującym we współczesnym
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świecie procesem odprężenia i rozwojem pokojowej współpracy między
narodowej. Współpraca i umacnianie wszechstronnych więzi z Polonią — 
akcentowali goście — znajduje serdeczne poparcie najwyższych władz 
Polski. W realizacji tej współpracy zaangażowało się wiele instytucji, 
organizacji społecznych, jak również liczni społeczni działacze.

Działalność Towarzystwa „Polonia” wielce przyczynia się do za
spokojenia aspiracji środowisk polonijnych w krajach osiedlenia, ich 
potrzeb kulturalnych, poznawania historii i kultury Starego Kraju, a także 
dnia dzisiejszego. Potwierdzeniem trwałości zasięgu rozwoju kontaktów 
środowisk polonijnych z krajem  jest stały wzrost liczby organizacji 
i stowarzyszeń, które rozwijają różnorodne formy współdziałania, ale prze
de wiszystkim — stwierdzali goście — szeroko widoczne dążenia do odwie
dzin kraju, bezpośredniego poznania jego życia.

Nawiązując do szerokiego rozwoju kontaktów środowisk polonijnych 
z krajem, przewodniczący Rady Państwa zaakcentował, że umożliwia tq 
dalsze przybliżenie naszym rodakom żyjącym na różnych kontynentach, 
a szczególnie młodemu pokoleniu, wielowiekowych tradycji polskiej kul
tury, współczesności kraju i jego dorobku. Poznanie to sprzyja kształtowa
niu dumy z osiągnięć naszego narodu, a zarazem umożliwia prezentację 
dorobku pracy i działalności zarówno polonijnych środowisk, organizacji 
i stowarzyszeń, jak  też indywidualnych osiągnięć ludzi nauki, kultury, 
techniki.

Twórcza praca i działalność zawodowa wszystkich Polaków i ludzi 
polskiego pochodzenia tworzy bowiem nasz wspólny wkład w rozwój 
cywilizacji i kultury świata; wkład ten jest najlepszą podstawą kształto
wania wśród społeczeństw dobrego imienia Polski i Polaków.

Nawiązując do zmian zachodzących we współczesnym świecie, umacnia
nia się tendencji pokojowego współistnienia państw i rozwoju współpracy 
międzynarodowej, Henryk Jabłoński podkreślił znaczenie udziału środowisk 
polonijnych w rozwoju współpracy między krajami, w których nasi rodacy 
zamieszkują, a Polską. Jest to działalność służąca również prezentacji 
dorobku naszego narodu oraz wzajemnemu poznawaniu się społeczeństw.

G ratulując polonijnym gościom ich dotychczasowego dorobku, prze
wodniczący Rady Państwa w serdecznych słowach życzył im dalszych 
osiągnięć zarówno w działalności społecznej, jak też w indywidualnej 
twórczości i pracy.

Fragm ent spotkania w Belwederze przedstawiła Telewizja Polska w wie
czornym Dzienniku Telewizyjnym.

IV ŚWIATOWY FESTIWAL POLONIJNYCH ZESPOŁÓW 
ARTYSTYCZNYCH

-

Piękne polskie tańce — huczne kujawiaki, mazurki z przytupem i przy
śpiewkami ludowymi — przez sześć dni (18—24 lipca 1977 r.) wypełniały
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salę Rzeszowskiej Filharmonii, Była to barwna i pełna wdzięku, a także 
bardzo polska impreza. Na koncert galowy IV Światowego Festiwalu 
polonijnych Zespołów Artystycznych przybyli m. in.: prezes Towarzystwa 
„Polonia”, zastępca przewodniczącego Rady Państwa PRL Tadeusz W. Młyń
czak oraz przedstawiciele wojewódzkich i miejskich władz.

Nagrodę przewodniczącego Rady Państwa PRL otrzymał zespół „War
szawa” z Francji, marszałka Sejmu PRL zespół „Biedronki” z Kanady, 
a nagrodę prezesa Towarzystwa „Polonia” — wyróżniający się zespół 
„Rzeszowiacy” z USA, którego kierownikiem jest ks. Bronisław Wojdyła, 
wikariusz generalny Misji PNKK w Brazylii. Nagrody resortów i centra
lnych instytucji państwowych, prasy, radia i TV otrzymało dalszych 10 
zespołów.

„Dla nas najbardziej liczy się — stwierdziła kierowniczka zespołu 
„Krakowiak” z Bostonu — że mogliśmy śpiewać i tańczyć przed polską 
publicznością, że mogliśmy porównać to co robimy z kunsztem zespołów 
polskich i artystów  polonijnych z innych krajów”.

Wszyscy uczestnicy chwalili sobie tygodniowe „treningi”, które odbyły 
się przed festiwalem pod okiem polskich choreografów.

„Podszlifowaliśmy sobie nieźle formę na tych spotkaniach — stw ier
dzili członkowie zespołu „Piastowie” ze Sztokholmu — pracowaliśmy 
z własnej, nieprzymusowej woli po 12 godzin dziennie. Ale efekty są...''

Tegoroczny Festiwal był największy z dotychczasowych. Zjechało do 
Rzeszowa 31 zespołów — w sumie 960 wykonawców. Światowe Festiwale 
Polonijnych Zespołów Artystycznych są jednocześnie wielką patriotyczną 
manifestacją, potwierdzającą przywiązanie młodzieży polonijnej do Starego 
Kraju.

POLONIJNE SPOTKANIA Z PIOSENKĄ

Nie przebrzmiały jeszcze echa rzeszowskich koncertów, a już 26 Iipca 
1977 r. rozpoczęły się w Zielonej Górze Polonijne Spotkania z Piosenką. 
Imprezę tę zorganizowano po raz pierwszy na życzenie licznych piosen
karzy — amatorów i zespołów muzyczno — wokalnych. W czasie tych 
Spotkań polonijni piosenkarze zaprezentowali zielonogórskiej publiczności 
szeroki wybór pozycji repertuaru polskiego i krajów zamieszkania.

Mamy nadzieję, że zielonogórskie Spotkania z Piosenką wejdą już na 
stałe do tradycji polonijnych imprez organizowanych w naszym kraju.

FESTIWAL POLONIJNYCH TEATRÓW I RECYTATORÓW

W Toruniu odbył się w sierpniu 1977 r. już ż kolei XI Festiwal Teatrów 
i Recytatorów Polonijnych. Nagrodę m inistra kultury i sztuki ju ry  przy
znało kołu młodzieży polskiej (skupionej wokół Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego w USA) „Rzeszowiacy” z Chicago. Zespół „Rzeszo-
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wiacy” zaprezentował spektakl pt. „Niemcy”, wg dram atir Leona Kruczko
wskiego. .

Nagroda specjalna wojewody toruńskiego przypadła Markowi Mokro- 
wieckiemu i Karolowi Szuszce z Cieszyna Czeskiego za reżyserię spekta
klu „976 m npm — czyli rzecz o Kożubowej”, a nagroda przewodniczącego 
ZG ZZ Pracowników Kultury i Sztuki — ks. Bronisławowi Wojdyle 
z Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego (USA) za całokształt pracy 
artystycznej w kole młodzieży polskiej „Rzeszowiacy”.

W kategorii recytatorów nagrody otrzymali: Sylwester Makowski z Wie
dnia, Halina Pilich i Jadwiga Sikora z Cieszyna Czeskiego, natomiast 
wyróżnienia — Lidia Frankenstein z Berlina Zachodniego, Krystyna Ste
fańska z RFN, Jan  Szymik z Cieszyna Czeskiego i Marek Węgierski 
z Toronto.

ŚWIĘTO FOLKLORU I SZTUKI LUDOWEJ

Warto wspomnieć też o X II Ogólnopolskim Festiwalu Folkloru i Sztuki 
Ludowej, jaki miał miejsce w Płocku w dniach od 24 do 26 czerwca 
1977 r. Na tę wielką imprezę zjechali do Płocka: zespoły folklorystyczne, 
twórcy ludowi, poeci i gawędziarze, kapele ■ i instrumentaliści ludowi — 
olbrzymia grupa tych wszystkich, którzy z pasją i oddaniem pracują nad 
zachowaniem i rozwojem ludowej kultury. Płocki Festiwal Folkloru od 
kilku już lat jest największym w skali naszego kraju przeglądem dorobku 
kulturalnego ludzi wsi. Przez trzy dni w Płocku koncertowały od rana 
do wieczora zespoły artystyczne, czynne były najrozmaitsze wystawy 
ludowej sztuki, kiermasze ludowych wyrobów, a także wielki Płocki 
Jarm ark.

Podczas tegorocznego festiwalu odbyły się w Płocku także spotkania 
folklorystów, na które przybyły grupy polonijne ze Stanów Zjednoczonych 
i Holandii. Była to więc impreza nie tylko ogólnopolska, lecz i polonijna.

Z ŻYCIA POLONII FIŃSKIEJ

Kontakty polsko-fińskie m ają już swą długą tradycję. Sięgają one 
jeszcze XVI w., kiedy to siostra Zygmunta Augusta — Katarzyna Jagiel
lonka była „dana za żonę” księciu Finlandii — Janowi (późniejszemu 
królowi Szwecji), i  właśnie za sprawą siostry polskiego króla, której 
rzutkość i ambicja pokonały przysłowiową fińską oszczędność i prostotę, 
powstał w Turku jedyny w Finlandii renesansowy dwór o. randze euro
pejskiej. Syn Katarzyny i Jana zasiadł na tronie polskim jako Zygmunt III, 
początkując dynastię Wazów — nie najlepiej, notabene, u nas wspominaną, 
ale równocześnie wysoko cenioną za wyróżniający isię w ówczesnym świecie 
styl i „smak” w sztuce. Przyjaźń polsko-fińska podtrzymywana była 
później przez rybaków, żeglarzy i uczonych, a także polskich i fińskich
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rewolucjonistów i radykałów, walczących ze wspólnym wrogiem caratem. 
Oba państwa, które odzyskały niepodległość po zwycięstwie Rewolucji 
Październikowej, do dziś utrzymują dość ścisłe i niezmiernie przyjazne 
stosunki polityczne i gospodarcze.

W Finlandii nie brakuje również Polonii. Stosunkowo nieliczna, skła
dająca się z ok. 1 tys. osób, z których 300 skupionych jest w tamtejszym 
Zjednoczeniu Polaków, wzięła swój początek z ok. 4 tys. carskich żołnie- 1 
rzy — Polaków, którzy osiedli w Suomi po 1917 r. i naturalizowali się. 
Jednakże prowadzony tu od 1930 r. rejestr ówczesnego urzędu konsularnego 
obejmował tylko 520 Polaków, z których 120 legitymowało się wyższym 
wykształceniem.

Ożywioną działalność rozwijało wspomniane Zjednoczenie Polaków, 
któremu od wielu lat prezesuje p. Władysław Wnuk. Działalność tę 
przygłuszyła II wojna światowa, podczas której Zjednoczenie ograniczało 
się do nauki języka polskiego. Obecnie Zjednoczenie chce odejść od modelu, 
w którym ograniczono się jedynie do podtrzymywania istniejących już 
tradycji i nauki języka, pragnie utworzyć 2 komitety: kulturalny, który 
ma się zająć m. in. organizowaniem imprez popularyzujących historię 
i współczesne problemy Polski oraz nowoczesną naukę języka polskiego
i drugi — organizacyjno-ekonomiczny, który m. in. zamierza prowadzić 

'sklep „Desy-Cepelii” oraz założyć lokal klubowy, w którym spotykaliby 
się zarówno członkowie fińskiej Polonii, jak i przebywający w Finlandii 
polscy specjaliści. Tych ostatnich jest obecnie ok. 100 i legitymują się 
wydaną przez władze fińskie opinią doskonałych fachowców, lubiących 
swoją pracę, kulturalnych i opanowanych.

JUBILEUSZ POLONII CZECHOSŁOWACKIEJ

W 1977 r. 70-tysięczna rzesza Polaków w Czechosłowacji obchodziła 
uroczyście jubileusz 30-lecia działalności powojennej organizacji polonijnej 
na Zaolziu — Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (PZKO).

Związek ten liczy obecnie 24 tys. członków zrzeszonych w 94 kołach 
miejscowych; przy Zarządzie głównym działają chóry „Hasło” i Chór 
Nauczycieli Polskich, zespoły pieśni i tańca „Olza” i „Górnik” oraz Teatr 
Lalek „Bajka". Z inicjatywy PZKO powstała Scena Polska Teatru Cie
szyńskiego, wówczas jedyny zawodowy teatr polski poza granicami kraju, 
który obchodził w 1976 r. swoje ćwierćwiecze. Związek ma do dyspozycji 
ponad 50 domów i świetlic PZKO. Tylko w 1976 r. PZKO zorganizowało 
1800 imprez, w których uczestniczyło ponad 200 tys. osób. W ramach 
związku działa ponad 200 zespołów: tanecznych, teatralnych, śpiewaczych, 
instrumentalnych i kółek sportowych.

Jesienią 1977 r. obchodziła swoje 30-lecie Sekcja Literacko-Artystyczna 
PZKO, nawiązująca do działalności powstałego w 1937 r. Śląskiego Związku 
Literacko-Artystycznego. Pisarze i poeci SLA publikują swoje prace w mie
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sięczniku PZKO „Zwrot” (nakład 4.200), dzienniku „Głos Ludowy” (w ję
zyku polskim) oraz edycji polskiej ośtrawskiego wydawnictwa „Profil”.

Polonia czechosłowacka utrzymuje ścisłe kontakty z Polską. Liczne 
były dary na Zamek Królewski w Warszawie, Centrum Zdrowia Dziecka, 
wycieczki do Polski. Organizowane są też kolonie w Polsce. Z dużym 
powodzeniem występowało tutaj wiele zespołów, m. in. na III Światowym 
Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie (wszyscy trzej reprezentanci 
Zaolzia zdobyli nagrody) i obchodach 50-lecia Polskiego Związku Chórów
i Orkiestr. 9 plastyków SLA brało udział w plenerach i wystawach 
poplenerowych w Polsce. Prof. Jan  Kotas i red. Antoni Sochor są kawa
lerami Orderu Uśmiechu  polskich dzieci, wiele osób zostało udekorowanych 
odznaczeniami PRL O piekun Miejsc Pam ięci N arodowej,  Zasłużony dla  
K u ltu ry  Polskiej, a PZKO otrzymało Medal Tysiąclecia Państwa Polskiego.

EDWARD GIEREK PRZYJĄŁ PRZEDSTAWICIELA PREZYDENTA USA

I sekretarz KC PZPR Edward Gierek przyjął przedstawiciela Stanów 
Zjednoczonych Ameryki na Międzynarodowe Targi Poznańskie, członka 
Izby Reprezentantów Kongresu USA — Dana Rostenkowskiego. Rozmowa 
dotyczyła kierunków rozwoju tradycyjnych stosunków polsko-ameryka
ńskich, a szczególnie współpracy gospodarczej. Edward G ierek ' podkreślił 
dążenie Polski do rozwijania dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, 
zgodnie z zasadami pokojowego współistnienia, w interesie obu narodów.

Kongresman D. Rostenkowski przekazał osobisty list prezydenta USA 
J. Cartera do E. Gierka. W liście prezydent Stanów Zjednoczonych stwie
rdza, że w ciągu ostatnich lat stosunki polsko-amerykańskie znacznie 
się rozszerzyły, wzrosły kontakty na wielu płaszczyznach, nastąpił szcze
gólnie szybki rozwój stosunków gospodarczych. Stany Zjednoczone — pisze 
w liście prezydent Carter — nadal działać będą na rzecz zacieśnienia 
stosunków między obu państwami i narodami. Podkreśla się dalej, że 
rozwój współpracy gospodarczej będzie szczególnie ważnym elementem 
w umacnianiu wzajemnych stosunków.

POLONICA W BUFFALO

Polonia-zamieszkała w Buffalo (USA) otrzymała cenną publikację, której 
autorem jest dr Włodzimierz Drzewieniecki, wykładowca historii w stano
wym uniwersytecie w tym mieście. Jest to praca „Polonica Buffalonensis”
— bibliografia buffalowskich poloników, będąca pierwszą tego typu próbą 
zebrania i opisania wszystkiego, co stanowi dokumentację życia polonijnej 
zbiorowości w Buffalo. Obejmuje ona m ateriały źródłowe, monografie 
w formie książek, broszur' i artykułów z prasy, prace magisterskie, referaty
i opracowania oraz czasopisma polonijne wydawane w Buffalo. Korzystanie 
z bibliografii ułatwia indeks osób.
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BIBLIOGRAFIA CZASOPISM POLSKICH

Dużej miary wydarzenie — czterotomowa „Bibliografia czasopism pol
skich wydanych poza granicami kraju  do września 1939 roku” — to owoc 
ponad dwudziestoletniej, wytrwałej pracy jednego człowieka, Jana Kowa
lika, Polaka zamieszkałego w San Jose (Kalifornia). Jak  pisze wydawca, 
,Bibliografia stanowi najlepsze kompendium prasy polskiej za granicą”.

Dzieło zostało sporządzone w języku angielskim (m. in. wstęp, wprowa
dzenie, zasady korzystania z książki) i udostępnione w formie maszynopisu, 
powielonego początkowo w sześciu odbitkach kserograficznych, a wydanego 
obecnie w nakładzie 700 egzemplarzy przez Uniwersytet Lubelski. Stwarza 
to szansę, że z tego dzieła będą korzystać zainteresowani we wszystkich 
polskich bibliotekach naukowych. „Bibliografia” obejmuje 3902 tytuły 
czasopism wychodzących w 60 krajach wszystkich kontynentów, a w tym 
3249 czasopism -w języku polskim. Dzieło odnotowuje czasopisma polskie 
do połowy roku 1973.

OŚWIATA POLOJSTIJNA — TEMATEM KONFERENCJI W LUBLINIE

Problemy oświaty polonijnej — obecny jej stan, tendencje rozwojowe 
i' występujące potrzeby w tej dziedzinie — były przedmiotem rozważań 
naukowców i praktyków uczestniczących w obradach konferencji naukowej 
w Lublinie, a zorganizowanej przez Uniwersytet im. Marii- Curie-Skłodow- 
skiej przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania i Towarzystwo Łączności 
z Polonią Zagraniczną „Polonia” w 1977 roku.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z organizacjami oświatowymi dzia
łającymi na emigracji, ze szkolnictwem polonijnym w 1 Belgii i RFN, 
z funkcjonowaniem oświaty szkolnej i pozaszkolnej w środowiskach polo
nijnych, a także z potrzebami w zakresie wyposażenia szkół polonijnych 
w podręczniki, wydawnictwa i pomoc, dydaktyczną. Lubelskie spotkanie 
było pierwszą próbą dokonania pełnej kompleksowej analizy całości pro
blematyki oświaty polonijnej.

DAR AMBASADY USA DLA POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW 
MIĘDZYNARODOWYCH

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie przekazała Polskiemu 
Instytutowi Spraw Międzynarodowych dar w postaci mikrofilmów czaso
pisma „New York Times” za lata 1950-75 wraz z czytnikiem i reprodu
ktorem  do mikrofilmów. Ten cenny nabytek wzbogaci zbiory biblioteki, 
•która — jako jedyna w Polsce — dysponuje obecnie kompletem m ikro
filmów „New York — Times" od 1913 r. Dar został wręczony przez 
ambasadora Richarda T. Daviesa.
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DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ POLSKICH W CHICAGO

Na terenie Chicago działa od ponad roku Rada Edukacyjna Zrzeszenia 
Nauczycieli Polskich w Ameryce. W skład Rady wchodzą przedstawiciele 
nauczycieli polskich szkół z terenu Chicago oraz przedstawiciele Kół 
Rodzicielskich. Do głównych zadań Rady należy opracowanie jednolitego 
programu nauczania i wychowania dla wszystkich polskich szkół oraz 
koordynacja pracy szkolnej. Opracowano już szczegółowe programy dla klas 
od 1 do 4 oraz ramowe dla klas wyższych. W opracowaniu jest podręcznik 
historii Polski.

KONKURS RECYTACJI

Już piąty z kolei konkurs recytacji dla uczniów polonijnych szkół, 
zorganizowany przez Komitet Szkolny Fundacji im. Władysława Reymonta, 
odbył się w Toronto. Konkurs był sukcesem zarówno organizatorów jak
i uczestników. Podkreślić należy wysoki poziom recytacji: ciekawy dobór 
tekstów, czyste brzmienie języka polskiego i poprawną dykcję, zwłaszcza 
starszej grupy dzieci. Uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa w kon
kursie oraz liczne nagrody książkowe wręczone im przez przedstawiciela 
Rady Oświaty w Toronto.

WIECZÓR FOLKLORU POLSKIEGO

Towarzystwo Kulturalne Polsko-Flamandzkie w Gandawie, któremu 
przewodniczący prof. Vyncke, zorganizowało ostatnio na miejscowym uni
wersytecie „Wieczór Folkloru Polskiego”. Na imprezę, która okazała się 
bardzo udana, przybyli- profesorowie uniwersytetu oraz miejscowa „Polo
nia”. Występował polonijny zespół taneczny „Krakus” z Genk oraz „Orzeł” 
z Gandawy. Czynna była również wystawa — kiermasz wyrobów ludowych 
„Cepelii”.

Opr. M. S.)
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Cena zł 5,—

„Trzymamy się tego, co zawsze, co wszędzie, có 
przez wszystkich było wyznawane; to ]est bo
wiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie”.

(św. Wincenty z Lerynu)


