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„Posłannictwo”
Nr 3—4 1978

Ks. Wiktor Wysoczański

Z  obrad 
V Ogólnochrześcijańskiego Zgromadzenia 

Pokojowego w Pradze

„Kieruj drogi nasze na drogę pokoju...” Te właśnie słowa Ewangelii 
św. Łukasza (1,79) stały się mottem biblijnym obrad V Ogólnochrześcijań- 
skiego Zgromadzenia Pokojowego, które odbyło się w dniach 22—27 czer
wca 1978 r. w Pradze. Główny zaś temat brzmiał: „Wezwanie Boga do 
solidarności — chrześcijanie na rzecz pokoju, sprawiedliwości i wyzwo
lenia” .

W zgromadzeniu uczestniczyło 560 delegatów, obserwatorów i gości z 84 
krajów Afryki, Azji, Australii, Ameryki Łacińskiej, Ameryki Północnej 
i Europy. Różne Kościoły, gremia ekumeniczne oraz organizacje pokojowe 
i społeczne, a także ruchy wyzwoleńcze reprezentowane były przez ob
serwatorów. W zgromadzeniu uczestniczyło także kilkudziesięciu przedsta
wicieli prasy, radia, telewizji i filmu.

Liczny był skład delegacji polskiej — 22 osoby. I tak Kościoły człon
kowskie Polskiej Rady Ekumenicznej reprezentowali: metropolita Bazyli 
oraz ks. ihumen Szymon Romańczuk (obaj z Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego), bp Tadeusz Majewski (Kościół Polskokatolicki), 
bp Janusz Narzyński (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Stanisław K o
walski (Kościół Starokatolicki Mariawitów), bp Zdzisław Tranda (Kościół 
Ewangelicko-Reformowany), ks. superintendent naczelny Witold Benedyk- 
towicz (Kościół Metodystyczny), ks. Zdzisław Pawlik (Polski Kościół Chrze
ścijan Baptystów) i ks. Edward Czajko (Zjednoczony Kościół Ewangelicz
ny). Polski Oddział ChKP reprezentował jego przewodniczący, ks. senior 
Ryszard Trenkler, zaś Chrześcijańską Akademię Teologiczną — ks. pro
rektor Jan Niemczyk (obaj z Kościoła Ewengelicko-Augsburskiego). Ks. 
Wiktor Wysoczański reprezentował Społeczne Towarzystwo Polskich Ka
tolików, będące członkiem regionalnym ChKP w  Pradze. W obradach u- 
czestniczyli również przedstawiciele dwóch świeckich ugrupowań rzym
skokatolickich: W ojciech Kętrzyński, Jan Pławnicki i Jan Zaborowski
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ż Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego oraz Jerzy Hagmajer, 
Zbigniew Lesiewski i Jerzy Smiechowski ze Stowarzyszenia Katolików 
„P ax”. Witold Jankowski ze Stowarzyszenia „Pax” był obserwatorem z ra
mienia Berlińskiej Konferencji Katolików, a Jerzy Teoplitz brał udział 
w obradach jako referent w grupie roboczej. Wydział Prasy Polskiej Ra
dy Ekumenicznej reprezentował Karol Karski. Obecna była także A d a ' 
Borkowska-Szuba z dziennika „Słowo Powszechne” .

Do V Ogólnochrześcijańskiego Zgromadzenia Pokojowego napłynęły 
liczne orędzia i pozdrowienia od wybitnych polityków, zwierzchników K o
ściołów oraz organizacji ekumenicznych i świeckich. Wystosowali je  m. 
in.: Kurt Waldheim — sekretarz generalny ONZ, Henryk Jabłoński — 
przewodniczący Rady Państwa PRL, Aleksiej Kosygin — prezes Rady Mi
nistrów ZSRR, Gustaw Husak — prezydent CSRS, James Callaghan — 
premier Wielkiej Brytanii, Fidel Castro — przewodniczący Rady Pań
stwa i Rządu Kuby, Morarji Desai —  prezydent Indii, Julius K. Nyerere
— prezydent Tanzanii, Urho Kekkonen —• prezydent Finlandii, Janos Ka- 
dar — pierwszy sekretarz Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, 
Erich konecker — przewodniczący Rady Państwa NRD, Jaser Arafat — 
przewodniczący Frontu Wyzwolenia Palestyny, Willi Brandt — przewod
niczący zachodnioniemdeckiej partii SPD i inni. Słowa pozdrowienia do 
uczestników obrad skierował także patriarcha Moskiewski i całej Rusi — 
Pimen, przewodniczący delegacji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego na V 
OZP.

Obrady rozpoczęto wieczornym nabożeństwem w dniu 22 czerwca, w 
czasie którego kazanie wygłosił bp Jacinto Ordonez z Kostaryki. Wysłu
chano także przemówienia metropolity Nikodema (+ 1978) — dotychczaso
wego prezydenta ChKP.

W czasie trwania obrad wysłuchano szereg referatów i koreferatów.
I tak w pierwszym dniu koreferaty wygłosili: ks. dr Herbert Mochalski 
z RFN pt. „Odprężenie — rozbrojenie — współpraca” oraz metropolita 
Mar Paul Gregorios z Indii pt. „O niektórych kluczowych problemach 
gospodarczych współczesności” . Ks. dr Richard Adriamanjato (Republika 
Malgaska) wygłosił podstawowy referat, w którym nawiązał do głównego 
tematu V -OZP. Z powodu choroby bpa Colina Wintera koreferat jego pt. 
„Chrześcijanie a wyzwolenie” został przedstawiony uczestnikom w  for
mie pisemnej.

W drugim dniu obrad wysłuchano obszernego sprawozdania z działal
ności ChKP w latach 1971—1978, które złożył bp Karoly Toth (Węgry), 
sekretarz generalny ChKP.

W następnych dniach obrady toczyły się w  czterech grupach roboczych: 
teologicznej, wyzwolenia ekonomicznego i rozwoju, antyrasizmu oraz spraw 
międzynarodowych i międzynarodowych struktur pokojowych. (Ostatnia
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składała się z 5 podgrup: do spraw bezpieczeństwa europejskiego, rozbro
jenia, ONZ, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu. Na podkreślenie 
zasługuje bardzo aktywne uczestnictwo delegatów polskich. Ks; prof. dr 
Witold Benedyktowicz był jednym z trzech przewodniczących grupy robo
czej do spraw międzynarodowych i międzynarodowych struktur pokoju, 
Wojciech Kętrzyński zastępcą przewodniczącego podgrupy do spraw ONZ, 
Jerzy Toeplitz referentem w grupie roboczej do spraw wyzwolenia eku
menicznego. Ks. Zdzisław Pawlik przewodniczył spotkaniu młodzieży i ko
biet, przedstawicieli Europy i Ameryki Północnej.

Zgromadzenie dokonało wyboru nowych władz. Dotychczasowy sekre
tarz generalny bp Karoly Toth został prezydentem ChKP, zaś metropolita 
Nikodem — prezydentem honorowym. Honorowymi członkami prezydium 
ChKP zostali: bp Tibor Bartha (Węgry), ks. dr Herbert Mochalski (RFN), 
ks. Heinrich Hellstern (Szwajcaria) i dr A. K. Thampy (Indie). Nadto w y
brano 137 członków Komitetu Kontynuacji Pracy oraz Komitetu Robo
czego, złożonego z 37 osóbi. Tym ostatnim, zgodnie ze statutem, kieruje 
prezydent.

Do Komitetu Kontynuacji Pracy weszło z Polski 6 osób: metropolita 
Bazyli, ks. prof. dr Witold Benedyktowicz, Jerzy Hagmajer, Kazimierz Mo
rawski (przewodniczący ChSS), bp Janusz Narzyński i ks. Zdzisław Pa
wlik. Ks. W. Benedyktowicz i K. Morawski zostali zarazem członkami 
Komitetu Roboczego. Na przewodniczącego Komitetu Kontynuacji Pracy 
wybrano Filareta, metropolitę Kijowa.

Zgromadzenie dokonało nowelizacji statutu i uchwaliło główne wyty
czne dla dalszej pracy ChKP.

Jak podaje komunikat prasowy, na pierwszym posiedzeniu Komitetu 
Roboczego (28 czerwca 1978) wybrano 19 osobowy skład Sekretariatu Mię
dzynarodowego i 2 zastępców sekretarza generalnego: ks. Christe Rosa 
(Sri Lanka) i ks. opata Sergieja Fomine z Rosyjskiego Kościoła Prawo

1 Jak podaje „CFK-Information”  nr 237 z 17 lipca 1978 r. do nowego Komitetu Ro
boczego należą: ks. dr R. Andriamanjato (Republika Malgaska), prof. dr S. Arce- 
Martinez (Kuba), prof. dr G. Bassarak (NRD), ks. V. Benecchi (Włochy), ks. prof. 
dr W. Benedyktowicz (Polska), dr A. S. Bujewski (ZSRR), ks. A. Byczków (ZSRR), 
kanonik Burgess Carr (Liberia), bp E. Carvalho (Angola), prof. dr R. Chandran 
(Indie), pani E. Coker (Sierra Leone), Brian Cooper (Wielka Brytania), ks. H. J. 
Oeffler (RFN), ks. Ch. Gray (USA), metropolita Paulos Mar Gregiorios (Indie), 
arcybp E. Hark (ZSRR), ks. W. Hartley (Australia), ks. T. Hirayama (Japonia), 
prof. M. Lopez (Argentyna), pani A. van Melle-Harmans (Holandia), bp dr J. Mi- 
chalko (CSRS), K. Morawski (Polska), metropolita Nicolae Corneanu (Rumunia), 
bp J. Ordonez (Kostaryka), bp dr E. Ottlyk (Węgry), metropolita Pankratij (Buł
garia), bp Pham Quang Phuoc (Demokratyczna Republika Wietnamu), pani S. Pe- 
trowa (Bułgaria), prof. dr B. Rigdon (USA), prof. L. Rivera (Porto Rico), pani 
E. Saari (Finlandia), pani B. Silva (Sri Lanka), S. Shauri (Tanzania), ks. S. Selassie 
(Etiopia), pani W. Seigel (Kanada), ks. dr J. Suwarski (CSRS), prof. O. Topouzyan 
(ZSRR), ks, G, Habib (Liban),
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sławnego. Z Polski w skład tego Sekretariatu2 wszedł ks. Zdzisław Pa
wlik. Natomiast na posiedzeniu Komitetu Kontynuacji Pracy wybrano 9 
wiceprezydentów i sekretarza generalnego. Wiceprezydentami zostali: ks. 
dr Richard Andriamanjato (Republika Malgaska), prof. dr Sergio Arce- 
Martinez (Kuba), ks. prof. dr Gerhard Bassarak (NRD), metropolita Nico- 
lae Comeanu (Rumunia), metropolita Paul Mar Gregorios (Indie), prof. 
dr Charles Gray (USA), bp Jan Michalko (CSRS), bp Pham Quang Phuoc 
(Demokratyczna Republika Wietnamu) i pani Bernadeen Silva (Sri Lanka).

Godność sekretarza generalnego powierzono ks. Lubomirowi Mirzejow- 
skiemu, duchownemu Kościoła Ewangelickiego Braci Czeskich w  Taborze 
(Czechy płd.).

V OZP przyjęło kilka dokumentów. Zasługują one na baczną uwagą 
i wykorzystanie przez wszystkich, którym leży na sercu sprawa pokoju 
i sprawiedliwości społecznej. Wiele inspirujących myśli zawiera także pod
stawowy referat oraz koreferaty.

Publikując zatem w niniejszym podwójnym numerze „Posłannictwa” 
wybrane materiały i dokumenty z V OZP, chcemy niejako przenieść te
matykę obrad na grunt polski, udostępniając ją szerszemu ogółowi, gdyż 
w  całej pełni zasługuje ona na kontynuację i upowszechnienie. Wyrażamy 
przekonanie, że tematyka ta stanie się przedmiotem sympozjów w  pol
skich środowiskach religijnych.

2 Skład nowego Międzynarodowego Sekretariatu jest następujący: ks. H. Drewes 
(RFN), ks. opat Sergiej Fomin (ZSRR), ks. X. Georgescu (Rumunia), ks. T. Gorog 
(Węgry), ks. W. D. Gutsch (NRD), H. V. Devadas (Indie), ks. L. Lazarus (Francja), 
J. Ligoo (Kenia), Awaro Icaza (Meksyk), ks. R. Morrison (Wielka Brytania), 
dr E. Phillippides (Grecja), ks. Z. Pawlik (Polska), L. Rogers-Wright (Sierra Leone), 
ks. Ch. Rosa (Sri Lanka), ks. dr T. Sabev (Bułgaria), ks. Ch. Sehmaueh (USA), 
prof. dr M. Salajka (CSRS), ks. A. S. Stojan (ZSRR), dr R. Gomez-Treto (Kuba). 
Źródła: jak wyżej.



„Posłannictwo”
Nr 3—4 1978

Przewodniczący Rady Państwa 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

V Ogólnochrześcijcmskie 
Zgromadzenie Pokojowe

Praga

Wielce Szanowni Przyjaciele.
Z uczuciem najgłębszej sympatii dla Waszego szlachetnego dzieła przy

jąłem list Dostojnego Metropolity Nikodema, informujący o zwołaniu
V Ogólnochrześcijańskiego Zgromadzenia Pokojowego i przesyłam Wam 
gorące pozdrowienie w imieniu narodu, który walkę o pokój uznał za pod
stawowy kanon swej polityki.

Mówimy o walce, ponieważ ewolucja świata ku pokojowi, bezpieczeń
stwu i współpracy narodów jest rezultatem zmagania się przeciwstawnych 
sił, koncepcji i dążeń.

Mówimy o walce, bo pokój jest niepodzielny ii gdziekolwiek na świe
cie istnieje zarzewie wojny, gdziekolwiek wybucha ona jako zjawisko 
rzekomo „lokalne” jest ona klęską i nieszczęściem dla uczestniczących 
w niej narodów, groźbą rozszerzenia się na inne regiony, zatrutym źródłem 
powikłań międzynarodowych.

Mówimy o  walce, gdyż postępy na drodze odprężenia międzynarodo
wego hamowane są przez dążenia do stałego wyścigu zbrojeń, propago
wanego przez silne grupy nacisku, oddziaływujące na poszczególne rządy, 
ich agendy, na partie i różne instytucje życia społecznego, na środki ma
sowego przekazu.

Nie może być trwałego odprężenia i pokoju, gdy utrzymują się i stale 
rosną, osiągając potworne wielkości zbrojenia, gdy wciąż wynajdywane 
są nowe środki grożące ludzkości zagładą.

Walka o pełne odprężenie w sferze politycznej i militarnej, o reduk
cję sił zbrojnych i stopniowo rozbrojenie, o współpracę między państwa
mi i narodami — to zarazem walka o zwycięstwo prawdy, że najwyższą 
wartością jest człowiek, a jego podstawowym prawem prawo do życia 
i pracy w  pokoju.

Wyznając te idee naród polski widzi w  dążeniu do ich urzeczywistnie
nia logiczną konsekwencję swej walki toczonej bez wytchnienia ód wrześ
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nia 1939 r. po maj 1945 r. Bój o naszą wolność i niezawisłość narodową 
był bowiem zarazem obroną najwyższych wartości całej ludzkości, a roz
gromienie hitleryzmu warunkiem wstępnym organizacji pokojowego ładu 
w Europie, sprawiedliwego dla wszystkich zamieszkujących ją  ludów, 
punktem wyjścia dla nowego etapu walk wyzwoleńczych narodów uciska
nych w innych częściach globu i stworzenia podstaw pokojowego współ
działania wszystkich państw na zasadzie pełnego poszanowania ich su
werenności i równoprawnego partnerstwa.

Te same idee podzielają z nami bratnie nam państwa socjalistyczne, 
rosną stale i w  odmiennych 'ustrojowo krajach siły realistyczne ocenia
jące stojące przed ludzkością perspektywy, wzmagają się na całym świe- 
ćie wysiłki ludzi dobrej woli, pragnących realizacji podstawowego prawa 
człowieka.

Czerpiemy stąd optymistyczne przekonanie, że — mimo wszelkich prze
szkód ■— solidarny nacisk pokojowych akcji światowej opinii publicznej 
rtiusi doprowadzić do rozwiązań, jakie stały się w  obecnym układzie sto
sunków międzynarodowych całkowicie realne. Możemy doprowadzić do 
umo.onienia. pokoju poprzez zmniejszenie brzemienia zbrojeń bez uszczer
bku bezpieczeństwa którejkolwiek ze stron, a z korzyścią dla wszystkich 
państw i narodów, z perspektywą przeznaczenia zaoszczędzonych w  ten 
spogób środków na rozwiązanie żywotnych problemów ludzkości — likwi
dacji głodu, niedorozwoju, chorób, zagrożenia naturalnego środowiska czło
wieka.

. Wasze Zgromadzenie, Drodzy Przyjaciele, jest ważną częścią składową 
tej ogólnoświatowej walki o zwycięstwo humanizmu i pokoju —  obra
dom  Waszym towarzyszyć więc będą najserdeczniejsze życzenia całego na
rodu polskiego,

(Henryk Jabłoński)

Warszawa, dn. i2 czerwca 1978 r
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„Posłannictwo”
Nr 3—4 1978

Bp Karoly Toih

Sprawozdanie z działalności ChKP  
za okres między IV a V  O ZP

(streszczenie)

Jestem przekonany, że nikt nie oczekuje ode mnie sprawozdania za
wierającego szeroką analizę wszystkich inicjatyw naszego ruchu podczas 
minionych siedmiu lat. Ograniczę się do problemów, które wyrażają naj
lepiej istotę naszych wysiłków pokojowych i narzucają jeszcze otwarte 
kwestie, nad którymi dyskusja tutaj winna doprowadzić do dalszych im
pulsów i inicjatyw. Sprawozdanie moje nie rości więc sobie prawa do 
przedstawienia wszystkich zakresów pracy naszego ruchu. Ma ono być 
tylko skromnym przyczynkiem do szczerej, braterskiej i otwartej wymia
ny poglądów.

Przybyliśmy tutaj z różnych obszarów politycznych, społecznych, kul
turalnych, ideologicznych i duchowych. A  mimo to mamy tę samą pod
stawę, na której stoimy: naszą wspólną wiarę w  Ewangelię Jezusa Chry
stusa. Zgromadziliśmy się w  Jego imieniu. Mamy za sobą okres siedmiu 
lat, który pod wieloma względami był jedyny w swoim rodzaju. Charak
teryzowały go wzmożone wysiłki na rzecz pokoju, sprawiedliwości, demo
kracji i wyzwolenia, chociaż od czasu do czasu wyłaniały się znowu stare 
konflikty i napięcia, o czym mogliśmy się przekonać w  ostatnich tygod
niach i miesiącach.

Koncentrując uwagę na pracy ChKP podczas minionych 7 lat, trzeba 
powiedzieć o: 1. kontynuacji naszego ruchu, 2. motywacajch teologicznych, 
3. historycznym zadaniu, 4. służbie na rzecz sprawiedliwości, 5. poszuki
waniu szerokiej współpracy.

Przejdźmy więc do każdej z tych kwestii.

I

Mówiąc o kontynuacji naszego ruchu trzeba w  pierwszym rzędzie wspo
mnieć o dwóch rocznicach. Pierwszą, nie tak odległą w  czasie, jest 20 rocz
nica założenia ChKP. Druga, mimo, że dalej sięga w  przeszłość, była nie
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mniej pouczającym wydarzeniem — przed 50 laty odbyła się w Pradze 
Międzynarodowa Konferencja Pokojowa Kościołów.

W sierpniu 1928 r., z inicjatywy przywódców Kościołów czechosłowac
kich, zwołano Kongres Światowego Związku Krzewienia Przyjaźni między 
Narodami za pośrednictwem Kościołów, który (wspólnie z konferencjami 
w Sztokholmie z 1925 r. i w Lozannie z 1927 r.) może uchodzić za prekur
sora ruchu ekumenicznego, a także za duchowego i teologicznego poprzed
nika przedsięwzięć ucieleśnianych w ChKP. Było to posiedzenie oficjal
nych Kościołów, w  którym uczestniczyły najwybitniejsze podówczas oso
bistości ekumeniczne. Cele Światowego Związku były identyczne z celami 
naszego ruchu. W jednym z ówczesnych sprawozdań można przeczytać: 
„wysiłki zmierzające do likwidacji wojen nie będą naprawdę skuteczne, 
dopóki Kościoły nie uświadomią sobie, że podejmowania tych wysiłków 
domaga się głoszona przez nie Ewangelia” .

Studiując dokumenty tej konferencji jest się pod wrażeniem dużego 
udziału przedstawicieli prawosławia oraz żywego zainteresowania, jakie 
okazały jej Kościoły protestanckie Europy wschodniej (czechosłowackie, 
polskie, węgierskie). Zainteresowanie konferencji koncentrowało się na 
temacie, który nie stracił na aktualności. Chodziło o problem rozbrojenia.

Inną rocznicą jest utworzenie naszego ruchu przed 20 laty. O wyda
rzeniu tym można z całą pewnością powiedzieć, że ożywiło szlachetne dą
żenie chrześcijan wyrażone przez konferencję z 1928 r. Pionierzy naszego 
ruchu zaniepokojeni byli, czy ludzkość jest świadoma niebezpieczeństw, 
w których się znalazła przez bronie jądrowe. Zdawali sobie sprawę, że nad
rzędnym zadaniem wiary i teologii chrześcijańskiej jest jasne stwierdzenie, 
iż bronie atomowe i próby z nimi są strasznym pogwałceniem przykazań 
Chrystusa.

W 20 rocznicę ChKP dziedzictwo otrzymane od jej założycieli można 
podsumować następująco: chrześcijańska służba pokojowa jest właści
wym zadaniem Kościołów. Pionierów naszego ruchu przepełniała wielka 
nadzieja, że w trakcie pracy pokojowej Kościoły uzyskają, jako dar Boży, 
większy stopień jedności i współpracy.

W duchu wdzięcznej pamięci i odpowiedzialnego zaangażowania wspo
minamy pierwsze dwa dziesięciolecia ChKP i tych wszystkich, którzy 
ofiarnie, czasem nawet nie rozumiani właściwie przez otoczenie, wzięli na 
siebie brzemię Pana (Mt 11,29—30). Ze szczególną miłością i czcią prag
niemy wspomnieć tych, którzy stali u kolebki naszego ruchu i nadal jesz
cze znajdują się wśród nas, aby dać świadectwo wierności i jego konty
nuacji. Z wielkim szacunkiem witamy naszych wiceprezydentów, ks. bp. 
Tibora Barthę i ks. bp. Jana Michalko, metropolitę Doroteusza, Kurta 
Essena, patriarchę Mirosława Nowaka, ks. bp. Zdzisława Trandę i dra 
Giinthera Wirtha.
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II
Refleksja teologiczna była zawsze ściśle związana z działalnością poko

jową naszego ruchu. Już na samym początku wyłoniła się potrzeba teo
logicznej interpretacji naszych specyficznych motywacji chrześcijańskich.

Prawdą jest, że większość naszych teologów i Kościołów zaniedbywała 
temat pokoju. Jeśli nawet prowadzono teologiczne badania nad tym pro
blemem, to nie dawały one wystarczających inspiracji do praktycznej 
współpracy pokojowej chrześcijan.

Lata, które minęły od ostatniego Ogólnochrześcijańskiego Zgromadzenia 
Pokojowego (1971) miały ważne znaczenie dlatego, że w  tym stosunkowo 
krótkim czasie wyjaśniono poważnie pod względem naukowym pokojowe 
posłannictwo Biblii.

Pogłębienie teologii pokoju pomogło w  znalezieniu odpowiedzi na tak 
zasadnicze pytania, jak: czy można urzeczywistnić pokój w  świecie? czy 
częste obietnice pokoju, zawarte w poselstwie o zbawieniu, należy uwa
żać tylko za poetyckie i uroczyste frazy? Inne pytanie, które wymaga od
powiedzi, brzmi: czy można ustanowić bezpośredni związek między po
kojem duchowym, pokojem Boga, ą  faktami historycznymi, pokojem, któ
ry należy osiągnąć obecnie? Biblijne badania problemu pokoju, teologicz
ne wyjaśnienie koncepcji pokojowej w Starym Testamencie (szalom 
i eirene) pomagają odpowiedzieć na te pytania.

Starotestamentowe pojęcie „szalom” nie czyni rozgraniczenia między 
pokojem Boga a pokojem ziemskim. Znaczenia „szalom” nie można nigdy 
stosować wyłącznie do wybawienia pojedynczego człowieka, gdyż miej
scem, w którym można je stale doświadczać jest życie społeczeństw i na
rodów.

Znaczenie pokoju w Starym Testamencie przechodzi na Nowy. Zostało 
ono uzupełnione i powiązane z osobą Jezusa Chrystusa. Jezus był budow
niczym pokoju. Żył w pokoju także ze swoimi wrogami. Pojednał Żydów 
i pogan, największych antagonistów owych czasów. Zbór chrześcijański 
jest miejscem, gdzie winno się manifestować pojednanie z Bogiem. Cho
ciaż Nowy Testament czyni rozróżnienie między pokojem Bożym a poko
jem między ludźmi, to zarazem jednak łączy oba rodzaje pokoju.

Tradycyjna teologia chrześcijańska uważa, że wojny są zjawiskiem nie
uchronnym ze względu na grzeszny stan człowieka, jego grzech pierwo
rodny. W rzeczywistości jest to argument przedchrześcijański, gdyż Jezus 
Chrystus skierował na właściwe tory naszą łączność z Bogiem. Jezus 
umożliwił każdemu człowiekowi uregulowanie stosunków z Bogiem i bliź
nimi. Dlatego teologia chrześcijańska może się zajmować sprawami poko
ju tylko na podstawie chrystologii. Oczywiście nie oznacza to, że chrześ
cijańska nauka o grzechu pierworodnym straciła na znaczeniu. Właśnie 
ta nauka pomaga nam widzieć człowieka realnie, tj. także z perspektywy 
nadziei na zbawienie przez Chrystusa.
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Podsumowując można powiedzieć, że teologiczna refleksja naszego ru
chu pomogła dostrzec te kwestie, od których zależy skuteczna służba po
kojowa chrześcijan. Są to:
1. Teologiczne usprawiedliwienie wojny, teza wojny sprawiedliwej jest 

przestarzała w  epoce broni masowego zniszczenia;
2. Musimy odrzucić pogląd, że pokój nie jest realny i uświadomić sobie, 

że pokój można osiągnąć;
3. Musimy zerwać z tendencją uduchowienia, indywidualizowania i escha- 

tologizowania pokoju przez chrześcijan.
Do teologicznych rozważań o pokoju chciałbym dodać, że w  ChKP nie 

staraliśmy się nigdy o stworzenie jednolitej teologii pokoju, która byłaby 
obowiązująca dla wszystkich. Naszymi rozważaniami nad teologią pokoju 
chcieliśmy raczej dać impuls różnym poszukiwaniom teologicznym w  na
szym ruchu, aby zgodnie z własnymi tradycjami szukały biblijnego uza
sadnienia pokoju.

III

Stosunki między chrześcijaństwem a marksizmem, który reprezentuje 
najważniejsze poglądy idelogiczne naszej epoki, były od samego początku 
ważnym tematem naszego ruchu.

Musimy uznać, że każda epoka ma własne ideologiczne poglądy. W na
szej epoce najbardziej typowym ich przedstawicielem jest idea socjalizmu.

Musimy stwierdzić, że każdy, pozytywnie lub negatywnie, bezpośrednio 
lub pośrednio, musi zająć stanowisko wobec socj'alizmu jako zjawiska 
światowego.

Historyczna tragedia chrześcijaństwa polega na tym, że od początku 
występowało przeciw ruchowi robotniczemu i żądaniom mas pracujących. 
Zorganizowany ruch robotniczy traktowało stale jako zjawisko szkodliwe 
dla chrześcijaństwa.

W tej dziedzinie można mówić o negatywnym stosunku d wzajemnym 
oddziaływaniu. Z jednej strony Kościół był związany z klasami feudalno- 
-mieszczańskimi, od których oczekiwał obrony przed ruchem robotniczym, 
tak że ruch ten zaczął widzieć w  Kościele swego wroga i był zmuszony 
go zwalczać. Z drugiej strony niechęć ruchu robotniczego wobec religii 
i Kościoła ma też swoje filozoficzne i ideologiczne korzenie.

Tragedię chrześcijaństwa pogłębiło to, że marksistowskiego ateizmu 
nie rozważano i nie badano telogicznie z punktu widzenia Ewangelia, 
ten ateizm służył tylko jako pretekst do usprawiedliwienia antysocjali
stycznej i antykomunistycznej postawy Kościołów. W naszej epoce rozpo
czął się jednak proces, w  którym podejmuje się próby teologicznego po
dejścia do tej kwestii. Ponadto obecność chrześcijańską w  socjaliźmie, tj. 
w  politycznej praktyce marksizmu, stała się historyczną rzeczywistością. 
Coraz więcej ludzi reprezentuje pogląd, że spotkanie marksizmu i chrześ
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cijaństwa, a nawet ich współpraca są historyczną koniecznością. Chrześ
cijanie ze spotkania z marksizmem nauczyli sią odpowiedzialnego stosunku 
wobec historii. Zaczęli myśleć kategoriami historycznymi, a nawet nau
czyli się optymistycznie patrzeć w  przyszłość. Chrześcijaństwo, wyzwolone 
z więzów nałożonych przez stare struktury społeczne, odkryło nowe w y
miary służby w  społeczeństwie socjalistycznym.

Ten nowy okres w stosunkach między chrześcijanami i marksistami 
charakteryzuje przede wszystkim fakt, że nie określa go płaszczyzna akal- 
demickich teorii; zrozumiano, że prowadzoną pcrziez chrześcijan teoretyczną 
analizę marksizmu winna wyprzedzać pozytywna praktyka polityczna. 
Oczywiście, poważnym problemem pozostaje dla nas kwestia ateizmu. Nie 
wolno nam jednak sprowadzać ateizmu do marksizmu i zapominać, że we 
współczesnym świecie można spotkać wiele rodzajów ateizmu. W każ
dym razie, doszliśmy do przekonania, że ateizm marksistów nie może być 
usprawiedliwieniem dla naszej odmowy współpracy z nimi i że nie po
winno być miejsca dla teoretycznej polemiki.

Ze spotkania z marksizmem możemy zyskać ważne bodźce teologiczne. 
Po pierwsze, w  dziedzinie starań o zrozumienie człowieka, jego ideologii 
i celów, jakie przy pomocy tej ideologii pragnie osiągnąć. Po drugie, w  dzie
dzinie starań o  teologiczne opracowanie społecznej użyteczności.

Pragniemy podjąć próbę -teologicznego odkrycia człowieka, który swą 
tożsamość znajduje w  socjalizmie. Dzięki jakim wartościom człowiek może 
znaleźć swoją tożsamość? Czy i w jakim miejscu teologia chrześcijańska, 
przez ukazywanie tych wartości i usuwanie przeszkód w  ich rozwoju, może 
przyjść z pomocą? Dlatego musimy wyjaśnić stosunek wiary chrześcijań
skiej do dążeń człowieka, z jakimi spotykamy się w  marksizmie.

Chciałbym ten fragment przemówienia zakończyć dwoma krótkimi uwa
gami. Po pierwsze, wielu ludzi patrzy podejrzliwie na współpracę między 
chrześcijanami i marksistami, zwłaszcza w  dziedzinie pokoju światowego. 
Kościoły chrześcijańskie, zamiast utrzymywać tę podejrzliwość winny ra
czej przypomnieć sobie ze skruchą, że to właśnie ruch robotniczy postawił 
sobie ten cel, który winien być obowiązkiem Kościołów, gdyż bezpośred
nio odpowiada pokojowemu przekazowi Biblii —  odpowiedzialność za po
kój i dzia&nie na rzecz pokoju. My, chrześcijanie, otrzymujemy przez Boga 
darowaną sposobność, że mimo wszelkich naszych zaniedbań marksiści są 
gotowi do współpracy z nami w dążeniu do zachowania ludzkości przy 
życiu. Po drugie, nie musimy mieć żadnych obaw z powodu krytycznej 
postawy marksistów wobec religii. Tej krytycznej postawie winniśmy od
ważnie wychodzić na spotkanie. Wiara, która wiąże się z tym spotkaniem 
i współpracą, będzie wiarą, która została wypróbowana w ogniu krytyki, 
wiarą zahartowaną w  ogniu prób, tak, że z ufnością i nadzieją będziemy 
mogli spoglądać w przyszłość.

13



IV

Hasło „pokój i sprawiedliwość” było głównym motywem ChKP szcze
gólnie w ostatnich latach. Nie przesadzę, gdy powiem, że w ostatnich sied
miu latach walczono na całym świecie o  sprawiedliwość.' Znajdowało to 
odbicie we wszystkich ekumenicznych, kościelnych i teologicznych dąże
niach i w  działalności naszego ruchu nie tylko przez założenie kontynen
talnych organizacji w  Azji, A fryce i Ameryce Łacińskiej w  ostatnim cza
sie, ale i w  treści naszej pracy.

Przyjrzyjmy się głównym charakterystycznym cechom tej sytuacji. Dla 
lepszego zrozumienia muszę na wstępie zaznaczyć, że winniśmy się zająć 
specyficznym rezultatem teologicznej wykładni pokojowego przekazu Bi
blii. Kiedy wołamy o pokój w  duchu Ewangelii, możemy być niewłaściwie 
zrozumiani. Niektórzy mogą twierdzić, że akceptujemy niesprawiedliwość 
i że popieramy status quo pod względem narodowym i międzynarodowym. 
To sprawia, że tak wielu chrześcijan przeżywa wewnętrzny kon
flikt, gdy mają wybierać między wezwaniem do pokoju a wezwaniem do 
sprawiedliwości, jak gdyby istniała sprzeczność między obydwoma ele
mentami. Bez sprawiedliwości nie ma pokoju. Pokój wymaga stałej walki
o sprawiedliwość.

W Trzecim Świecie dokonuje się nowy rozwój teologii. Latynoamery
kańskie teologie wyzwolenia konsekwentnie zwracają uwagę na ucisk, 
wyzysk i nędzę, podobnie jak teologie afrykańskie lub czarnych Amery
kanów odkrywają ideologię rasizmu, która jest jednym z instrumentów 
społecznej dyskryminacji i ekonomicznego wyzysku. Teologie te, zajmu
jące się położeniem uciskanych narodów i dające wyraz ich tęskonty za 
wolnością, musimy traktować poważnie, nawet gdy zajmujemy wobec nich 
krytyczne stanowisko.

Dalej istotne jest, że wyzwolenie narodów Trzeciego Świata osiągnęło 
nowe stadium. Analizując ich sytuację spostrzegamy, że walka toczy się 
na trzech płaszczyznach. Ciągle są jeszcze narody, które walczą o swe 
wyzwolenie narodowe. Nadal istnieją ludy uciskane przez reżimy prak
tykujące apartheid. Ale w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej są też i ta
kie narody, które radykalnie zmieniły struktury ekonomiczne i społeczne.

Wyzwolenie ekonomiczne przybrało nowe formy. Na płaszczyźnie mię
dzynarodowej powstaje program nowego światowego ładu ekonomicznego. 
W minionym okresie w naszej pracy zrozumieliśmy, że sprawiedliwy ład 
międzynarodowy może objąć tylko te narody, których wewnętrzny system 
społeczny i gospodarczy opiera się na zasadach sprawiedliwości. Między
narodowa sprawiedliwość jest nie do pomyślenia bez sprawiedliwości 
w poszczególnych krajach.

W nawiązaniu do tych rozważań chciałbym krótko omówić zasadnicze 
stanowisko wobec najbardziej, krytycznych zjawisk w krajach Trzeciego 
Świata.
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1. A m e r y k a  Ł a c i ń s k a

Chociaż na początku lat sześdziesiątych można było oczekiwać rozwoju 
społecznego w  tych krajach, to jednak wnet potem nadzieje te rozwiała 
fala ucisku i terroru. Stało się to we wszystkich niemal krajach tego kon
tynentu. Fala ta nie oszczędziła i Kościołów, i chrześcijan. Niejeden chrześ
cijanin swoją solidarność z uciskanymi musiał opłacić więzieniem a na
wet życiem.

W  Ameryce Łacińskiej dają się zauważyć dwie związane ze sobą, choć 
przeciwstawne, tendencje. Z  jednej strony istnieją duchowni, którzy soli
daryzują się z masami, z drugiej strony wzrasta ucisk zaprowadzony czę
sto przy pomocy chrześcijańskich haseł lub w  imieniu rzekomej obrony 
porządku, bezpieczeństwa i chrześcijańskiej cywilizacji. Jednakże w  nie
których przypadkach Kościół stał się jedyną instytucją, która może wy
stąpić w obronie uciskanych. Niestety, w  chwili obecnej, po tak pełnym 
nadziei rozwoju na początku lat siedemdziesiątych, Kościoły znajdują się 
albo w niewoli, albo n!a emigracji wewnętrznej.

2. A f r y k a

W ostatnich tygodniach świat poświęcał szczególną uwagę Afryce. Wy-, 
darzenia w roku Afryki, walki wyzwoleńcze na południu tego kontynentu 
poważnie wstrząsnęły ludźmi i zrodziły atmosferę zimnej wojny podob
ną do tej, która przed 20 laty panowała w Europie. Chcąc uzyskać jasny 
pogląd na dokonujący się rozwój trzeba przede wszystkim zrozumieć, że 
w Afryce nie chodzi ani o problemy ideologiczne, ani o rywalizację wiel
kich mocarstw, lecz o wyzwolenie narodów afrykańskich, które żyją pod 
reżimem białej mniejszości. Nawet'ryzykując, że zostaniemy niewłaściwie 
zrozumiani, musimy powiedzieć, iż gadanina o niebezpieczeństwie ra d z iee - 
ko-kubaństeim i ideologicznej ekspansji wypływa tylko z obawy o zacho
wanie zagrożonych interesów gospodarczych i militarnych w pewnych 
częściach Afryki. Cóż bowiem krajom, które przez całe wieki dysponowały 
nieograniczonymi możliwościami, stało na przeszkodzie w udzieleniu ru
chom wyzwoleńczym takiej pomocy, z jaką przyszły im Kuba i Związek 
Radziecki?

Chciałbym przytoczyć dwie opinie pochodzące z obiektywnych studiów 
nad sytuacją w Afryce.

„Bez pomocy zagranicznej w minionych 30 latach Afryka Południowa 
nie stałaby się potęgą gospodarczą i militarną, jaką jest dzisiaj na całym 
kontynencie afrykańskim” („Interet financiere et lutte contrę 1’apartheid” , 
„Le Monde Diplomatique” , czerwiec 1978).

„Walka w Afryce prowadzona jest na trzech płaszczyznach: wyzwole
nia rasowego, wyzwolenia narodowego i wyzwolenia ekonomiczno-społecz-
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nego. W Afryce Południowej mamy do czynienia z sytuacją, w której 
wszystkie trzy płaszczyzny się nakładają. Ten sam reżim, który prakty
kuje ucisk rasowy i wyzysk ekonomiczny, służy zarazem ponadnarodo
wym koncernom, stanowiącym główną przeszkodę na drodze do narodo
wej suwerenności. I to samo państwo faszystowskie broni i popiera inte
resy kapitalizmu w  Afryce południowej, Namibii i Zimbabwe” (Ffatrik 
Masanja: „Naocoionisation et revolution en Afriąue” Theologies du 
Tiers-Monde” , s. 12).

3. B l i s k i  W s c h ó d

Jest to obszar, który w  minionych siedmiu latach był stale ogniskiem 
kryzysu zagrażającym pokojowi w świecie. Chciałbym zwrócić uwagę, że 
wszystkie wcześniejsze stanowiska naszego ruchu wobec konfliktu na Blis
kim Wschodzie, a zwłaszcza nasza Deklaracja Zagorska z 1967 r., wytrzy
mały próbę czasu. Sytuację na Bliskim Wschodzie charakteryzują przy
najmniej cztery stałe czynniki:
a) antyarabska polityka Izraela, opierająca się na sile militarnej;
b) los Palestyńczyków i uznanie ich praw narodowych;
c) stosunki krajów arabskich z Palestyńczykami, między sobą i z Izra

elem;
d) międzynarodowe wysiłki, zwłaszcza w ramach ONZ, na rzecz rozwiąza- • 

nia tej kwestii.
W tej bardzo trudnej i skomplikowanej sytuacji stanowisko naszego 

ruchu pozostawało niezmienne w okresie ostatnich siedmiu lat. Nasze za
sady są następujące:
a) oddanie obszarów arabskich zajętych w wojnie w  1967 r.;
b) uznanie praw Palestyńczyków;
c) polityczna ugoda w  sensie uchwał ONZ i wspólnej radziecko-amery-

kańskiej deklaracji z 1 października 1971 r.
Nie ma wątpliwości, iż w  trudnej sytuacji krajów Bliskiego Wschodu 

solidaryzujemy się z narodami arabskimi, a zwłaszcza z ich Kościołami 
i siłami pokojowymi w  Izraelu, które szukają pokojowego rozwiązania kon
fliktu.

4. A z j a

Sytuacja w A zji zmieniła się poważnie w  ostatnich latach, zwłaszcza 
od zakończenia wojny wietnamskiej. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz ruch 
od początku do końca okazywał swą solidarność z braterską walką narodu 
wietnamskiego.

Sytuacja, jaka powstała w Indochinach w  ostatnich miesiącach, musi 
jednak przepełniać nas troską. Chodzi o wielkie niebezpieczeństwo, które
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grozi polityce międzynarodowej — zwłaszcza w Azji ze strony Chin. Nie 
możemy zrozumieć, dlaczego Chiny popierają faszystowskie dyktatury 
w Ameryce Południowej, dlaczego życzą sobie utrzymania zagranicznych 
(amerykańskich) baz wojskowych na Oceanie Indyjskim i dlaczego repre
zentują pogląd, że trzecia wojna światowa jest nieunikniona.

Naszym zdaniem, dla życia narodów azjatyckich charakterystyczny jest 
obecnie fakt, że u milionów ludzi tego kontynentu budzi się nowa świado
mość. Uświadomiły sobie one swoją godność ludzką i dążą do realizacji 
sprawiedliwości. Z drugiej strony są rozczarowane faktem, że wiele obiet
nic politycznych i społecznych, którymi je karmiono, nie zostało dotrzy
manych.

V

Nieistnienie wojen nie oznacza jedinak jeszcze pokoju. Pokój — o któ
rym mówimy, nie może być utopią, lecz wynikiem zdecydowanej działal
ności pokoleń. Pokój można osiągnąć:
1) przez usunięcie lub przynajmniej zmniejszenie przemocy w  stosunkach 

międzynarodowych;
2) przez stworzenie sprawiedliwych struktur społecznych i międzynarodo

wych oraz zmniejszenie niesprawiedliwości do minimum;
3) przez stworzenie wspólnoty światowej zabezpieczającej pod każdym 

względem wzajemne stosunki międzynarodowe.
W kontekście tym szczególne znaczenie należy przypisać polityce od

prężenia, której podstawą jest poprawa stosunków Wschód-Zachód, a zwła
szcza między USA i ZSRR.

W ostatnich siedmiu latach nastąpiły wielkie zmiany w stosunkach 
międzynarodowych. Punktem kulminacyjnym była Konferencja w  Helsin
kach, Dzięki tym zmianom poważnie zmniejszyła się możliwość konflik
tów zbrojnych w  Europie.

Proces odprężenia i współpracy między Wschodem a Zachodem ma zna
czenie zasadnicze, gdyż ewentualny konflikt między nimi rozszerzałby się 
także na kraje pozaeuropejskie.

Szczegółowe studium wyników Konferencji Belgradzkiej, kontynuują
cej Konferencję w  Helsinkach, ukazuje, że obie strony widzą istotny, rze
czywisty interes w  utrzymaniu procesu odprężenia. W aktualnej sytuacji 
kontakty dwustronne i wielostronne między krajami Wschodu i Zachodu 
mają bardzo wielkie znaczenie i winny służyć pogłębianiu wzajemnego 
zaufania. W tym względzie organizacje pozarządowe i takie ruchy jak nasz 
ponoszą wielką odpowiedzialność i muszą odgrywać ważną rolę.

Jest też rzeczą oczywistą, że polityka odprężenia opiera się na dwóch 
filarach. Przedstawiciel krajów socjalistycznych podkreślił w Belgradzie, że, 
odprężeniu politycznemu musi towarzyszyć odprężenie militarne, tj. roz
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brojenie. Delegaci krajów zachodnich byli jednak zdania, że przyszłość 
polityki odprężenia zależy od kwestii praw człowieka. Spróbujmy zbadać 
oba stanowiska.

R o z b r o j e n i e

Posiedzenie nadzwyczajne Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie roz
brojenia nie zostało jeszcze zakończone. Jednakże każdy, kto tylko pobież
nie śledził obrady, wie dobrze o sumach, które wydaje się na zbrojenie 
i o potwornym wyścigu zbrojeń zagrażającym życiu całej ludzkości. Dla
tego w świetle dyskusji, jaka toczyła się na tym posiedzeniu, uzasadnione 
wydaje się być pytanie: czy ludzkość przez brak trzeźwej woli politycznej 
i siły moralnej zmierza nieuchronnie do całkowitego samounicestwienia? 
Sądzę, że aktualność tego pytania staje się dla nas bardziej oczywista 
w świetle inicjatyw sprzed 20 lat, gdy ChKP rozpoczynała swą działalność 
uważając sprawę losu ludzkości za zagadnienie ludzkiego sumienia.

P r a w a  c z ł o w i e k a

Każdy wie, że problem praw człowieka stał się ostatnio wielce popu
larny, chociaż nie jest to zagadnienie nowe. W grudniu br. obchodzić bę
dziemy 30 rocznicę uchwalenia przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka. Musimy czynić co w naszej mocy, aby zapewnić przestrzega
nie indywidualnych i społecznych praw człowieka. Wszelako prawa te 
mają swój porządek hierarchiczny, w którym pierwszeństwo należy przy
znać prawom elementarnym — prawu do życia, pracy, zdrowia i kultury.

W związku z problematyką praw człowieka należy zająć się jeszcze 
dwiema kwestiami. Prawa te należy też widzieć z perspektywy krajów 
Trzeciego Świata. Musimy uświadomić sobie, że kraje, które chcą ucho
dzić za obrońców tych praw człowieka, stworzyły lub utrzymują w Trze
cim Świecie systemy społeczne, które gwałcą najelementamiejsze prawa 
ludzkie. To prawda, że baza ekonomiczna i  względne bogactwo materialne 
krajów zachodnioeuropejskich i północnoamerykańskich — będące prze
ważnie wynikiem stosunków gospodarczych z Trzecim Światem — gwa
rantuje wyższy stopień formalnych praw człowieka, zwłaszcza dla pew
nych warstw społecznych. Ale ciężkie brzemię tej uprzywilejowanej pozy
cji znosi proletariat współczesnego świata — narody Trzeciego Świata.

Drugi problem polega na tym, że nawet w krajach socjalistycznych 
istnieją niewątpliwie odosobnione przypadki, które nie mogą się podobać 
nikomu. Musimy jednak dostrzec, że przy tak radykalnych przemianach 
życia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego, a które dokonują się 
jeszcze w tych krajach, z konieczności muszą wystąpić pewne problemy 
personalne, psychologiczne i ludzkie, abstrahując od faktu, że stale byli,
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są i będą wrogowie tych przemian. Dlatego nie powinniśmy oceniać całegó 
systemu społecznego według pewnych odosobnionych przypadków, lecz na
leży na nie patrzeć raczej w  świetle osiągnięć całego społeczeństwa.

Ci, którzy politykę odprężenia i współpracy uzależniają od kwestii 
praw człowieka — jednostronnie interpretowanych praw człowieka —  do
konali złego wyboru priorytetów. Nadużywanie problemu praw człowieka 
dla celów antysocjalistycznej propagandy przynosi ze sobą napięcia i nie
ufność, pobudza wyścig zbrojeń. I odwrotnie, nawet najmniejszy sukces 
w zmniejszeniu wyścigu zbrojeń tworzy zaufanie i atmosferę, w której 
łatwiej można naprawić szkody spowodowane naruszeniem praw człowie
ka. Tyle o sytuacji europejskiej.

VI
Głównym tematem naszego Zgromadzenia jest solidarność. Nie powin

niśmy pominąć nowych faktów świadczących, że stworzono i udoskonala 
się wstępne warunki do zrealizowania praktycznej solidarności. Myślę tu
taj o strukturach światowych, które na wielu płaszczyznach uzupełniają 
się wzajemnie i powszechnie określane są mianem struktur pokojowych. 
W powiązaniu z tematem naszego Zgromadzenia możemy je nazwać struk
turami solidarności. Ich cecha charakterystyczna polega na tym, że obej
mują prawie wszystkie obszary życia ludzkiego i — bez względu na po
lityczne poglądy, ideologie i religie — stwarzają warunki do urzeczywist
niania solidarności. W ramach tych struktur pokojowych odczuwa śię,' że 
cała ludzkość jest jedną rodziną.

Struktury pokojowe podnoszą świadomość jedności. W tym sensie po
pieramy ONZ, która jest największą organizacją pokojową. Strukturą taką 
jest też światowy ruch pokojowy. Jesteśmy przekonani, iż ekumeniczna 
świadomość Kościołów i chrześcijan, ich szeroka i różnorodna współpra
ca, w której tworzeniu nasz ruch ma także skromny udział, przyczyni się 
do budowania i umacniania solidarności całej ludzkości.

Chciałbym wymienić obszary, na których nasz ruch poczynił w ostat
nich siedmiu latach postępy.
1) Doszło do zacieśnienia naszych kontaktów z ONZ. Zostaliśmy zareje
strowani jako organizacja w ECOSOC (Rada Ekonomiczna i Społeczna 
ONZ). Status ten umożliwił nam zainstalowanie stałego przedstawiciela 
przy tej organizacji i otwarcie skromnego biura w  Nowym Jorku. Mogliś
my uczestniczyć w prawie wszystkich akcjach ONZ, zwłaszcza w  różnych 
konferencjach światowych i pracach komisji. Podejmowaliśmy stałe sta
rania o poinformowanie najszerszych kręgów na temat celów i przedsię
wzięć ONZ. Celowi temu służy doroczna Niedziela ONZ.
2. W duchu ekumenizmu współpracowaliśmy w najszerszym znaczeniu sło
wa. Z' jednej strony współpracowaliśmy ze świeckimi organizacjami poko
jowymi i ruchami wyzwoleńczymi, z drugiej zaś — z różnymi organiza
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cjami ekumenicznymi, jak Światowa Rada Kościołów, Konferencja Koś
ciołów Europejskich i Ogólnoafrykańska Konferencja Kościołów, a nawet 
z międzynarodowymi organizacjami o charakterze konfesyjnym (np. Pax 
Christi Internationalis).
3. Dla wielu ludzi nie jest jasny nasz stosunek do oficjalnych Kościołów. 
Jtak wiadomo, członkostwo ChKP obejmuje Kościoły, grupy i pojedyncze 
osoby. W ostatnich siedmiu latach czyniliśmy nieustanne starania o po
prawę stosunków z wszystkimi Kościołami. Nie łudzimy się, że oficjalne 
Kościoły, zwłaszcza na Zachodzie, staną się członkami naszego ruchu. Mimo 
to, życzymy siobie dialogu z niimi.
4. Dzięki większemu zaangażowaniu naszych braci z Azji, Afryki i Ame
ryki Łacińskiej w pracach ChKP wzbogaciliśmy się pod względem ducho
wym i teologicznym. Przestaliśmy być ruchem europocentrycznym, co 
otworzyło nam nowe perspektywy. Musimy konsekwentnie kroczyć tą 
drogą.
5. Krokiem naprzód jest także fakt, że wzrasta udział kobiet w  naszym 
ruchu. Zabezpieczenie pokoju, ochrona życia, dążenie do sprawiedliwszych 
stosunków życiowych — oto zadania, w których realizacji szczególnie kon
struktywnie mogą współpracować kobiety.

* * *

Zgromadzenie nasze musi podjąć ważne uchwały o działalności w mi
nionych siedmiu latach i ustalić najważniejsze zadania na nadchodzący 
okres. Opinia światowa oczekuje od nas, że zajmiemy stanowisko wobec 
aktualnych problemów ludzkości. Poza tym musimy podjąć ważne uchwa
ły, które określą przyszłość naszego ruchu. Proponujemy przyjąć nowy 
statut, gdyż tego wymaga rozwój naszego ruchu. Ze znanych powodów 
musimy też wybrać nowe kierownictwo.

Na zakończenie chciałbym szczególnie podziękować naszemu przewod
niczącemu, metropolicie Nikodemowi. Muszę powiedzieć, że we wszystkich 
tych latach nie było problemu, który byłby przyczyną różnic, napięć lub 
braku zrozumienia między nami. Jednocześnie chciałbym podziękować Ro
syjskiemu Kościołowi Prawosławnemu, a zwłaszcza jego zwierzchnikom, 
za okazane zrozumienie i pomoc. Wyrażam wdzięczność członkom Kom i
tetu Roboczego, Sekretariatu Międzynarodowego i naszego międzynaro
dowego sztabu w  Pradze. Poza tym za wszelką okazaną pomoc dziękuję 
Kościołom węgierskim i czechosłowackim oraz organom państwowym 
CSRS, które udzieliły siedziby naszemu ruchowi w Pradze.

Za wszystko, co otrzymaliśmy, przede wszystkim winniśmy dziękować
Bogu.
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Wezwanie Boga do solidarności 
— chrześcijanie na rzecz pokoju, 

sprawiedliwości i wyzwolenia
(streszczenie)

„Nawiedzi nas światłość z wysokości, by 
objawić się tym, którzy są w ciemności i sie
dzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi 
nasze na drogą pokoju" (Łk l,78n)

Wstępne słowa powitania

Drodzy Bracia i Siostry!

Wszechmocny Bóg w swym wielkim miłosierdziu i bezgranicznej do
broci wezwał nas, byśmy z okazji V Ogólnochrześcijańskiego Zgromadze
nia Pokojowego zebrali się znowu w Pradze.

Pozwólcie, że jako wiceprezydent naszego ruchu, pochodzący z wiel
kiego Czarnego Lądu, zwrócę się do czcigodnego Zgromadzenia z tej A fry
ki, która nie zakończyła jeszcze swej walki o wyzwolenie i której różne 
narody stoją przed ogromnymi trudnościami, pragnąc posunąć się przy
najmniej trochę naprzód na drodze do sprawiedliwości, postępu, rozwoju 
i pokoju. W pełnej świadomości wszystkich tych trudności i w  solidarności 
z tymi wszystkimi, którym każdego dnia jawi się przed oczami groźba 
niesprawiedliwej śmierci, chciałbym skierować do was braterskie pozdro
wienia.

W okresie, w którym ludzkość jest wezwana do odkrywania nowych 
wymiarów coraz bardziej wspólnej egzystencji, Bóg w swojej miłosiernej 
łasce wzywa nas do przeżywania solidarności. On zgromadził tutaj przed
stawicieli wszystkich części świata, abyśmy doświadczyli, w  sposób kon
kretny solidarności, do której nas zaprasza. I jesteśmy zupełnie pewni, że 
obecne Zgromadzenie Praskie będzie dalszym krokiem w kierunku uświa
domienia chrześcijaństwu roli, jaką ma. do odegrania w  świecię pełnym 
jęszczę rozłamów i konfliktów.



Jak należy pojmować solidarność?

Zgromadzenie nasze obrało za główny temat: „Wezwanie Boga do so
lidarności”, toteż nasze pierwsze wysiłki zmierzać będą do tego, aby opi
sać treść pojęcia „solidarność” .

„Solidarność” jest słowem francuskim, wywodzącym się z łacińskiego 
terminu prawnego „in solidum” i oznacza „za całość” . Istnieją dowody, że 
posługiwano się nim już pod koniec XVI wieku. We wspomnianym zna
czeniu prawnym czyn solidarny jest czynem dokonywanym wspólnie przez 
wiele osób, przy czym każdy ponosi odpowiedzialność za całość.

Jak wiele innych słów, tak i przymiotnik „solidarny” przekroczył ramy 
czynów prawnych i przyjął się w  życiu codziennym. Odtąd stosuje się do 
osób, które wspólnie i wzajemnie ponoszą odpowiedzialność za tę samą 
sprawę i czują się związane wspólnymi interesami i odpowiedzialnością.

W znaczeniu społecznym słowo to służy do scharakteryzowania więzi 
łączących tych, którzy walczą o tę samą sprawę, dzielą tę samą nadzieję, 
dysponują podobnymi środkami i wspólnie postępują.

I oto w  szczególnej fazie istnienia naszego świata, gdy do głosu do
chodzi tak wiele sił rozłamu i zniszczenia, stajemy wobec tematu: „Wez
wanie Boga do solidarności” .

Zapewne nie chodzi tylko o to, aby gromadzić się w  jednym miejscu 
i uchwalać kilka stanowczych deklaracji, chociaż i to jest usprawiedliwio
nym przedsięwzięciem. Raczej musimy starać się o to, aby w pierwszym 
rzędzie zrozumieć sens solidarności, której Bóg pragnie dla ludzkości.

Bóg solidaryzuje się z nami

Nie chciałbym jednak „ubiblijniać” pojęcia, którego rodowód nie w y
wodzi się z Biblii.

Mimo to nie zrozumiemy wiele, czym jest solidarność, jeśli wpierw nie 
zwrócimy się do pierwszego źródła, do Tego, który jest Mistrzem historii 
i który uczynił nas tym, czym jesteśmy, tj. swoim arcydziełem, swoim 
vis-a-vis, j edynym stworzeniem, któremu powierzono panowanie nad 
wszystkimi stworzonymi istotami i rzeczami. „Rozradzajcie się i rozmna
żajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną” (Rdz 1,28).

Czy nie widzimy, że od samego początku dążeniem Boga było uczynie
nie człowieka swoim mandatariuszem?

Mimo to nie zrozumielibyśmy wiele, czym jest ta solidarność między 
Bogiem a nami, gdybyśmy nie wiedzieli, że pierwszy krok czyni zawsze 
Bóg. Już w pierwszych księgach Biblii możemy całkiem wyraźnie spo
strzec tę inicjatywę Boga.

Ogólną myśl, którą wyraża Pięcioksiąg Mojżesza, można by streścić 
w następującym zdaniu: Bóg zdecydował się na solidarność z nami. Kim
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byli prorocy, których posłał ludowi Izraela, jak nie konkretną, naszemu 
zrozumieniu ludzkiemu dostępną formą tej solidarności Boga z nami. Gdy 
Bóg przez Ezechiela każe powiedzieć: „I dam wam serce nowe (...), mojego 
ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według 
moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je” 
(Ezch 36,26—27) — to czyż nie wskazuje On na to, jak głębokie są związ
ki, które postanowił zawrzeć z nami, biednymi grzesznikami?

Następnie solidarność ta osiągnęła punkt kulminacyjny przez inkarna- 
cję Boga w Jezusie Chrystusie. Bóg postanowił stać się człowiekiem wśród 
ludzi. Przez to wziął On zupełnie na siebie dzieje ludzkości.

W ten sposób doszliśmy do centrum religii chrześcijańskiej.. Chociaż 
nie jesteśmy uprawnieni, aby ze słowa „solidarność” czynić słowo Ewan
gelii, to może jednak w tajemniczej jedności dwóch natur Chrystusa m o
żemy właśnie dopatrywać się konkretnej formy solidarności Boga? Inkar- 
nacja Boga w Jezusie Chrystusie pozostanie centrum wiary chrześcijań
skiej i gwarancją zbawienia nas wszystkich.

Cóż bowiem ma większe znaczenie dla naszego wyzwolenia z grzechu 
i pełnego wybawienia niż ten Bóg, który dokonał czynu największej so
lidarności, który poszedł tak daleko, że wziął na siebie wszystkie elementy 
życia ludzkiego, z elementem śmiertelności włącznie. Jeśli nawet słowo 
„Mesjasz” tłumaczy się- jako „Bóg z nami” (Mt 1,23), to wyrażenie 
„z nami” z pewnością nie oznacza zwykłego postawienia obok siebie dwóch 
istot kroczących niezależnymi drogami, lecz symbiozę, która powoduje 
głęboką solidarność między Bogiem a nami — solidarność na śmierć i ży
cie.

Solidarność między ludźmi

Był czas, że pełna solidarność między ludźmi nastąpiła na drodze za
tracenia. Nie tylko nie słuchali wezwań proroków, ale nawet ich zabijali.

Chcąc ich wyzwolić i wprowadzić znowu na drogę . sprawiedliwości, 
Bóg stał się człowiekiem. Sw. Paweł w Liście do Filipian wskazuje na 
pewne ważne wersety, jak Chrystus wypełnił jedyną w swoim rodzaju 
misję, którą Mu powierzył Bóg; z misji tej wywodzi się nasza solidarność, 
która nie jest już solidarnością w grzechu, lecz w zbawieniu. Św. Paweł 
przypomina, żs Chrystus, „który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał 
się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego 
siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się 
z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmier
ci, i to do śmierci krzyżowej” (Flp 2,6—8).

W tej „kenosds” , w tym uniżeniu przejawia się bezgraniczna miłość 
Boga do nas. Lecz mamy tu jeszcze inny aspekt: decydując się być równy 
ludziom, Chrystus chciał wziąć na siebie to wszystko, co składa się na
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człowieczeństwo każdego człowieka i wszystkich ludzi. Tak więc solidar
ność Boga z nami, którą objawił w Jezusie Chrystusie, pozwala nam od
kryć nową solidarność, która ma powiązać nas w  nowym stworzeniu zrea
lizowanym w Jezusie Chrystusie.

Odtąd solidarność nasza winna kroczyć drogami utorowanymi przez 
Pana i odzwierciedlać się w  ponoszeniu ofiary za innych, za tych, którzy 
też mają mieć udział w  miłości Boga i do których On nas wysyła, abyś
my zrealizowali tę szczególną symbiozę, w  której musimy dzielić cierpie
nie a nawet śmierć bliźniego, aby ten mógł poznać sprawiedliwego i zba
wiającego Boga, który dał swego jednorodzonego Syna, aby cały świat, 
który tak umiłował, został zbawiony (J 3,16).

Solidarność oparta na miłości

Nie zrozumielibyśmy tej nowej sytuacji, w  której postawił nas Bóg 
w swej łasce, gdybyśmy nie pojęli, że zasadniczo wynika ona z bezgra

nicznej miłości, którą okazał nam Bóg i przez którą każda prawdziwa mi
łość bliźniego uzyskuje głębokie znaczenie. Podwójny wymiar tej miłości 
Chrystusa, pionowy i poziomy, pozwolił nam odkryć podwójną naturę so
lidarności, która charakteryzuje nasz stosunek do Boga i do bliźniego.

Może byłoby wskazane, abym krótko przypomniał, że pionowy wymiar 
naszej solidarności z Bogiem da się określić tylko przez Jezusa Chrystusa, 
Tego, który od początku był w  Bogu i zstąpił na ziemię, aby stać się 
człowiekiem. Ta inkarnacja nie zaciera i nie narusza esencjonalnej jed
ności Boga-Ojca i Boga-Syna. Solidarność ta, która ma zarazem charak
ter esencjonalny i organiczny, opiera się na miłości, tej miłości, którą 
wspomina często Jezus, gdy przed uczniami definiuje szczególne stosunki 
z Bogiem, sowim Ojcem, i gdy ją praktykuje z nami, swoimi uczniami.

Miłość ta nie jest nigdy tęsknotą kontemplacyjną, lecz wyraża się zaw
sze w  pozytywnej akcji. Fakt, że uczniowie pozostają w  tej miłości Chry
stusa, wyraża się na płaszczyźnie poziomej przez praktykowanie przyka
zań Pana. O jakie tu przykazanie chodzi mówi werset, który dobrze zna
my od dzieciństwa: „Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie 
miłowali, jak Ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, 
jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich” (J 15,12— 13).

Wychodząc z tej miłości jesteśmy zaproszeni do rozważenia pewnych 
centralnych pojęć wiary chrześcijańskiej, jak wspólnota (koinonia) lub 
pełnia (pleroma) tych wszystkich, którzy zostali wyzwoleni z wyobcowa
nia spowodowanego grzechem.

Wezwanie Boga do solidarności

Jeśli więc przez wiarę dochodzimy do poznania tego Boga, który pO' 
stanowił być solidarny z nami, to musimy sobie uświadomić, że ta solidar
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ność Boga z nami wzywa nas do zrozumienia i realizacji solidarności z in
nymi.

Powstaje jednak problem, jak możemy odpowiedzieć na to wezwanie. 
Czy chodzi tylko o  podjęcie refleksji teologicznej, aby się przekonać o pod
stawowych prawdach, które raz na zawsze zostały nam dane w Jezusie 
Chrystusie? Czy nie należałoby się ograniczyć do pewnych wysiłków 
w zakresie odnowy życia liturgicznego, aby wyrazić w nim trochę więcej 
jedności niż m iało'to miejsce w  przeszłości? A  może należałoby pójść dro
gą trudniejszą, drogą, którą szedł Bóg, aby dojść do nas, to znaczy uni
cestwić siebie tak, aby odkryć tę ze szczęścia i pokoju złożoną pełnię, 
a którą daje wyzwolenie w  Chrystusie? Skoro Chrystus przybył po to, 
aby wybawić każdego i całego człowieka, to społeczność z Nim zaprasza 
nas do całkiem konkretnego rozważania i dzielenia warunków życiowych 
z tymi wszystkimi, za których oddał swe życie i których chciał wyzwo
lić.

Solidarność na rzecz wyzwolenia

W tym nowym sposobie rozważania miłości, który ukazał nam Bóg, 
gdy chciał być z nami solidarny, powinniśmy podjąć starania o zrozu
mienie problemów naszej epoki i zdefiniowanie na nowo roli i miejsca 
chrześcijan w dziejach.

Postawmy sobie pytanie: po co przyszedł Chrystus? Aby wyzwolić, aby 
wyzwolić nas prawdziwym wyzwoleniem. Wyzwoleniem, które uwalnia 
nas od wszystkiego, co jest niewolą grzechu.

Czy historia różnych naszych wyzwoleń miałaby sens, gdyby nie miała 
udziału w tym zasadniczym i ostatecznym wyzwoleniu, które Chrystus 
dał światu?

Od inkarnacji do zmartwychwstania, tj. do wyzwolenia jest długa dro
ga, którą Chrystus przeszedł za nas. Byłoby zdradą pójście odwrotną dro
gą i dojście do niezwiązanej z rzeczywistością rfeligii, która nie dkwaj- 
łaby odpowiedzi na konkretne problemy, jakie narzuca nam codzienna 
egzystencja.

Musimy stwierdzić, że siły zła, mimo nieznużonej pracy chrześcijan 
i wierzących, nie chcą się rozbroić, tak że do dzisiaj po jednych ^pjnach 
następują następne, a stare formy niewoli zastępuje się nowymi.

Można by nawet powiedzieć — bez popadania w  ryzyko błędu — że 
nastąpiła pewna solidarność sił zła, które przez to tak się wzmocniły, że 
Kościoły i wierzący uciekają przed ich atakami. Ucieczka ta doprowadziła 
chrześcijan do stworzenia czegoś w  rodzaju komfortu duchowego, który 
cechuje się wymuszoną dychotomią między duchowym i konkretno-mate- 
rialnym życiem historycznym.

Kościół potrzebował wiele czasu, aby ponownie odkryć, że walka o w y -
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zwolenie nie może być pozostawiona tylko politykom lub żądnym władzy 
elementom.

Jeśli zrozumieliśmy naprawdę nasze wyzwolenie w Chrystusie i ży
jemy nim w  naszej egzystencji, wówczas nie możemy- go przesuwać w po- 
zadoczesność.

Jeśli rozumiemy wezwanie Boga do solidarności, to da nam On także 
do zrozumienia, że Kościół ma żyć troskami tych, którzy zmuszeni są do 
narażania własnego życia, aby wywalczyć prawa obywatelskie i politycz
ne, najelementarniejsze prawa bycia człowiekiem. Jeśli się nie chce po
paść w hipokryzję tych, których Pan potępił z powodu egoizmu ducho
wego, to trzeba walczyć z tymi, którzy walczą, umierać z tymi, którzy 
umierają, aby umożliwić im zmartwychwstanie do nowego życia złożonego 
z wolności i godności. Dopiero wówczas nabierze sensu nasza solidarność 
z tymi, którzy potrzebują naszej wiary i naszej siły.

Jesteśmy wdzięczni Bogu, że nie ma już dzisiaj wiele krajów, które 
znajdują się pod bezpośrednim panowaniem potężnego kraju lub grupy 
wpływowych ludzi. To jednak nie zmniejsza w żaden sposób odrazy przed 
okrucieństwami, których dokonuje się dzisiaj jeszcze w Afryce południo
wej, Namibii, Zimbabwe, Korei Południowej, Saharze Zachodniej lub 
w  krajach zwanych „departamentami' zamorskimi” . A  ile dałoby się je
szcze powiedzieć o Palestyńczykach!

Nie z kaprysu chrześcijanie angażują się bezpośrednio w te walki na 
obszarach, gdzie pod znakiem zapytania stawia się godność całej ludzkoś
ci. Nie z kaprysu Kościoły zdecydowały się udzielić poparcia ruchom w y
zwoleńczym. Nie z kaprysu Światowa Rada Kościołów, Ogólnoafrykańska 
Konferencja Kościołów, a zwłaszcza nasz ruch postanowił udzielić nie 
tylko pomocy moralnej, lecz także materialnej i finansowej tym, którzy 
walczą o swe prawo do wolności i sprawiedliwości.

Problem, czy dla chrześcijan lub Kościoła jest dobre solidaryzowanie 
się z jednostkami, które muszą posługiwać się bronią, aby się wyzwolić, 
był już często omawiany i także jeszcze dzisiaj niektórzy się nim zaj
mują. Przy okazji chciałbym jednak przypomnieć, że w  okresie, w któ
rym naziści opanowali Europę a nawet pewne części Afryki, nie było 
na miejscu zajmowanie się najpierw etycznymi problemami zabijania lub 
nie zabijania. Wszak w pierwszym rzędzie chodziło o zrzucenie niespra
wiedliwego, przez quasi demoniczną siłę narzuconego jarzma.

Podobieństwa między nazizmem a apartheidem można by jeszcze do
kładniej przedstawić. Jeśli mimo wszystko niektórzy teologowie, którzy 
boją się zaangażowania w walkę przeciw niesprawiedliwym siłom, ulega
ją pokusie potępiania chrześcijan solidaryzujących się z uciskanymi, to dla 
odważniejszych chrześcijan pozostanie zawsze duchowa pociecha tej wiary 
i miłości, która św. Pawła skłoniła do wypowiedzenia takich słów: „Ja 
sam gotów byłem..., by być odłączony od Chrystusa za braci moich”
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(Rz 9,3). Jak wielka to solidarność, która nie waha się ryzykować wy
łączenia z życia wiecznego! Ofiarować się za innych, a nie szukać zasad 
własnego usprawiedliwienia, oto droga, którą toruje ucieleśniony Bóg, 
droga, na której winni się spotkać wszyscy ludzie dobrej woli, aby życie 
każdego człowieka i wszystkich ludzi przekształcić w życie pełne god
ności.

Solidarność na rzecz sprawiedliwości

Skoro Bóg uratował nas w  Jezusie Chrystusie, wyzwolił nas, to nie uczy
nił tego po to, abyśmy powrócili do niesprawiedliwego postępowania. 
Przeciwnie, uczynił to po to, abyśmy doszli do poznania i zrozumienia je 
dynej prawdziwej sprawiedliwości, która składa się nie tylko z formalnej 
wolności lub teoretycznej równości, lecz opiera się na nowym poglądzie 
na ludzką solidarność; sprawiedliwości, która zostaje przywrócona przez 
miłość.

Nie od rzeczy będzie przypomnieć, że w bieżącym roku przypada nie 
tylko 20 rocznica powstania naszego ruchu, lecz także 30 rocznica uchwa
lenia Deklaracji Praw Człowieka przez ONZ. Pozwólcie więc, że zacytuję 
fragment artykułu, który, ukazał się w „UNESCO-Kurier” w listopadzie 
1977. Czytamy w nim, źle dzisiaj powinniśmy skoncentrować uwagę na 
„prawach solidarności. Chodzi o  prawo do rozwoju, zdrowego i ekologicz
nie zrównoważonego środowiska i prawo do pokoju” . Autor powiada da
lej: „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wywarła potężny wpływ na 
świat. Porównywana kolejno ze współczesnym uzupełnieniem Nowego Tes
tamentu, z Magna Cartla ludzkości, stała się ona stałym źródłem inspira
cji dla narodowych i międzynarodowych prawodawców, rządów i sę
dziów” .

Prawo do solidarności, współczesne uzupełnienie Nowego Testamentu, 
Magna Carta ludzkości — oto idee, które skłaniają do refleksji. Pow
szechna Deklaracja Praw Człowieka tworzy niewątpliwie odpowiednie 
ramy dla kształtowania różnego rodzaju stosunków, które przyczyniają 
się do wielostronnego postępu ludzkości i umocnienia pokoju.

Demokracja, sprawiedliwość ekonomiczna, nowy międzynarodowy ład 
ekonomiczny, przekazywanie technologii, walka z wszelkimi formami nie
równości — to wyliczenie, które nie jest bynajmniej kompletne, zmusza 
nas do odkrywania i definiowania na nowo znaczenia naszej solidarności.

Np. demokratyzacja gospodarki może nam pomóc zrozumieć, że nasza 
solidarność w dziedzinie ekonomicznej musi mieć inny ' charakter niż 
solidarność między koniem pociągowym a chłopem, który go używa. De
mokratyzacja ta wyraża się konkretnie w nowej strukturze całego , syste
mu gospodarczego i szanuje prawo większości. Dotyczy nie tylko fazy pro
dukcji, lecz obejmuje też jej podział, który trzeba tak zorganizować, aby
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ogół społeczeństwa mógł sprawiedliwie korzystać z wszystkich owoców 
pracy.

Solidarność, którą mamy na myśli, przekracza ramy narodowościowe, 
by przybrać międzynarodowy charakter. Największą troską społeczności 
światowej jest nowy międzynarodowy ład ekonomiczny, którego projekt 
został przyjęty podczas X X IX  sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w  dniu 
1 maja' 1974.

Projekt ten wymienia 20 podstawowych zasad, a właściwe zrozumie
nie i skuteczne zastosowanie w praktyce każdej z nich wymaga od boga
tych narodów zmiany mentalności i rezygnacji z dużej liczby przywile
jów. Ten nowy międzynarodowy ład ekonomiczny winien w zasadzie umo
żliwić ponowne ustanowienie stosunków gospodarczych między różnymi 
narodami. Chcąc to zrealizować, należy najpierw spowodować, aby w 
przyszłym życiu ludzkości centralne miejsce zajęło „prawo do solidarno
ści” .

Niestety wiemy już, że kraje bogate, które przyzwyczaiły się do rabo
wania bogactw innych narodów, sprzeciwiają się realizacji tego nowego 
międzynarodowego ładu ekonomicznego zamiast podejmować niezbędne 
wysiłki zmierzające do wprowadzenia go w  życie.

Jest rzeczą oczywistą, że istnieje antysolidarność, a nieuniknione kon
flikty, wywoływane p,rzez nią na drodze do prawdziwej solidarności, bę
dą nas stale zmuszać do dokładnego ustalania w każdym momencie, po 
której stronie się znajdujemy.

Komitet Kontynuacji Pracy ChKP studiował ten problem szczególnie 
podczas posiedzenia w Siofok (Węgry, 1975). W deklaracji końcowej pod
kreślono, że „nowy międzynarodowy ład ekonomiczny zakłada lepszy, 
sprawiedliwszy, racjonalniejszy podział produkcji i dochodu narodowego 
i jest korzystny dla upośledzonych dziś jeszcze grup i klas społecznych. 
Odtąd nowemu międzynarodowemu ładowi ekonomicznemu musi towa
rzyszyć tworzenie sprawiedliwszych struktur wewnątrz każdego kraju 
i stosunków, które uwolnią się od ucisku dzierżących władzę elitarnych 
grup i klas narodowych” .

Ta sama deklaracja wspomina, że podczas szukania większej sprawie
dliwości gospodarczej zachodzi konieczność dokonania jakościowego od
różnienia między systemem socjalistycznym i kapitalistycznym, odróż
nienia, o którym nie zapominają postępowe kraje rozwijające się, gdy 
chodzi o  rozwinięcie form y solidarności, opartej na sprawiedliwości, rów~ 
ności i wzajemnej pomocy.



Solidarność a nauka

Istnieje dziedzina, w  której mogła się już ujawnić skuteczność so
lidarności, aby nie tylko zmienić gospodarkę światową, lecz także jakość 
życia na całej planecie. Chodzi tu o dziedzinę nauki.

Podejście do problemów społecznych i ekonomicznych za pomocą me
tody naukowej doprowadziło tak wielki umysł jak Marksa do zebrania 
W system obiektywnego oddziaływania na siebie czynników społecznych 
i gospodarczych i do odkrycia podstawowych praw, które określają sto
sunki ludzkie i rozwój historyczny. Dzisiaj metoda naukowa jest jedyną, 
której można zaufać przy szukaniu nowych rozwiązań problemów sta
wianych nam przez życie. Sama nauka, w  całym swym bogactwie i różno
rodności, przyjmuje wymiary ponadnarodowe. Każdy postęp i każde od
krycie nie może więc pozostawać długo przywilejem i własnością jed
nego narodu. Nauka jest więc dziedziną uprzywilejowaną, w której so
lidarność musiałaby odgrywać istotną rolę. Dla zobrazowania tej myśli 
chciałbym wspomnieć problem przenoszenia technologii krajów rozwi
niętych do krajów rozwijających się. Przenoszenie to jest podstawowym 
warunkiem powodzenia w  realizacji nowego międzynarodowego ładu e- 
konomicznego. Jednakże także tutaj daje się zauważyć, że funkcjono
wanie solidarności pozostawia wiele do życzenia. Zamiast przygotowywać 
techników Trzeciego Świata do opanowywania współczesnych osiągnięć 
naukowych, zapoznaje się ich z przestarzałą techniką. Powstaje więc py
tanie, czy z punktu widzenia prawdziwej solidarności i w  perspektywie 
coraz większego uzależnienia wzajemnego narodów, nierówności na pła
szczyźnie technologicznej nie skazuje krajów rozwijających się na sta
łe pozostawanie w tyle za krajami rozwiniętymi?

Solidarność na rzecz pokoju

Przyjęło się wspominać przy każdej okazji, że pokój nie oznacza tyl
ko braku wojny. W rzeczywistości pokój oznacza istotnie aktywny u- 
dział w  stałej budowie świata zagrożonego bez przerwy zniszczeniem 
i unicestwieniem.

Po co mówić jeszcze o wyzwoleniu i sprawiedliwości, gdy wszystko, 
co budujemy, jutro zniknie w agonii świata zniszczonego przez konflikt 
nuklearny?

Zwłaszcza narody Trzeciego Świata czują się zagrożone przez nowe 
odkrycia w dziedzinie zbrojeń. Otóż najnowsza historia ukazuje nam, że 
środki masowego zniszczenia zostaną użyte nie w  Europie lub Ameryce 
Północnej, lecz tam, gdzie istnieją surowce niezbędne dla krajów  wyso
korozwiniętych, i tam, gdzie imperialiści będą chcieli stworzyć bezludne 
obszary, aby przywłaszczyć sobie bogactwa, które nie należą do nich.
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Dla imperialistów dzisiejszych nie jest trudną decyzją skazanie ńS 
zniszczenie plemion, ludów czy nawet całych narodów. A  nasza świado
mość przyzwyczaiła się tak do okropności, które w mniejszym lub więk
szym stopniu dzieją się wszędzie w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji 
i Ameryce Łacińskiej, tak że tylko niewielu ludzi ulega wzruszeniu, gdy 
np. na jakimś zgromadzeniu przystępuje się do opisu systematycznej li
kwidacji Inków i Azteków w Ameryce.

Tak przedstawia się sytuacja współczesna w okresie, w którym do
konuje się potężny postęp nauki. Lecz najwidoczniej nie jest ona w sta
nie zasypać przepaści, jaką stworzyły środki masowego zniszczenia. Tylko 
dziesiąta część tego, co wydaje się na broń, wystarczyłaby do rozwiąza
nia nieskończonych problemów, które stawia nam sytuacja w Trzecim 
Świecie.

A więc w tych warunkach jesteśmy wezwani przez Boga, aby mówić
0 solidarności. Jeśli nawet nie ma potrzeby przypominać o tym, jakie 
ilości środków masowego zniszczenia nam zagrażają, to trzeba pilnie
1 jasno stwierdzić, że wszyscy znajdujemy się solidarnie w historii, która 
może się zakończyć samobójstwem nas wszystkich.

Dlatego nie wolno nam szczędzić sił w  tym wszystkim, co przyczynia 
się do pokoju. W pierwszym rzędzie zalicza się do tego rozbrojenie. Oczy
wiście, nie chodzi nam o  to, aby powtarzać innymi słowami przemówie
nia przedstawicieli ONZ wygłoszone podczas nadzwyczajnego posiedze
nia poświęconego rozbrojeniu, lecz o zrozumienie, że zwołanie Światowej 
Konferencji Rozbrojeniowej interesuje całą ludzkość i gwarantuje jej 
przeżycie.

Kościół i chrześcijaństwo, każdy wierzący, każdy religijny człowiek, 
a nawet każdy człowiek dobrej woli, winien poczuwać się do obowiązku 
walki z siłami zła i mocami zniszczenia.

Pokój dla całego świata

Pokoju, którego tak bardzo pragniemy, nie można pojmować selekty
wnie. Wszystko, co dzieje się na jakimś obszarze kuli ziemskiej, doty
czy nas wszystkich.

Wystarczy, że przytoczymy tu parę przykładów. Dążenie Vorstera do 
posiadania broni atomowej dla Afryki Południowej, którą można by 
użyć nie tylko przeciw czarnym własnego regionu, lecz prawdopodob
nie także przeciw każdemu postępowemu krajowi w  Afryce, zawiera 
ryzyko wybuchu konfliktu, który rozszerzyłby się daleko poza granice 
Afryki Południowej.

Nawiązując do nowych wydarzeń trzeba powiedzieć, że spotkanie przy
wódców pewnych państw afrykańskich z prezydentem Francji i ich de
cyzja w  sprawie ewentualnego stworzenia wspólnych sił interwencyjnych
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nie są korzystne dla pokoju W Afryce. Wiele dałoby się jeszcze powie
dzieć o Bliskim Wschodzie, martyrologii Palestyńczyków, o Arabskiej 
Demokratycznej Republice Sahary, której egzystencja bywa zagrożona co
dziennie przez roszczenia marokańskie i mauretańskie.

Równie wiele dałoby się powiedzieć o wszystkich reżimach latynoa
merykańskich, które nie przestrzegają demokratycznych reguł gry i zbli
żają się coraz bardziej do dyktatury typu faszystowskiego, o Korei Po
łudniowej, innych obszarach Azji i Bliskiego Wschodu, gdzie wywołane 
przez imperialistów sprzeczności hamują osiągnięcie narodowej jedności 
i pokoju.

Wyliczenie to nie jest bynajmniej pełne. Jeśli więc po Konferencji 
w  Helsinkach przeciera się droga wiodąca do względnego pokoju, to wła
ściwie zrozumiana solidarność skłania nas do zjednoczenia wysiłków w 
innych częściach świata dla zawarcia wszędzie układów gwarantujących 
sprawiedliwy i trwały pokój.

Pokój dla ludzi

Pokój, o którym mówimy, nie jest tylko pokojem dla wierzących lub 
pokojem dla chrześcijan, lecz jest pokojem dla całej ziemi i dla wszy
stkich ludzi.

Historia nieraz dowodziła, że wiele wojen spowodowanych^ było kon
fliktami religijnymi lub ideologicznymi. Nadszedł czas, w którym jesteś
my powołani do nowego przemyślenia naszych celów pokojowych. Musi
my mieć jasny pogląd na solidarność, która nas wzajemnie wiąże, i od
kryć, że każdy wysiłek winien służyć stworzeniu każdemu człowiekowi, 
niezależnie od poglądów religijnych lub ideologicznych, takich warunków 
egzystencji, które chroniłyby przed stałą groźbą zniszczenia.

Obecnie musimy stworzyć korzystny klimat dla dialogu, tak aby ka
żda akcja, którą rozpoczniemy, mogłaby być podejmowana w świadomo
ści naszego wspólnego losu.

Czyż nasz prezydent, metropolita Leningradu i Nowogrodu Nikodem, 
nie oświadczył w przemówieniu wygłoszonym na posiedzeniu Komitetu 
Roboczego w Sofii (1975): „Nie mogą już powstać takie sytuacje, które 
uczyniłyby religię podstawą napięć między narodami (...) Nie tylko koe
gzystencja, lecz także ścisła współpraca między przedstawicielami róż
nych religii jest możliwa” .

Ten dialog i ta współpraca wychodzą daleko poza ramy organizacji 
religijnych. W różnych rejonach świata odbywają się spotkania między 
komunistami i katolikami, marksistami i protestantami, wierzącymi i a- 
teistami, podczas których podejmujie się próby wyjścia poza sprzeczności 
ideologiczne, aby osiągnąć świadomość niezbędnej solidarności.

Udział naszego ruchu w spotkaniach organizowanych przez Światową



Radę Pokoju jest daisżym dowodem woli dialogu i współpracy. W tej 
nowej perspektywie, bogatej w obietnice dla ludzkości, znajdującej się 
na drodze do postępu, sprawiedliwości i pokoju, musimy wskazywać na 
antykomunistyczne krucjaty, które określone siły reakcyjne w  świecie 
pragną jeszcze prowadzić.

Raz jeszcze chciałbym z naciskiem podkreślić, że pokój jest niepo
dzielny i nie może być tak, aby z jednej strony był pokój chrześcijański, 
a z drugiej pokój komunistyczny, względnie pokój wierzących i niewie
rzących. Pokój jest tylko w tej mierze pokojem, gdy ma wymiar pow
szechny.

Zakończenie

Bóg wzywa nas do solidarności, abyśmy budowali ten pokój. Wzywa 
nas do solidarności przeżytej i konkretnej. Solidarności, która wedle na
szego odczucia jest nieodzownym warunkiem realizacji naszych dzie
jów.

Każdy religijny człowiek i każdy człowiek dobrej woli —■ zwłaszcza 
gdy jest wierzący — musi stwierdzić, że Mistrz historii nie dopuści do 
tego, aby ludzkość cierpiała wiecznie w  warunkach strachu i śmierci. 
On przygotował zbawienie dla wszystkich i dzisiaj bardziej niż kiedykol
wiek przedtem musimy zrozumieć, że On zesłał „światłość z wysokości, 
by objawiła się tym, którzy są w  ciemności i siedzą w  mrokach śmierci, 
aby skierowała nogi nasze na drogę pokoju” .

Pozwólcie, że dla dodania otuchy i powodzenia naszego Zgromadzenia 
przytoczę słowa Apostoła Pawła: „A  Bóg pokoju rychło zetrze szatana 
pod stopami waszymi (...) Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwy
cięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa (Rz 16,20; I Kor 15,57).



„Posłannictwo”
Nr 3—4 1978

Dr Herbert Mochalski

Odprężenie — rozbrojenie — współpraca
(streszczenie)

Emblemat naszego ruchu ukazuje krzyż na tle obu półkul ziemskich. 
Jest to ten krzyż, na którym zawisł Jezus z Nazaretu, gdyż jego miłość 
odnosiła się do wszystkich ludzi. Jego życie i śmierć są dla nas wezwa
niem do solidarności, wezwaniem Boga do miłości i wspólnoty z wszyst
kimi ludźmi. Ten Jezus, którego wyznajemy jako Chrystusa, nie jest 
własnością Kościołów i nas, chrześcijan. Jego życie i śmierć nie należą do 
wybranej gromady, lecz do zamieszkałej ziemi, tj. do wszystkich ludzi. 
My, chrześcijanie, mamy tylko jedno zadanie, które polega na zwias
towaniu Jezusa Chrystusa wszystkim ludziom jako wyzwoliciela i w y
bawiciela. W tym celu powołał On nas na swoich współpracowników, 
uczniów i naśladowców.

Dlatego jako naśladowcy Jezusa poszukujemy tych, którzy czy to 
chrześcijanie czy niechrześcijanie angażują sią na rzecz pokoju, spra
wiedliwości i wyzwolenia. Wespół z nimi stajemy po stronie ludzkości 
dręczonej przez zbrojenia i głód, po stronie uciskanych i wyzyskiwanych, 
gdyż pamiętamy Jego słowa: „Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek 
nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście” 
(Mt 25,46).

Chciałbym, aby w tym duchu przyjęto moje rozważania na temat od
prężenia, rozbrojenia i współpracy.

Przed dwudziestu laty odbyło się w Pradze pierwsze posiedzenie 
Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej (1— i  czerwca 1958). Rozpatry
wano sprawę zagrożenia ludzkości przez zbrojenia atomowe i podziałem 
świata spowodowanym zimną wojną. Żądaliśmy likwidacji wszystkich 
środków masowego zniszczenia, stworzenia strefy bezatomowej w Euro
pie oraz spotkania przywódców państw w  celu zakończenia zimnej wojny 
i stopniowego wprowadzania powszechnego i całkowitego rozbrojenia. 
Odprężenie, rozbrojenie i współpraca były od początku celami ChKP.
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Podczas I Ógólnochrześcijańskiego Zgromadzenia Pokojowego (13—18 
czerwca 1961) poświęcono wiele uwagi znaczeniu słów biblijnych „sza
lom” i „eirene” dla pokojowej pracy chrześcijan i Kościołów. Chrześcija
nie Afryki, A zji i Ameryki Łacińskiej zwrócili nam uwagę, że odpręże
nia, rozbrojenia i współpracy nie można widzieć wyłącznie w aspekcie 
europejskm. Problemy Trzeciego Świata pozwoliły nam w następnych la
tach coraz lepiej poznać pełńy wymiar odprężenia, rozbrojenia i współ
pracy oraz współzależność wszystkich wydarzeń kryzysowych. Gdzie 
znajdujemy się dzisiaj, w 20 lat po rozpoczęciu pracy?

W odprężeniu osiągnięto postępy. Światowy ruch pokojowy na pła
szczyźnie niepaństwowej, zapoczątkowany przez Światową Radę Pokoju, 
a w obronie chrześcijaństwa przez ChKP, skupił miliony ludzi w dzia
łaniu na rzecz pokoju i sprawiedliwości. Niestety, Kościoły Zachodu tyl
ko w niewielkim stopniu uczestniczą w tych wysiłkach.

Na płaszczyźnie państwowej polityka Związku Radzieckiego i krajów 
socjalistycznych przyniosła istotne postępy w  dziedzinie odprężenia, 
współpracy i rozbrojenia. W ostatnich 20 latach prawie wszystkie propo
zycje w tych sprawach pochodziły od wspomnianych krajów. Zachodnie 
kraje kapitalistyczne miały do nich zastrzeżenia lub je  odrzucały. Klasy
cznym tego przykładem może być Konferencja Bezpieczeństwa i Współ
pracy w Europie. Kraje Układu Warszawskiego zaproponowały jej zwo
łanie w  1966 r. Trzeba było aż dziewięciu lat, aby propozycja ta docze
kała się urzeczywistnienia.

Jako ChKP popieraliśmy od początku tę inicjatywę krajów socjalis
tycznych, gdyż byliśmy przekonani, że KBWE przyczyni się do utrzyma
nia pokoju w Europie i na świecie, zakończenia zimnej wojny i rozpo
częcia epoki bezpieczeństwa i współpracy.

Nasze poparcie propozycji państw socjalistycznych naraziło nas, jako 
ChKP, na zarzut Zachodu, że jesteśmy przedłużonym ramieniem polityki 
Wschodu.

Nie jesteśmy nastawieni na powtarzanie argumentów polityki Związ
ku Radzieckiego i krajów socjalistycznych. Jesteśmy za polityką pokoju, 
odprężenia i współpracy. Nie jest naszą winą, że znajdujemy się po stro
nie państw socjalistycznych. Nie martwi nas zarzut, że jesteśmy „pno- 
wschodni” . Zapewnienie pokoju, odprężenia i współpracy jest wspólnym 
zadaniem nas wszystkich. Popieramy wszelkie inicjatywy zmierzające do 
realizacji tego celu.

* * *

Ogniska kryzysu w Azji, A fryce i Ameryce Łacińskiej nie pozwalają 
nam siedzieć z założonymi rękami. Nasz Świat jest jeden. Gdy cierpi je 
den człowiek, wszyscy inni cierpią z nim razem.
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Składamy najlepsze życzenia narodowi wietnamskiemu, który pó 30- 
-letniej walce osiągnął zwycięstwo nad ciemiężcami i agresorami.

Połączenie chrześcijan Indii, Sri Lanki, Filipin, Japoni i Koreańskiej 
Republiki Ludowo-Demokratycznej w  Azjatycką ChKP w  styczniu 1975 
roku przybliżyło nam jeszcze bardziej problemy Azji.

Ubolewamy, że nie ma wśród nas chrześcijan z Chińskiej Republiki 
Ludowej. Nasze pierwsze i jedyne, niestety, spotkanie z braćmi chińskimi 
miało miejsce podczas I OZP w 1961 r. Mamy nadzieję, że otworzą się 
nowe możliwości współpracy z nimi.

Walka wyzwoleńcza narodu wietnamskiego jest zachęcającym przy
kładem dla ruchów wyzwoleńczych w  Namibii, Zimbabwe i Republice 
A fryki Południowej.

Jesteśmy pewni, że Afrykańska ChKP, powołana do życia w  grudniu 
1977 r., wniesie wkład do wyzwolenia tych krajów, które cierpią jeszcze 
ucisk kolonialny i rasowy.

Oskarżamy reżimy białych w  Afryce południowej o stosowanie wo
bec rodzimej ludności brutalnej przemocy i narzucenia jej rasowych u- 
staw.

Oskarżamy także Kościoły Zachodu, że odmawiają przejęcia Programu 
Zwalczania Rasizmu Światowej Rady Kościołów. Kościoły te nie sprze
ciwiały się ongiś stosowaniu przemocy na własnym kontynencie. Winny 
one więc uznać, że przynajmniej humanitarne poparcie ruchów -wyzwoleń
czych było by aktem pokuty.

* * *

To samo dotyczy Bliskiego Wschodu. Trzeba było 20 lat, tj. okresu od 
1948 do 1967, aby chrześcijanie Zachodu uświadomili sobie, że Palestyń
czyków pozbawiono ojczyzny. Dopiero oświadczenie Komitetu Roboczego 
ChKP w Zagorsku (4 VII 1967) pomogło w  wyjaśnieniu sytuacji na Bliskim 
Wschodzie. Oświadczyliśmy wówczas: „Zdobycze terytorialne, poczynione 
w  wojnie agresywnej, nie mogą mieć międzynarodowego znaczenia pra
wnego” . Domagaliśmy się wycofania wojsk izraelskich do granic sprzed 4 
lipca 1967 r.

Koła kościelne Zachodu wielokrotnie atakowały to oświadczenie. Dzi
siaj panuje ogólne przekonanie, które wypowiedzieliśmy wówczas, że 
przejęcia obszarów przez Izrael nie da się ani teologicznie, ani politycz
nie uzasadnić. Deklaracja z Zagorska znalazła potwierdzenie w jednomyśl
nej uchwale Rady Bezpieczeństwa ONZ z 22 listopada 1967 r.

Apelujemy do Państwa Izrael, aby wreszcie przestało, się sprzeci
wiać uchwale Rady Bezpieczeństwa, która także jemu gwarantuje eg
zystencję w  granicach z 1967 r. Trzeba usunąć przyczyny krwawych kon
fliktów, bo bez tego. nie będzie pokoju.
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* * *

Nasza solidarność dotyczy również ludności tych państw latynoame
rykańskich, których dyktatury gwałcą najelementarniejsze prawa czło
wieka. Przede wszystkim myślimy o Chile, ale także o Brazylii, Argenty
nie, Boliwii, Urugwaju, San Domingo, Gwatemali, Nikaragui i Salwado
rze. Izrael i USA zaopatrują te reżimy w  broń, służącą zwalczaniu ru
chów wyzwoleńczych.

Jako chrześcijanie możemy stać tylko po stronie uciśnionych. Wspo
minamy naszego brata prof. Mauricio Lopeza z Argentyny, członka Ko
mitetu Roboczego ChKP i prof. Hiber Conterisa z Urugwaju, którzy 
wraz z tysiącami innych padli ofiarą przemocy, zostali aresztowani 
i słuch o nich zaginął.

Z radością witamy fakt utworzenia w  kwietniu 1978 r. ChKP w Am e
ryce Łacińskiej i na Wyspach Karaibskich. W ChKP współpracują tam 
katolicy i protestanci. Wyzwolenie Kuby działa stymuluj ąco na ruchy 
wyzwoleńcze Ameryki Łacińskiej. W kraju tym nie ma już głodu, wyzy
sku przez wielkie rodziny i koncerny USA, prawie zupełnie zlikwidowa
no analfabetyzm.

' * * *

Odprężenie i współpraca między państwami i narodami są naszym ce
lem. Uchwały Konferencji w  Helsinkach zapoczątkowały nową epokę na 
kontynencie europejskim. Trzeba dążyć do tego, aby podobny cel osiąg
nięto na innych kontynentach.

Modelu Helsinek, tj. zasad koegzystencji państw o różnych ustrojach 
społecznych i rezygnacji z użycia siły w rozwiązywaniu spornych spraw 
między państwami, nie można nadużywać do tego, aby rasiści, dyktatorzy 
i feudalistyczni oligarchowie żądali lub oczekiwali koegzystencji z ucis
kanymi i wyzyskiwanymi.

* * *

Dla osiągnięcia pełnego odprężenia i współpracy potrzeba nowego mię
dzynarodowego ładu ekonomicznego. Jak długo utrzyma się obecna sy
tuacja, charakteryzująca się wykorzystywaniem surowców i mieszkańców 
krajów rozwijających się jako taniej siły roboczej przez zachodnie kraje 
uprzemysłowione oraz ich wielkie koncerny i wielonarodowe spółki, tak 
długo nie będzie mogło być mowy o ekonomicznym wyzwoleniu krajów 
tzw. Trzeciego Świata. W istniejącej sytuacji kraje rozwijające się nie są 
w stanie wyżywić swej ludności.

Oblicza się, że 500 milionów ludzi na świecie cierpi głód. Jeśli nie 
dojdzie do zasadniczej zmiany struktur podziału żywności, to do roku 
1985 liczba głodujących wzrośnie do 750 milionów. ' -
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Najgorzej przedstawia się zaopatrzenie w żywność krajów Afryki 
i Azji. Do tego dochodzi fakt, że 1,5 miliarda ludzi nie ma dostatecznej 
opieki lekarskiej, a 800 milionów to całkowici analfabeci.

Nawet najlepiej zorganizowana pomoc charytatywna nie rozwiąże pro
blemu wyżywienia, tj. głodu w świecie. Ttylko nowy międzynarodowy ład 
ekonomiczny, który krajom rozwijającym się umożliwi poprawę pozycji 
handlowych, zwiększenie produkcji żywności i wzrost eksportu, może 
przynieść zmianę na lepsze.

Głodu nie uda się zwalczyć, jeżeli nie przystąpi się także do urzeczy
wistnienia kompleksowego programu ochrony naturalnego środowiska 
człowieka.

Świat białego człowieka, który narody azjatyckie i afrykańskie słu
sznie obwiniają za stan naszej planety, zmierza nieuchronnie do jej u- 
nicestwienia. Sekretarz generalny ONZ, dr Kurt Waldheim, wypowiedział 
już w 1974 r., podczas X X IX  Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ostrzegawcze 
słowa: „Jestem dotknięty bezradnością i fatalizmem, jakie panują obec
nie w rozważaniach nad przyszłością ludzkości. Wiele cywilizacji załama
ło się u szczytu swego rozwoju, gdyż były niezdolne poznać swe zasad
nicze problemy, zmienić kierunek i dostosować się do nowych sytuacji 
przez zjednoczenie siły i wiedzy” .

* * *

„Świat białego człuvvieka” , który utożsamia z tzw. chrześcijańskim 
światem, zawodzi nie tylko w  obliczu głodu na świecie i szkód ekologi
cznych. Ten „chrześcijański” świat białego człowieka wepchnął ludzkość 
do diabelskiego kręgu zbrojeń, które zwiększają się z roku na rok. Za
chodnie chrześcijaństwo i jego Kościoły winny wreszcie pojąć, że pono
szą odpowiedzialność za ten stan. Czy Kościoły wykorzystały możliwości 
poinformowania wiernych o konieczności odprężenia, rozbrojenia i współ
pracy oraz wezwania ich do konkretnego działania na rzecz pokoju? Na
śladowanie Jezusa nie polega na pozostawianiu Bogu tego — co sami 
winniśmy czynić dla ludzkości.

Dlatego chciałbym przypomnieć o propozycji zwołania przez ChKP — 
możliwie jak najwcześniej — Światowej Konfenrencji Chrześcijan i Kościo
łów, poświęconej rozbrojeniu i walce z głodem. Chrześcijaństwo świato
we musi wreszcie wypowiedzieć się wspólnie, w imieniu swego Pana, na 
rzecz powszechnego i całkowitego rozbrojenia oraz sprawiedliwego w y
korzystania i podziału dóbr tej ziemi.

Bez rozbrojenia nie są możliwe odprężenie i współpraca.. Wydawanie 
potężnych sum na zbrojenia i handel bronią utrudnia realizację pilnie 
potrzebnych planów rozwoju gospodarczego. Dotyczy to ekonomiki i roz
wiązania takich problemów, jak wyżywienie, mieszkania, analfabetyzm, 
higiena, walka z epidemiami i chorobami.
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* * *

Najważniejszym problemem, w dziedzinie rozbrojenia jest rozbrojenie 
nuklearne.

Moc zawarta w  istniejących zapasach broni jądrowych odpowiada dzi
siaj 1 500 000 bomb kalibru bomby, przy pomocy której zniszczono Hiro
szimę.

Konferencja Pugwash określiła bombę neutronową jako niebezpieczeń
stwo dla ludzkości. „Z  powodu niedużej wielkości bomba nautronowa 
zmniejszy różnicę między broniami konwencjonalnymi i atomowymi 
i przez to przybliży prawdopodobieństwo użycia broni nuklearnych” .

Czym w 1945 r. była bomba rzucona na Hiroszimę, tym dzisiaj dla 
ludzkości jest bomba neutronowa. Jest ona nie tylko perwersją myślenia, 
ale i perwersją wiary. Człowiek jako stworzenie Boga staje się celem 
zniszczenia, natomiast mają być oszczędzone produkty stworzone ręką 
ludzką. Zamach na człowieka kieruje się przeciw samemu Stwórcy, któ
ry pragnie istnienia życia; przeciw Synowi Bożemu, który oddał swe 
życie za wyzwolenie człowieka; przeciw Duchowi Bożemu, który prowa
dzi nas drogą prawdy i braterskiej współpracy.

Dlaczego Kościoły Zachodu, a także Światowa Rada Kościołów mil
czą w  sprawie tej per wersji myślenia i wiary? Spełniłyby one wielką 
służebną rolę wobec ludzi w  Europie i całej ludzkości, gdyby poinformo
wały wiernych, czym w  istocie jest bomba neutronowa i gdyby pomo
gły rządom sprzeciwić się jej produkcji. Jako ChKP apelujemy więc do 
chrześcijan i Kościołów z państw NATO, aby przerwały milczenie. Po 
której stronie winniśmy stać jako chrześcijanie? Po stronie tych, którzy 
podejmują inicjatywy służące usunięciu atomowego zagrożenia naszego 
świata?

Ludzkość nie ma już czasu. Obecny arsenał broni nuklearnych wystar
czy do wielokrotnego zniszczenia naszej planety i jej mieszkańców. Eska
lacja broni konwencjonalnych i atomowych nie oznacza bezpieczeństwa 
dla ludzi i państw świata, przeciwnie — coraz więcej zbrojeń oznacza 
coraz mniej bezpieczeństwa.

*  * *

23 maja rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogól
nego ONZ poświęcone rozbrojeniu; przewidziane jest ono do 28 czerwca. 
Nasze V OZP odbywa się więc podczas tego posiedzenia. Rolę ONZ na
leży ocenić wysoko. Dotyczy to zarówno rozbrojenia, jak np. obecnych 
napięć w Afryce południowej i na Bliskim Wschodzie. Gdyby nie ONZ, 
to w minionym 30-leciu niejeden kryzys przekształciłby się w świato- 
tową katastrofę. ONZ dowiodła także, że potrafi w porę dostrzec i roz
patrzyć problemy światowe. Do nich należały i należą': zagadnienia wy-
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żywienia ludzkości, eksplozji ludnościowej, ochrony środowiska, pokojo
wego wykorzystania mórz i oceanów, zaopatrzenia w  energię i surowce 
oraz starania o stworzenie sprawiedliwego międzynarodowego ładu eko
nomicznego.

Jednakże problem rozbrojenia można rozwiązać tylko przez szeroką 
współpracę, dla której ONZ jest najlepszym i najbardziej reprezentaty
wnym forum.

Wielkie znaczenie ma współpraca uznanych przez ONZ i przy niej 
akredytowanych organizacji pozarządowych (NGO). Także • ChKP należy 
do oficjalnie dopuszczonych przez ONZ i zachęconych do współpracy 
z nią organizacji pozarządowych. Reprezentują one przy ONZ szerokie 
warstwy społeczne ludności świata. Konferencja NGO w Genewie w  lu
tym br.; której także ChKP przedstawiła swe stanowisko, wysunęła pro
pozycje w sprawie rozbrojenia dla obecnego posiedzenia niadzwyczajnego 
ONZ. Propozycje te dotyczą przede wzystkim zwołania Światowej Kon
ferencji Rozbrojeniowej.

* * *

W ostatnich latach doszło do zawarcia szeregu układów i porozumień, 
które w niektórych dziedzinach hamują wyścig zbrojeń oraz ograniczają 
lub zakazują produkcji i rozprzestrzeniania niektórych broni.

Znaczenie tych układów polega na tym, że powstrzymują Wyścig zbro
jeń i w  tym sensie są postępem na drodze ku rozbrojeniu. Ale żaden 
z tych układów nie ma charakteru uniwersalnego, gdyż nie wszystkie 
państwa je ratyfikowały. Niektóre to układy dwustronne między USA 
i ZSRR.

Jednym z zadań posiedzenia nadzwyczajnego ONZ będzie nadanie ist
niejącym układom pełnego i powszechnego znaczenia.

Jak dotąd, nie nastąpił jednak przełom w dziedzinie rozbrojenia, nie 
mówiąc już o pełnym i całkowitym rozbrojeniu. Na drodze do dokony
wania tego przełomu stoją trzy przeszkody, których dotychczas nie uda
ło się przezwyciężyć.

1. Wyścigowi zbrojeń sprzyja, a rozbrojeniu utrudnia zgubny sojusz 
między wojskiem a przemysłem zbrojeniowym, który czerpie potężne zy
ski z produkcji broni. Przed niebezpieczeństwem tego sojuszu dla pokoju 
światowego ostrzegał w 1961 r. ustępujący z urzędu prezydent USA, Ei
senhower, nazywając go „kompleksem militarno-przemysłowym” .

2. Wyścigowi zbrojeń sprzyja, a rozbrojeniu utrudnia fakt, że przed
stawiciele tego kompleksu militamo-przemysłowego propagują wśród lu
dności swoich krajów antykomunizm i antysowietyzm. Pod płaszczykiem 
rzekomego „niebezpieczeństwa ze Wschodu” forsują oni zbrojenia i żała- 
twiają swoje interesy.

3. Te same koła rozpowszechniają twierdzenie, że przemysł zbrojeńio-
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wy' zapewnia miejsca pracy. Ograniczenie lub likwidacja tego przemysłu 
™  według ich opinii — spowodowałaby wzrost bezrobocia. Twierdzenie 
to jest zwykłym kłamstwem. Przez rozbrojenie i przestawienie przemysłu 
zbrojeniowego na cywilny można by nawet stworzyć dwa razy więcej 
niiejśc pracy.

Trzeba poznać i przezwyciężyć te trzy przeszkody na drodze do za
kończenia wyścigu zbrojeń i na drodze do powszechnego i całkowitego 
rozbrojenia.

Właśnie Kościołów i chrześcijan to powinno być zadaniem, aby odprę
żenie, rozbrojenie i współpraca umożliwiły życie ludzkości w świecie bez 
broni i bez wojny.

Podsumowując, chciałbym powiedzieć:
1 Wyścig zbrojeń jest przekleństwem współczesnego świata. Dlatego 

pierwszeństwo trzeba dać zaikończeniu wyścigowi zbrojeń oraz powsze
chnemu i całkowitemu rozbrojeniu, aby ludzkość mogła przeżyć, a na
sza planeta przetrwać.

2. Usunięcie głodu w  świecie nie jest możliwe bez rozbrojenia i sprawie
dliwego międzynarodowego ładu ekonomicznego.

3. Do zbioru praw człowieka należy włączyć prawo do rozbrojenia i pra
wo każdego człowieka do dostatecznej ilości pożywienia.

4. Odprężenia i współpracy między Państwami i narodami naszego glo
bu nie da się zagwarantować na dłuższą metę bez rozbrojenia i likwi-

, .dacji głodu oraz bez wyzwolenia z rasizmu i wyzysku.
5. Wzywamy chrześcijaństwo i jego Kościoły, aby poinformowały swych 

wiernych o postanowionym już w  1971 r. zwołaniu przez ONZ Świa
towej Konferencji Rozbrojeniowej, i aby poparły w każdej formie tę 
decyzję ONZ.

6. Jako ChKP przygotowujemy Światową Konferencję Chrześcijan i K o
ściołów poświęconą rozbrojeniu, walce z głodem i wzywamy do u- 
działu - w niej.



„Posłannictwo”
Nr 3—4 1978

Bp Colin Winter

Chrześcijanie a wyzwolenie 
Pieśń o wolności

(streszczenie)

Uciskani w Namibii wypowiadają pewne słowo częściej niż inne. Sło
wem tym jest w o l n o ś ć .  Stało się ono najkosztowniejszym słowem 
w różnych naszych językach. Aby wolność osiągnąć, wielu naszych bo
haterów zmarło wskutek tortur w więzieniach, wielu zginęło w buszu, 
inni zmarli na emigracji. Wielu, z pewnością większość tych, którzy 
ofiarują dzisiaj swe życie w  walce wyzwoleńczej w Namibii, to prawdzi
wi i oddani chrześcijanie. Poznali Chrystusa jako wyzwoliciela. W swojej 
muzyce, pieśniach, języku wzywają Boga, aby wysłuchał modlitwy ucis
kanych i poparł ich sprawę. Wyzwolenie jest nadzieją, celem, który ży
ciu nadaje sens, jednoczy ludzi.

Wolność od czego, aby stać się czym? Odpowiedź na te pytania jest 
treścią tego przemówienia, odpowiedź widziana z perspektywy Namibii.

Duch' uciskanych

Kto może znać ducha uciskanych? Kto może przemawiać w ich imie
niu? Zapewne tylko oni sami. Mimo to zadaniem Kościoła w Namibii 
jest uważne słuchanie wezwań ciemiężonych i żądanie zapewnienia im 
sprawiedliwości, której odmawiano im w okresie przeszło stuletniej nie
woli kolonialnej. Kościół decydując się na solidarność z uciskanymi, zo
bowiązany jest żądać przywrócenia ich tożsamości narodowej i danej 
przez Boga godności, godności tej pozbawił ich rząd południowoafrykań
ski. Charakteryzuje się on stosowaniem brutalnego przymusu, tortur 
i tyranią. Kościół, gdyby nie poparł wolnośoiowych dążeń, wyparłby się 
Zbawiciela. Zapytajcie uciskanych w  Namibii, z czego chcieliby być w y
zwoleni, a otrzymacie odpowiedź jasną — „z ucisku” . A  kto jest cie
miężcą? W tym są oni zgodni — „A fryka Południowa” .
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Steve Biko, męczennik za wolność

Pierwszym krokiem w walce wyzwoleńczej, którą prowadzą czarni, 
jest wyzwolenie własnej osobowości. Obejmuje to odkrycie własnej toż
samości, kultury i zdolności. To wyzwolenie własnego ja, uświadomienie 
sobie prawa pozostania takimi, jakimi stworzył ich Bóg, było celem ru
chu czarnych. Steve Biko, największy propagator tego ruchu został za
mordowany przez rząd południowoafrykański. Biali zabili Biko, ale czar
ni wiedzą, że on się im nigdy nie poddał. Biko stał się prawdziwym mę
czennikiem ludu.

Śmierć Biko poruszyła Afrykę Południową, cały świat. Jego słowa 
zasługują na taki sam szacunek i uznanie, jak słowa Martina Luthera 
Kinga.

Czarna świadomość

Biko w ten sposób określił cele ruchu: „W  gruncie rzeczy ruch czar
nych, zmierzający do kształtowania świadomości zwraca się do czarnego 
człowieka i jego sytuacji. W RPA czarny człowiek ulega dwóm siłom: 
przede wszystkim uciskowi świata zewnętrznego, zinstytucjonalizowanego 
aparatu, który uniemożliwia mu realizację własnych zadań” . Po dru
gie — mówi Biko —  „czarny człowiek rozwinął w sobie określony spo
sób wyobcowania, sam odrzuca siebie, gdyż z określeniem „biały” utoż
samia wszystko, co jest dobre” .

Przezwyciężenie stracbu

Namibijczycy odkrywszy to, za co gotowi są umrzeć, pokonali strach, 
który w  przeszłości paraliżował wszelkie akcje, osłabiał opór, przedłu
żał niesprawiedliwość i terror. Ruch czarnych na rzecz kształtowania 
świadomości wyłonił dzisiaj nowych ludzi, owianych nowym duchem. 
Powietrze, którym oddychają, pachnie wolnością.

Cena wyzwolenia

Wśród nas dokonuje się rewolucja. . Biali ciemężcy wiedzą, że odro
dzeni Afrykanie, świadomi sprawy własnego wyzwolenia, pokonają w koń
cu każdą przeszkodę, którą napotykają na swej drodze. Biedni w Nami
bii gotowi są spożywać kurz, aby tylko osiągnąć pełne wyzwolenie swe
go kraju, dlatego na pewno zwyciężą. Cierpliwość biednych, wytrwałość 
bilsdnych, umiejętność przeżycia — to przykład, który daje współczesna 
Namibia. Cierpliwość i wytrwałość pokornych daje walce wyzwoleńczej 
niezniszczalny wymiar.
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Biedni są naszymi nauczycielami

W moich listach duszpasterskich, które piszę regularnie do wiernych, 
staram się przede wszystkim podkreślać rolę Boga jako wyzwoliciela. 
Muszę wypowiadać się z pokorą, gdyż nie tyle ja, jako biskup, umac
niam ich, ile raczej oni, biedacy Boży, mnie wzmacniają, błogosławią 
i dodają otuchy przez swe świadectwo i bezgraniczną miłość. Dzisiaj 
w  Namibii dzięki ich wierze rodzi się nadzieja. Jedyną teologią, która 
ma dla mnie znaczenie i którą przyjmują biedni, jest teologia ic h , walki 
wyzwoleńczej.

Kościół nie stanął na wysokości zadania

W  Namibii czarni czekali cierpliwie ponad 100 lat na wyzwolenie. 
Często z pewnością pytali, czy Bóg ich opuścił? To raczej biali chrześ
cijanie ich opuścili. Niektórzy z nich dają czarnym religijną euforię za
miast sprawiedliwości, której domaga się Ewangelia. Nauczanie o indy
widualnym zbawieniu, dawanie osobistej pociechy stają się oszustwem 
społeczeństwa, w którym 14 milionom ludzi odmawia się tych podsta
wowych praw człowieka. 300 lat ewangelizacji chrześcijańskiej nie zła
godziło napięć społecznych. Białe Kościoły w Afryce Południowej wolały 
ławiejsze drogi, podczas gdy Pan Kościoła wzywa do pójścia za Nim 
„via dolorosa” . Niechęć białych chrześcijan pójścia tą drogą musi ucho
dzić za hańbę.

Cena ewangelizacji

Dietrich Bonhoeffer pisał: „Nie osiągnie się wiarygodnej ewangeliza
cji bez zapłacenia wysokiej ceny (...) Jaką cenę zapłacił Jezus za ewan
gelizację? Jaką cenę zapłacili apostołowie? Czy wierzymy, że dzi
siaj zapłacimy niższą cenę dzięki wygodniejszemu, skuteczniejszemu 
i tańszemu rozszerzeniu Ewangelii? Ewangelicka ewangelizacja sprawi, 
że zapłacimy ofiarą, bolesną przemianą i radykalną decyzją. Nie ma 
ewangislizacji bez krzyża” . Dokładnie to, co było konieczne w hitlerow
skich Niemczech, jest też konieczne w Afryce Południowej Vorstera: 
ofiara, bolesna i trudna, zasadnicza zmiana postawy białych na korzyść 
uciskanych. Tego nie widać ani wśród większości białych przywódców 
kościelnych, ani w parafiach ludzi białych.

Wolność służenia Bogu

Kościoły w Afryce Południowej i Namibii winny zwiastować Boga, 
który tak stanowczo utożsamia się z uciskanymi, że faktycznie staje się 
jednym z nich. Wyzwolenie winno znaleźć się na pierwszym miejscu na
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szego nauczania i świadectwa. Tak, jak niegdyś Zachariasz, winniśmy 
uczyć uciśnionych śpiewać:

„Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój
i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego
Zbawiciela” .

Wolność służenia Bogu bez strachu jest tym, za czym tęsknią wszyscy 
chrześcijanie w Namibii.

Vorster, prześladowca Kościoła

Systematyczny ucisk Kościoła w Namibii należał do jednej z metod 
terrorystycznego panowania Afryki Południowej w tym kraju. Wiele 
naszych Kościołów legło w gruzach. Kliniki, szkoły i szpitale zrównano 
z ziemią. Vorster twierdzi, że pragnie trzymać w Namibii 50-tysięczną 
armię okupacyjną, aby „chrome i bronić” ludzi. Gruzy naszych szpitali, 
klinik i kościołów są wstrząsającym świadectwem, że siły te są po to, 
aby utrzymać ucisk a nie zapewnić wolność.

Cierpiący i uciskany lud Namibii woła do Boga Zachariasza, aby speł
nił swą obietnicę, „że pozwoli nam wybawionym z ręki wrogów bez bo- 
jaźni służyć Mu (...) po wszystkie dna nasze” . Okrucieństwa reżimu po
łudniowoafrykańskiego  ̂ sprawiają, że nie jest to możliwe, gdyż strach 
panuje dzisiaj w Namibii.

W liście do londyńskiego „Timesa” z 13 kwietnia 1978 r. pisałem: 
„M ój Kościół w Namibii jest ciężko prześladowany przez rząd południo
woafrykański, gdyż broni ofiar tortur i brutalności. Chrześcijanie w Na
mibii w imieniu których przemawiam, tęsknią za pokojem, ale pracują 
też dla swego wyzwolenia. Nie ufają reżimowi południowoafrykańskie
mu, który stara się utrzymać przy pomocy opłacanych kolaborantów.

Torturowanie — rakiem toczącym nasze społeczeństwo

Oczywiście to, co się czyni z budynkami, nie ma takiego znaczenia 
w porównaniu z tym, co reżim południowoafrykański czyni z ludźmi. 
Brytyjska Rada Kościołów wydała niedawno książkę pt. „Torturowa
nie — rakiem toczącym nasze społeczeństwo” . Napisali ją o. Heinz Hunke, 
młody kapłan rzymskokatolicki, i Justin Ellis, młody działacz świecki Koś
cioła Anglikańskiego w Namibii. W swojej pracy zamieścili pisemne 
oświadczenia ludzi, których policja i wojsko poddawały torturom. Obec
ny południowoafrykański gubernator generalny Martinhus Steyen, z za
wodu sędzia, odrzuca dowody zawarte w  tej książce.

O. Hunke t-ak pisze m.in.: „Rak jest odpowiednim porównaniem dla 
tortur (...). Poniżają one tych, którzy je stosują dla uzyskania określo
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nych korzyści i są najjaskrawszym przeciwieństwem sprawiedliwości, 
najwyższej warffcści, na której państwo buduje swój autorytet” .

Jako biskup jestem przekonany, że pan Steyen jest równie winny 
jak owi sędziowie, którzy w epoce nazizmu niemieckiego nie chcieli wi
dzieć potwornych zbrodni i nie stawali w  obronie ofiar hitlerowskich, 
okrucieństw i zbrodni. Ludzkość potępiła ich jako zbrodniarzy i barba
rzyńców. Jestem pewien, że sędzia Steyen zostanie podobnie osądzony.

Jeśli więc potępiam Steyna, to czy nie powinniśmy jeszcze bardziej 
potępić te Kościoły w Namibii, które wobec takiego ucisku zachowują 
milczenie?

SWAPO, reprezentant wyzwolenia

Obowiązkiem Kościołów jest odważne opowiedzenie się przeciw ucis
kowi w Namibii. Ale ich powołaniem jest czynić dużo więcej. Biblia 
wskazuje, że Bóg działa na rzecz obalenia ucisku. Ale do tego potrzeba 
Mu pomocy człowieka. Kim posługuje się Bóg w  Namibii? Wielu czar
nych chrześcijan widzi w  SWAPO narzędzie Boga służące wyzwoleniu. 
Mu pomocy człowieka. Kim posługuje się Bóg w Namibii? Wielu czar- 
mach „Timesa” . Ten sam dziennik uprzednio zjadliwie zaatakował 
SWAPO. Pisałem:

„Jeśli nawet wasz pogląd na SWAPO jest słuszny, to nie da się za-' 
przeczyć, że ONZ uznała tylko SWAPO za prawną reprezentację ludu 
namibijskiego (...). Uważam, że Kościół musi otwarcie oświadczyć, po 
której stronie stoi, po stronie uciskanych czy ciemiężców. Jestem dumny 
z udzielania poparcia SWAPO, gdyż tylko ta organizacja może zapewnić 
wyzwolenie naszego kraju z niewoli Afryki Południowej. Doświadcze
nie Kościoła w Mozambiku napawają mnie wiarą i optymizmem, że Koś
ciół w ustroju socjalistycznym może nie tylko istnieć, ale także się roz
wijać. Takich możliwości nie stwarza jednak dziś reżim południowoafry
kański. Z radością oczekuję dnia, w którym wrócę do Namibii i będę 
mógł służyć wszystkim jej mieszkańcom w budowie nowego, wolnego 
i sprawiedliwego społeczeństwa.

Modlitwa o wolności

Uciskani w Afryce Południowej mówią coraz odważniej o wyzwole
niu i walczą o nie. Wiedzą, czego chcą. Świadczy o tym choćby parafra
za Modlitwy Pańskiej, dokonana przez jednego z przywódców ruchu wy
zwoleńczego w Zimbabwe. Brzmi ona:

Ojcze nasz, któryś jest w getcie, 
zhańbione jest imię Twoje,
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Biorą Cię w niewolę 
Twojej chwale urągają,
Odpuść nam naszą uległość 
Naucz nas, jak mieć udział w  złocie,
Bo go pragniemy, jak udziału w sprawiedliwości. 
Nie czyń nas współwinnymi,
Ale wybaw nas z bojaźni,
Jako, że do nas należą Twoja moc i wolność 
Na wieki wieków. Amen.

Niech żyje wolność! Niech żyje wolna Namibia!



„Posłannictwo”
Nr 3—4 1978

Sprawozdanie 
Teologicznej Grupy Roboczej

Po wykładzie biblijnym prof. Batisty (Kuba) na temat Jana 14:26 
i Psalmu 72:1—7, prof. Gabris (CSRS) poinformował o pracy Komisji Te
ologicznej ChKP, która w minionym 7-leciu odbyła piąć spotkań. Wska
zał, że w  pracy komisji dominowały trzy tematy: chrystologiczne ujęcie, 
trynitarne pogłębienie motywacji działalności pokojowej i wzrastający 
jej wymiar ekumeniczny. Z  kolei prof. Ricca (Włochy) omówił działalność 
i wysiłki Komisji Teologicznej ChKP, po czyim nastąpiła dyskusja, któ
rej przebieg i wyniki podajemy w  streszczeniu.

Prof. Ricca z pełnym uznaniem wyraził się o dotychczasowych pra
cach Komisji Teologicznej. Z prac tych wynika, że każdy, kto wierzy 
w Boga, może stwierdzić, że jednym z przejawów więzi z Bogiem jest 
pragnienie pokoju i sprawiedliwości. Nie ma chrześcijaństwa bez służby 
dla pokoju, ale służba ta musi być skuteczna. Chodzi nie tylko o nau
czanie obowiązków chrześcijan, lecz także o wskazanie bodźców słusz
nego działania. Służbę tę może pełnić nie tylko niezależny od świata, 
ale dla niego pracujący Kościół. Należy to do jego misji.

W dotychczasowych dociekaniach teologiczncyh ChKP chciała usta
lić konieczne związki między Ewangelią a pokojem. Służy temu 20-let- 
nia działalność naszej organizacji.

Komentator wspomniał krytycznie, że refleksje teologiczne ChKP nie 
zawsze wiążą się z jej polityczną działalnością. Trzeba będzie na nowo 
przemyśleć problemy stosunku między teologią a polityką, nie można 
powtarzać spraw już omówionych, trzeba iść dalej, Będzie to możliwe 
tylko wówczas, gdy dochowamy wierności Ewangelii. W tym kontekście 
wysunięto też postulat poważnego traktowania „radykalizmu Ewangelii” . 
Przede wszystkim oznacza to, że chrześcijanin zwraca się z prośbą do 
Boga, aby mu ukazał co czynić. Bardzo ważną rolę' odgrywa tutaj mo
dlitwa w intencji bliźnich.
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Skom plikow ana"' sytuacja międzynarodowa wymaga zróżnicowania 
działalności pokojowej. Pamiętajmy, że o polityce światowej decydują 
supermocarstwa. W dyskusji wyrażono sprzeciw wobec tego określenia, 
gdyż nie przynosi to korzyści1 międzynarodowemu odprężeniu.

Chrześcijanie powinni również docenić wartość socjalizmu, ustroju, 
którego celem jest dobro ludzkości. Trzeba też uwzględnić narodowe for
my rozwojowe socjalizmu. W dyskusji zwrócono uwagę, że chrześcija
nin nie może być antykomunistą, gdyż taka postawa rozbijałaby jedność 
działania dla sprawy pokoju. Jednak sam ustrój socjalistyczny nie może 
być przedmiotem teologicznych rozważań ChKP.

Od ChKP oczekuje się pogłębionej interpretacji idei pokoju. Istnieje 
pokój na świecie, ale także pokój Jezusa Chrystusa dla świata. To nie 
tylko pokój dla chrześcijan, bo pokój jest niepodzielny i wymaga mię
dzynarodowej współpracy. Chrześcijanin budując pokój winien uczynić 
pierwszy krok ku pojednaniu. Prowadzi to do przezwyciężenia fałszywego 
patriotyzmu i stwarza możliwość dania świadectwa Ewangelii w świecie. 
Pokój ten może być tym pełniejszy wtedy, gdy łączyć się z nim będzie 
lepsza sprawiedliwość pojmowania Słowa Bożego u ludzi. Nasze wysiłki 
na rzecz pokoju przybierają w  wielu krajach nowe formy. Liczni teolo
gowie z Ameryki Łacińskiej podkreślali znaczenie teologii wyzwolenia 
dla spraw rozwoju, metod i treści pokojowej działalności. Żaden naród 
nie korzysta w pełni z pokoju, kiedy nie towarzyszy mu pełna sprawied
liwość. Powinno to się stać przedmiotem teologicznej refleksji. Poza tym 
chrześcijanom, którzy uczestniczą w  walce o wyzwolenie, nie wystarczy 
teologia dedukcyjna. Potrzebna im teologia indukcyjna, która analizuje 
sytuację i wskazuje drogi do wyzwolenia. Tylko ta metoda potwierdza 
z zasady, że wyzwolenie jest sprawą narodu. Ukazuje ona potrzebę 
uwzględniania rzeczywistości walki klasowej.

Nowa orientacja dochodząca do głosu w  teologii wyzwolenia, stawia 
ChKP wobec potrzeby przemyślenia konsekwencji i szans tej teologii. 
W tym rozumieniu mówiono, też o metodach pracy teologicznej w ChKP.

Potrzeba nam wprawdzie chrześcijańskiej definicji pokoju. Nie może 
tego zrobić pojedynczy chrześcijanin, lecz tylko Kościół jako Ciało Chry
stusa. Albowiem właśnie w  Kościele mówienie o pokoju nie jest proble
mem ideologicznym, bo ma on w  sobie moc miłości, którą przekazał mu 
Pan Kościoła. Dzięki temu słowom mogą towarzyszyć czyny dla dobra 
nie tylko chrześcijan, lecz wszystkich ludzi.

ChKP zwraca się przede wszystkim do Kościołów. Jej członkowie są 
ich współpracownikami. W ten sposób mogą zdefiniować ideę pokoju 
uwzględniającą pluralizm współczesnego świata. Jest rzeczą ważną, aby 
w samej ChKP ujawnił się pluralizm poglądów. Już to prowadzi do 
otwartych, krytycznych i twórczych stanowisk. Ostatecznie chodzi o nasz
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Stosunek do Boga, który jest wszystkim i prowadzi do ewangelicznego 
radykalizmu miłości, radykalizmu Jezusa Chrystusa.

Komisja Teologiczna poświęciła wiele uwagi problemowi przemocy 
i niestosowania jej, zagadnieniom rewolucji pacyfizmu. Musimy stwier
dzić, że w Kościele od początku przejawiały się trzy tendencje: konsek
wentny pacyfizm niektórych Kościołów i poszczególnych chrześcijan: po
stawa innych Kościołów aprobujących stosowanie przemocy i wreszcie 
postawa tych Kościołów, które uznając użycie przemocy, z nim. się nie 
solidaryzują. Trzeba analizować każdą sytuację, aby wyjaśnić problem 
utrzymania status quo lub dokonania przemian w świecje. Chociaż ChKP 
poświęciła wiele uwagi problematyce rewolucji i przemocy, to jednak 
w nowych sytuacjach problemy te trzeba przemyśleć na nowo. Należy 
uwzględnić nie tylko sprawę walki o wyzwolenie, lecz także takie zja
wiska, jak np. terroryzm. Czy chrześcijanie winni w  ogóle brać do ręki 
broń? Czy należy popierać ograniczenie użycia broni? Co oznacza dzisiaj 
odmowa służby wojskowej? Te problemy wymagają refleksji teologicz
nej, zgodnej ze zwiastowaniem Jezusa Chrystusa, które nie godzi się na 
przemoc, lecz stawia na miłość. A  może miłość to także rozsądne użycie 
przemocy? Czemu w ogóle służy przemoc?

Przy rozwiązywaniu tych problemów dużo może pomóc chrześcijanom 
refleksja na temat solidarności. Chrystus przedstawił ją w  ten sposób, że 
stał się także człowiekiem dla niewolników — a więc reprezentował ucis
kanych i wyzyskiwanych. To pozwala mówić nam także o wyzwoleniu 
w  warunkach walki klasowej i społeczeństwa klasowego. Winniśmy mieć 
odwagę powiedzenia tego w  kategoriach teologicznych.

W dyskusjach teologicznych na temat solidarności duże znaczenie ma 
zagadnienie stworzenia. Mówiono o tym na obradach Komisji Teologicz
nej. Dziś musimy zrozumieć, że nasza odpowiedzialność za przyszłość 
zwiększyła się. W ten sposób wchodzimy w  konflikt z wizjami apokalip
tycznymi, które są pokusą dla wielu grup w  Kościele.

W ChKP trzeba przemyśleć na nowo pod względem teologicznym mo
tywację do pokojowej działalności, przy czym także i tu należy szukać 
inspiracji w  Jezusie Chrystusie. Nie tylko nasze pojęcia o pokoju, lecz 
także nasze wyobrażenia o solidarności są bardzo różne, tak różne, że 
stwierdzono, iż w  określonych sytuacjach trzeba mówić raczej o Wspól
nocie niż o solidarności.

Teologiczna Grupa Robocza pracowała częściowo w  trzech podgrupach, 
które rozpatrywały następujące problemy:
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1. SPRAWOZDANIE PIERWSZEJ PODGRUPY JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO

W jaki sposób wyraźniej i konkretniej możemy uświadomić sobie do
konującą się w  naszych umysłach przemianę, kiedy uczestniczymy w  eu
charystycznej miłości Kościoła? Gdy pojmiemy konsekwencje solidarnoś
ci, wtedy musimy być jej wierni, sprzeciwiając się niesprawiedliwym 
strukturom ekonomicznym i politycznym, bo w ten sposób damy wyraz 
woli Jezusa Chrystusa.

Dyskusja w małych grupach powinna być częstą metodą w  pracy 
ChKP.

2. SPRAWOZDANIE PODGRUPY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Zajęto się trzema kompleksami zagadnień:
— metodami refleksji teologicznej;
— znaczeniem różnych tradycji;
— granicami solidarności.

Punktem wyjścia dyskusji o metodzie było, czy najpierw należy się 
zająć poleceniem Boga i jego spełnieniem, czy też potrzebami człowieka. 
Podkreślono, że chodzi tu o fałszywą alternatywę. Zadań misyjnych nie 
można oddzielić od konkretnego życia. Polecenie Boga i potrzeby czło
wieka, sprawiedliwość Bożą d prawa człowieka trzeba dialektycznie ze 
sobą pogodzić. Praca teologiczna winna zmierzać do dokładnego poznania 
sytuacji; nie chodzi tu o szukanie „lepszych” dróg od tych, które wska
zuję rozum wyzwolony przez ducha Chrystusowego. Zadaniem nas, chrześ
cijan, nie jest ustanowienie „lepszego pokoju” , lecz racjonalne, dla do
bra wszystkich ludzi, wspólnie z innymi budowanie i zapewnienie trwa
łości pokoju.

Trzeba wziąć pod uwagę różnorodność tradycji teologicznej, ale takl- 
że kulturalnej i społecznej. Przede wszystkim należy sobie uświadomić, 
że teologię, zwłaszcza tę — na Zachodzie uwarunkowały czynniki histo
ryczne i ideologiczne. Zwrócono uwagę, że różne sposoby przekazywania 
Ewangelii zależą od różnych tradycji, które z tego powodu nie są czymś 
uświęconym. Nie chodzi tylko, by za wszelką cenę zachować tradycję — 
trzeba dostrzegać w każdej tradycji niedostatki człowieka, uświadomić 
mu je — to prowadzi do wyzwolenia. Wreszcie stwierdzono też zgod
nie, że w pracy pokojowej ChKP różne tradycje nie były czynnikiem ha
mującym, lecz że wspólne zadania pobudzały do podejmowania wspól
nych akcji.

Solidarność chrześcijan opiera się na pełnej solidarności Jezusa Chry
stusa z ludźmi; solidarność Jego dochodziła aż do utożsamiania się z na
mi; to potwierdziło się na krzyżu.
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Jeśli dla chrześcijan to będzie punktem wyjścia, wówczas mogą być 
na co dzień wierni zasadom pełnej solidarności, która znajdzie swój kon
kretny wyraz w walce o pokój i sprawiedliwość (...). W Kościele soli
darność może stać się status confessionis wówczas, gdy chrześcijanie sta
ną po stronie tych, którzy praktykują solidarność, i tych przeciw którym 
ona się kieruje. Solidarność kończy się tam, gdzie istnieje ucisk. Walcząc 
z uciskiem przyczyniamy się także do tego, że dotychczasowi ciemiężcy 
mogą osiągnąć swe pełne człowieczeństwo.

3. SPRAWOZDANIE DRUGIEJ PODGRUPY JĘZYKA
ANGIELSKIEGO

Wymiana poglądów ukazała różnice w  rozumieniu znaczenia solidar
ności, wynikające z różnych warunków kulturalnych i społeęzno-politycz- 
nych. Nie zdołano uzgodnić jednolitego stanowiska na sprawę solidar
ności. Jedni twierdzili, że podstawą naszego udziału w  działalności poko
jowej mogłaby być litość okazywana ludziom przez Jezusa Chrystusa. 
Jednocześnie podkreślano, że ta litość oznacza też współcierpienie. Jest 
to miernik sprawiedliwości. -Głównym punktem widzenia każdej solidar
ności chrześcijańskiej z człowiekiem jest identyfikacja ze sprawami i kło
potami wszystkich ludzi. Inni podkreślali, że wspólnota, która opiera się 
na naśladowaniu Chrystusa i przewodnictwie Ducha Sw., jest właści
wszym obrazem Kościoła i jego udziału w  spawach tego świata niż so
lidarność. Z tych rozważań wyłoniła się kwestia charakteru akcji spo
łeczno-politycznych w walce o pokój i sprawiedliwość. Wyrażono też po
gląd, że powinniśmy pracować na rzecz „wspólnoty miłości” (community 
in lovie), w której przez prowadzenie dialogu z wszystkimi, urzeczywistnia
łaby się idea wolności. Co do takiego poglądu wysunięto zastrzeżenie, 
że niesprawiedliwe struktury i siły są dla nas wyzwaniem, byśmy przez 
działalność społeczno-polityczną szukali przemian rewolucyjnych.

W dalszej dyskusji wyłoniło się pytanie, czy nawrócenie jednostki nie 
mogłoby prowadzić do zmiany struktur? Jak wygląda prawdziwa egzy
stencja ludzka? Jak możemy uczestniczyć w zbawczym dziele Chrystusa, 
które przedstawili ewangeliści w relacji o Nim i Jego dziele? W jaki 
sposób my wpływamy na struktury społeczne, w jakich żyjemy?

Na ostatnim posiedzeniu mówiono o zadaniach ChKP w  rozwijaniu 
teologicznej refleksji na temat działalności pokojowej i zadaniach chrześ
cijan w tej dziedzinie.

Przedłożono wiele propozycji co do metodyki pracy komisji teologicz
nej:
1. Ulepszenie współpracy z innymi komisjami.
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2. Ustalenie, że w  dalszych pracach należy unikać ponownego zajmowa
nia się tymi samymi tematami.

3.. Praca w mniejszych grupach.
4. Zastosowanie metody indukcyjnej.

Zaproponowano, aby Komisja Teologiczna zajęła się następującymi 
tematami roboczymi:
1. ^Solidarność między chrześcijanami i niechrześcijanami
2. Przemoc i niestosowanie przemocy w zmieniających się warunkach
3. Problemy, które wysuwa teologia wyzwolenia
4. Historia biblijna i je j zdolność wypowiadania się o problemach współ

czesnych
5. Cierpliwość i niecierpliwość (życie w  ramach doczesnych i historycz

nych; historyczne możliwości i niemożliwości)
6. Władza jako problem teologiczny —  możliwości deformacji
7. Pojęcie walki klasowej — co oznacza ono dla pracy teologicznej?



„Posłannictwo”
Nr 3—4 197*

Sprawozdanie Grupy Roboczej 
„Problemy międzynarodowe 

i międzynarodowe struktury pokoju”

Grupa robocza, która rozpatrywała szeroki zakres działalności Chrześ
cijańskiej Konferencji Pokojowej, podzieliła się na piąć następujących 
podgrup:

I. Bezpieczeństwo europejskie
II. Rozbrojenie

III. ONZ
IV. Ameryka Łacińska 
V. Bliski Wschód

W pracach wszystkich podgrup główną uwagę skupiono na proble
mach tych obszarów świata, które wywołują szczególne zainteresowanie. 
Starano się opracować zasady odpowiedzialności wszystkich chrześcijan 
za sprawiedliwy ład pokojowy.

Sprawozdanie podgrupy „Bezpieczeństwo europejskie”

Zadania Kościołów i chrześcijan w Europie i Ameryce Północnej 
w dziedzinie zapewnienia pokoju, pogłębienia odprężenia i rozwoju mię
dzynarodowej współpracy.
1. Odprężenie stosunków międzynarodowych trzeba rozumieć jako pro
ces długotrwały, skomplikowany, dynamiczny i nie pozbawiony sprzecz
ności. Przejście od konfrontacji do współistnienia i współpracy dokonuje 
się na wielu płaszczyznach przez większe i mniejsze postępy. W różno
rodnych ,, warunkach, występujących w poszczególnych częściach Europy, 
proces odprężenia stawia przed chrzęści jańsko-kościelnymi siłami poko
jowym i szczególne i wspólne zadania.
2. Kościoły i chrześcijanie, pragnąc skutecznie służyć pokojowi, pogłę
bianiu procesu odprężenia w Europie, .potrzebują dokładnych analiz sto-
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śunków międzynarodowych. Podpisanie Aktu Końcowego Konferencji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (Helsinki, 1 VIII 1975) rozpo
częło — na kontynencie, gdzie sprzeczność dwóch antagonistycznych sy
stemów społecznych i politycznych przybrała ostre formy — nową epo
kę historyczną, w której krok po kroku można będzie przechodzić od 
konfrontacji do współpracy.
3. Proces odprężenia hamowany jest szczególnie przez wyścig zbrojeń, 
aczkolwiek właśnie w  dziedzinie militarnej — przyznajemy —  udało się 
poczynić pierwsze ważne, kształtujące zaufanie kroki, choćby w formie 
wzajemnego obserwowania manewrów wojskowych zgodnie z „koszy
kiem pierwszym” KBWE. Chodzi o  to, aby budowanie zaufania, umac
nianie bezpieczeństwa, odprężenia politycznego wiązało się z konkret
nym odprężeniem militarnym. Bezpieczeństwo, podobnie jak pokój, jest 
niepodzielne i nie można go uzyskać kosztem uzyskania przewagi jednych 
nad innymi. Dlatego wszystkie Kościoły i chrześcijanie Europy i Am e
ryki Północnej winni już teraz modlić się w intencji powodzenia konfe
rencji, dyplomatów KBWE w  Lugano (Szwajcaria, jesień 1978), która 
zajmie się dalszym opracowywaniem projektu konwencji w  sprawie po
kojowego regulowania konfliktów w Europie oraz drugiej konferencji 
kontynuującej KBWE, przewidzianą na rok 1980 w Madrycie.
4. Rozbrojenie, szerokie urzeczywistnianie wszystkich praw człowieka 
mają podstawowe znaczenie dla przeksżtałcenia Europy w kontynent 
bezpieczeństwa i współpracy. Nie ma zasadniczej sprzeczności między po
lityką odprężenia a prawami człowieka; przeciwnie, stopniowe urzeczy
wistnianie tych praw dla wszystkich zależy w sposób istotny od sukce
sów i postępów w dziedzinie polityki odprężenia. Poza tym należy kon
tynuować studia nad tym, jak można przeciwdziałać fałszywym interpre
tacjom aktu z Helsinek, sugerującym, że jest szkodliwy dla państw Trze
ciego Świata. Przy okazji trzeba wyjaśnić, że terytorialnego status quo 
w Europie nie można utożsamiać z politycznym, ekonomicznym i spo
łecznym status quo kolonialnego i niekolonialnego ucisku w  Trzecim 
Świecie. Szczególna odpowiedzialność Kościołów Europy i Ameryki Pół
nocnej polega na solidarnym zaangażowaniu się na rzecz realizacji ele
mentarnych, społecznych i osobistych praw człowieka dla wszystkich 
narodów krajów rozwijających się. W kwestii praw człowieka ChKP 
winna uważnie śledzić wysiłki innych organizacji ekumenicznych (Świa
towa Rada Kościołów, Komisja Kościołów do Spraw Międzynarodowych, 
Konferencja Kościołów Europejskich, Ogólnoafrykańska Konferencja Ko
ściołów). Kościoły i chrześcijanie, zwłaszcza ze względu na problem praw 
człowieka, muszą odrzucać zarzuty jakie stawia się zasadom koegzy
stencji i odprężenia, międzynarodowego porozumienia i współpracy.
5. Ze względu na uniwersalny i nieodwracalny charakter bezpieczeństwa 
i współpracy musimy pogłębiać studia nad problematyką odprężenia.
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Stała informacja na temat rzeczywistych stosunków i polityki odpręże
nia jest niezbędnym elementem wychowania dla pokoju i kształtowania 
świadomości opinii publicznej na rzecz budowania zaufania, bezpieczeń
stwa i współpracy. Kryzysowe sytuacje, występujące na Cyprze, w  Irlan
dii Północnej lub Portugalii, antydemokratyczne i neofaszystowskie ten
dencje, narastające napięcie ekonomiczne w niektórych krajach, muszą 
stać się przedmiotem naszych poważnych analiz. Winniśmy pracować 
na rzecz zapewnienia równego prawa do bezpieczeństwa i równoprawnej 
współpracy.
6. Trzeba docenić znaczenie współpracy wszystkich sił pokojowych, czego 
zachęcającym przykładem była postawa wszystkich 35 państw-uczestni
ków Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. ChKP winna 
zdecydowanie popierać nawiązywanie i utrzymywanie ścisłych stosunków 
Kościołów Europy z Brukselskim Forum Europejskiej Opinii Publicznej, 
Światową Radą Pokoju, Berlińską Konferencją Katolików i innymi or
ganizacjami pokojowymi działającymi na płaszczyźnie międzynarodowej
i regionalnej. ChKP uważa się za część składową sił pokojowych, które 
pragną przekształcić Europę w kontynent pokoju, bezpieczeństwa i współ
pracy.

Sprawozdanie podgrupy „Rozbrojenie”

Chodzi o istnienie ludzkości. Są dzisiaj tylko dwie drogi — droga ży
cia i droga śmierci. Nasza wiara chrześcijańska zobowiązuje nas do ak
tywnego występowania przeciw wyścigowi zbrojeń, stałemu wzrostowi 
budżetów militarnych, przeciw rozwojowi nowych systemów broni ma
sowego zniszczenia. Ochrona tworów Boga to także takie obchodzenie się 
z bogactwami ziemi, aby nasze i przyszłe pokolenia nie musiały cierpieć 
głodu i nędzy i żyć w normalnych warunkach przyrodniczych.

Wielu najlepszych naukowców pracuje nad znalezieniem nowych me
tod zniszczenia przyczyniając się do militaryzacji społeczeństwa. Broń 
neutronowa zatarłaby różnice między broniami konwencjonalnymi i nu
klearnymi. Wprowadzenie jej stanowiłoby iluzję, że można prowadzić 
ograniczoną wojnę atomową. Produkcji i magazynowaniu tej broni trze
ba położyć ostateczny kres.

Zdajemy sobie sprawę, że powszechne i całkowite rozbrojenie można 
urzeczywistnić tylko stopniowo. Ważne są nawet' małe postępy na tej 
drodze. My, chrześcijanie, musimy zbadać i znać przyczyny wyścigu zbro
jeń, rolę kompleksu militarno-przemysłowego, handlu bronią, transferu 
technologii militarnej i wykorzystywania środków masowego przekazu 
dla wojny psychologicznej.

Jesteśmy wdzięczni, że obecne, nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzę-
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nia-: Ogólnego ONZ zajęło się problemem zbrojeń jako tematem interesu
jącym  całą ludzkość, popieramy wszystkie przygotowania do Światowej 
Konferencji Rozbrojeniowej. Uchwałę w  sprawie jej zwołania podjęto 
w 1971 r. Jesteśmy przekonani, że ChKP może wydatnie pomóc w  tej 
sprawie, zwołując konferencję chrześcijan i Kościołów na rzecz rozbro
jenia. Byłoby to niejako odnowieniem propozycji zorganizowania Izaja- 
szowej konferencji rozbrojeniowej poświęconej likwidacji głodu i stwo
rzeniu humanitarnych warunków w Trzecim Świecie. ChKP winna się 
starać, aby antymilitarystyczny program Światowej Rady Kościołów zna
lazł pełne poparcie wszystkich chrześcijan i Kościołów.

KBWE stworzyła w  Europie taką atmosferę, w  której wiedeńskie ro
kowania w sprawie redukcji wojsk uzyskały szansę powodzenia. Trzeba 
kontynuować dwustronne rozmowy między USA i ZSRR, aby doprowa
dzić db końca rokowania SALT II jako podstawy do zawarcia szerszego 
układu. Wszystkie kroki, zmierzające do zawarcia układu o całkowitej 
rezygnacji z wszelkich rodzajów broni nuklearnych i ich użycia oraz do za- 
warcia porozumień w  sprawie stref i regionów bezatomowych winny być 
poczynione w duchu propozycji, które ZSRR i Kanada przedłożyły nad
zwyczajnemu Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ w  sprawie rozbrojenia.

Chrześcijańskie wychowanie dla pokoju, które pragniemy popierać na 
wszystkich płaszczyznach życia kościelnego i ekumenicznego, zmierza do 
tego, aby powstrzymać obecne zbrojenia. Środki uzyskane z rozbrojenia, 
muszą być użyte dla rozwoju ekonomicznego, wprowadzenia stosunków 
sprawiedliwości społecznej, a zwłaszcza dla zapewnienia miejsc pracy. 
Tylko rozbrojenie może prowadzić do stworzenia właściwych warunków 
służących trwałemu przezwyciężeniu głodu, chorób i analfabetyzmu w  
krajach Trzeciego Świata. Wezwanie Boga do solidarności oznacza dla 
nas, chrześcijan, wezwanie do pomocy narodom Trzeciego Świata w  bu
dowaniu ludzkich warunków życia. I tutaj sprawą ważną jest zwróce
nie uwagi na to, ze powszechne i kontrolowane rozbrojenie nie może 
oznaczać osłabienia ruchów wyzwoleńczych, lecz ich poparcie. Powstrzy
manie zbrojeń nuklearnych w Republice Afryki Południowej jest głów
nym warunkiem wyzwolenia wszystkich ludów Afryki południowej.

Światowy Dzień Rozbrojenia, obchodzony corocznie 17 czerwca (lub 
w  najbliższą niedzielę po tej dacie), powinien być obchodzony pod hasłem 
toczących się rokowań rozbrojeniowych. ChKP winna wzywać wszyst
kich chrześcijan i ludzi dobrej woli do pomagania w  tworzeniu atmo
sfery zaufania — służącej sprawie rozbrojenia. Obowiązkiem ChKP jest 
solidarność z tymi wszystkimi, którzy z powodu swego zaangażowania 
na rzecz rozbrojenia są politycznie i społecznie prześladowani.

Myślenie, modlitwa i praca na rzecz rozbrojenia jest dla współpra
cowników ChKP, w sensie status confeśsionis, niezbywalnym elementem 
ick.cłrrześcijańskiego świadectwa wiary.
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Sprawozdanie podgrupy „ONZ”

Podgrupa ta odbyła w  dniach 24 i 25 czerwca trzy posiedzenia. W y
słuchała: wystąpienia pani Lola Costa, przedstawicielki ONZ w  V Ogól- 
nochrześcijańskim Zgromadzeniu Pokojowym, o wkładzie organizacji po
zarządowych (skrót: NGO) w  ONZ, dr Philip Óke mówił o udziale NGO 
w odbywającym się właśnie posiedzeniu nadzwyczajnym ONZ na temat 
rozbrojenia. Komisji Międzynarodowej i V OZP przedstawia się nastę
pujące punkty widzenia i propozycje.

1. Na szczególne uznanie zasługuje inicjatywa państw niezaangażowa- 
nych w sprawie zwołania konferencji rozbrojeniowej; tę propozycję po
pierał stale w  ostatnich 17 latach Związek Radziecki. Chociaż nie zna
my jeszcze wyników obecnego nadzwyczajnego posiedzenia ONZ, to z sa
tysfakcją stwierdzamy, że uczestniczą w  nim wszystkie państwa człon
kowskie ONZ, że wystąpiono z wieloma inicjatywami i że przyznano 
większą rolę NGO. Konferencję taką należy ponownie zwołać za 2 lub 
3 lata, aby problem rozbrojenia znajdował się w centrum uwagi opinii 
światowej.

2. W ChKP należy utworzyć komisję do spraw ONZ (raczej jako pod
komisję) ze stałym przewodniczącym i ustaloną liczbą członków, tak aby 
ten zespół współpracowników był odpowiedzialny za swą działalność.

3. Praca ChKP w  ONZ winna znaleźć uznanie przez utworzenie włas
nego biura w Nowym Jorku i powołanie obserwatorów przy ONZ.

4. Wszystkie nasze Kościoły winny włączyć się 22 października 1978 r. 
do obchodów Niedzieli ONZ; odpowiedni materiał przygotuje grupa 
ChKP z Finlandii. Przedstawiciele ChKP z Sierra Leone wyrazili goto
wość opracowania materiałów na Niedzielę ONZ w  1979 r.

5. 30-tą rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
(10 grudnia 1948) w naszych Kościołach i grupach regionalnych należy 
obchodzić: a) szerokim rozpowszechnianiem Deklaracji w  języku krajo
wym, b) opracowaniem i rozpowszechnianiem odpowiednich plakatów
i c) organizowaniem dyskusji na temat praw człowieka.

6. Konferencje regionalne ChKP winny udzielić poparcia Międzyna
rodowemu Roku Dziecka, który będzie obchodzony w 1979 r. W działal
ności należy szukać możliwości współpracy z innymi organizacjami.

7. Lokalne grupy studyjne potrzebują więcej materiałów na temat 
ONZ.

8. W 1980 r. przewiduje się spotkanie Komisji Kobiet -ChKP poświęco
ne problemowi kobiet w  ramach pracy ONZ. Jednakże wybór Iranu ja
ko miejsca obrad wydaje się nam wątpliwy ze względu na potworne 
traktowanie kobiet-więźniarek w tym kraju.

; 9. Do Biura Informacyjnego ONZ należy wysłać następujące posłanie:
V Ogólnochrześcijańskie Zgromadzenie Pokojowe całkowicie popiera pro-
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pozycje odbycia wiosną 1979 r. w Moskwie europejskiej konferencji NGO. 
Grupy regionalne ChKP udzielą jej pełnego poparcia. Mamy nadzieję, 
że po tej konferencji nastąpi seria kontynentalnych i regionalnych spot
kań NGO.

10. W pracach ONZ, a zwłaszcza Komitetu Antykolonialnego, na szcze
gólną uwagę zasługuje sytuacja w Puerto Rico. Niezależność Puerto Ri
co stworzyłaby szansę narodowi tego kraju, ale także podkreśliłaby moż
liwości wykorzystywania pTzez USA akcji militarnych na obszarze Wysp 
Karaibskich. ChKP winna wysłać petycję do Komisji Praw Człowieka 
ONZ i Amnesty International z żądaniem uwolnienia 4 Portorikańczyków, 
którzy od wielu lat przetrzymywani są jako więźniowie polityczni w USA.

1. ONZ jest wspólnotą suwerenną państw, a jej władza jest ograni
czona. Jej sukcesy lub porażki zależą od tego, czy państwa członkowskie 
uznają i popierają zasady Karty i rezolucje ONZ. ONZ jest sumie
niem świata a często bywa dzwonem alarmowym. Jest rzeczą niezbędną 
aby ludzie powiązani z; ChKP w prawdzie i miłości przypominali o tym 
swoim rządom.

Sprawozdanie podgrupy ds. Ameryki Łacińskiej

Podgrupa dokonała ogólnego przeglądu sytuacji na tym obszarze. 
Przede wszystkim podkreślono ekonomiczną zależność Ameryki Łaciń- 
kiej, niesprawiedliwy podział dóbr, wzrost wpływów koncernów ponad
narodowych oraz ucisk militarny i polityczny, który zmierza do pow 
strzymania walki wyzwoleńczej i nie dopuszcza do ustanowienia spra
wiedliwości i pokoju. W związku z tym opracowano dokumenty, których 
pełny tekst zostanie opublikowany w sprawozdaniach V OZP.

Dokumenty podkreślają wzrost produkcji broni i ogromne zwiększe
nie wydatków militarnych; szczególnie wspomniano heroiczną walkę na
rodu kubańskiego przeciwko imperializmowi USA.

Zgromadzeniu Ogólnemu przedłożono 13 następujących uchwał:
1. Należy zaapelować do Kościołów, aby nie dopuściły do rozdźwięku 

między religią a polityką, gdyż wykluczałoby to wszelkie możliwości re
alizacji idei obecnego Zgromadzenia. A to oznacza, że Kościoły winny 
popierać ruchy wyzwoleńcze, sprawę pokoju i sprawiedliwości między 
ludźmi.

2. Należy zwrócić uwagę Kościołom, że ich zadaniem nie jest zastępo
wanie partii politycznych lub organizacji robotniczych i ludowych, lecz 
że powinny skłaniać swych członków do udziału w akcjach służących 
dobru ludzi.

3. Należy zaapelować do Kościołów, aby solidaryzowały się z naroda
mi, które walczą z faszystowskimi reżimami.
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4. Należy zaapelować do Kościołów protestanckich i organizacji eku
menicznych Ameryki Łacińskiej, aby we wrześniu odbyły spotkanie w 
Oaxtepec (Meksyk).

5. do biskupów katolickich Ameryki Łacińskiej, aby zebrali się w 
Puebła (Meksyk) w celu potępienia wszelkich prześladowań ruchów lu
dowych, które walczą o wolność, sprawiedliwość i pokój na tym konty
nencie oraz w  celu udzielenia im możliwie największego poparcia.

6 i 7. Należy zwrócić się do ONZ i kardynała-arcybiskupa Santiago 
z petycją, aby od chilijskiej junty wojskowej zażądali poinformowania
o losie więźniów politycznych, co członkowie junty obiecywali, o których 
słuch Zaginął. .

8. Z okazji 70 rocznicy urodzin prezydenta Salvadore Allende należy 
wysłać posłanie do komitetu przygotowawczego w  Meksyku, który zaj
muje się organizowaniem uroczystych obchodów poświęconych jego pa
mięci.

9. Tak embargo USA wobec Kuby, jak i jankesowska kampania osz
czerstw przeciw temu krajowi zostały potępione. Zgodnie stwierdzono, 
że należy wysłać posłanie do XI Światowego Festiwalu Młodzieży, który 
w lipcu rozpoczął się w Hawanie.

10. Wyrażono solidarność z Kościołami i autorytetami kościelnymi, 
angażującymi się na rzecz tych, którzy cierpią z powodu popierania w ol
ności, sprawiedliwości i pokoju.

11. Wyrażono solidarność z działalnością grup chrześcijańskich w  Ame
ryce Łacińskiej, które udowadniają na czym polega walka o wolność, 
sprawiedliwość i pokój.

12. Wyrażono pogląd, że we wszystkich dziedzinach pracy ChKP na
leży stworzyć kobietom więcej możliwości działania.

13. Potępiono wzrost zbrojeń i ogromne zwiększenie wydatków na ce
le militarne w krajach latynoamerykańskich.

Jednocześnie uchwalono, że w okresie między V a VI OZP poniższe 
cztery punkty mają wytyczać działalność grupy latynoamerykańskiej:
a) Należy organizować seminaria analizujące obecną sytuację w Am e

ryce Łacińskiej, uwzględniające sytuację światową i sytuację posz
czególnych krajów.

b) We wszystkich krajach Ameryki Łacińskiej należy zorganizować 
ChKP.

c) Należy popierać większy udział katolików w pracach ChKP.
d) Należy mieć stałą wymianę informacji między tymi wszystkimi, któ

rzy zainteresowani są rozwojem działalności ChKP w Ameryce Łaciń
skiej.
Członkowie ChKP pracujący w grupie ds. Ameryki Łacińskiej opra

cowali apel solidarności z Ameryką Łacińską.
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Podgrupa ds. Bliskiego Wschodu

Podgrupa, omawiała sytuacje konfliktowe na tym obszarze, które 
stwarzają okazje do lokalnych i międzynarodowych wojen. Chodzi o Pa
lestynę, Liban i Cypr. Zaostrzenie tamtejszych konfliktów w  dużej mie
rze wiąże się z ekonomicznymi, ideologicznymi i strategicznymi intere
sami mocarstw zagranicznych. W różnych sytuacjach siły reakcji nadu
żywają religii do fanatycznych i partyzanckich celów. Okoliczności te 
nie tylko pogłębiają ludzkie cierpienia, lecz są też prawdziwym zagroże
niem pokoju światowego.

Z tego powodu pragniemy wzywać wszystkich chrześcijnan do wszel
kich możliwych działań służących osiągnięciu sprawiedliwego i trwałego 
pokoju na Bliskim Wschodzie. Rzecz w  tym, aby rządy i zainteresowane 
grupy starały się o ustanowienie takiego pokoju, który społeczeństwom 
tych krajów  zapewniłby sprawiedliwość i równe prawa ludzkie.

Konflikt na Bliskim Wschodzie a sprawa palestyńska

A. R o z w i ą z a n i a  p o l i t y c z n e

Chcielibyśmy podsumować wszystkie deklaracje ChKP w sprawie 
Bliskiego Wschodu. Chcielibyśmy podkreślić, że trwały pokój zależy od 
uznania praw Palestyńczyków do posiadania niezawisłego i samodzielne
go państwa na obszarze zachodniego brzegu (Jordanu) i Gazy, i (zgodnie 
z uchwałami ONZ), powrotu do ich ojczyzny. Osiągnięcie tego pokoju do
tyczy wszystkich bezpośrednio zainteresowanych z palestyńskim ruchem 
wyzwoleńczym włącznie. Stwierdzamy, że osiągnięciu trwałego pokoju 
przeszkadza nieustępliwość rządu Izraela i jego agresywna polityka, któ
ra wyraża się m. in. w tworzeniu nowych zarządzeń prawnych na oku
powanych terenach.

Z tego powodu ChKP winna podjąć inicjatywę i zachęcić Żydów w 
diasporze i Izraelu do nacisku na rząd Izraela, aby zgodził się na nie
zbędne ustępstwa i uznał prawa Palestyńczyków.

B. P r a w a  c z ł o w i e k a

Wiemy jednak, że mimo wszystkich decyzji podjętych przez ONZ
i konwencji genewskiej rząd Izraela narusza prawa człowieka Palestyń
czyków w Izraelu i na okupowanych terenach, wywłaszcza ich z ziemi, 
poddaje dyskryminacji społecznej i ekonomicznej, ograniczeniom admi
nistracyjnym, a także wypędza ich z kraju.
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C. P r o b l e m y  t e o l o g i c z n e

Musimy sobie uświadomić, że niektórzy syjoniści żydowscy i chrześci
jańscy teologowie prosyjonisłyczni tak interpretują teksty biblijne, aby 
usprawiedliwić postawą Izraela. Dla unikniącia nadużywania Starego
i Nowego Testamentu w tym wzglądzie proponujemy zatem zwołanie 
teologicznej konsultacji chrześcijan, która 2ajmie się „biblijną interpre
tacją” konfliktu na Bliskim Wschodzie.

C y p r

Świadomi załamania się rokowań między obydwoma grupami naro
dowymi na Cyprze i odrzucenia przez rząd turecki realizacji uchwał ONZ 
w sprawie tego państwa, uważamy, że zachodzi pilna potrzeba wywar
cia nacisku na odpowiednie rządy, że trzeba żądać wycofania wojsk tu
reckich, tak, aby mieszkańcy tej wyspy mogli żyć w wolności. Los 2000 
zaginionych Cypryjczyków greckich jest troską nie tylko ich, ale i całej 
międzynarodowej wspólnoty. Poza tym od Turcji domagamy się konstru
ktywnych propozycji zmierzających do osiągnięcia pokoju i sprawiedli
wości na niezależnym, zjednoczonym Cyprze.

L i b a n

Liban jest ciągle obszarem eksplozywnych napięć między siłami mię
dzynarodowymi, regionalnymi i lokalnymi. Uważamy, że wszyscy liczą
cy się partnerzy powinni działać na rzecz utrzymania jedności i samodziel
ności Libanu, co jest niezbędnym warunkiem pokoju. Kraj ten powinien 
stać się przykładem pokojowego współżycia ludzi różych wyznań i kultur, 
którzy tworzą demokratyczne i sprawiedliwe społeczeństwo.



„Posłannictwo”
Nr 3—4 1978

Sprawozdanie Grupy Roboczej 
„Wyzwolenie ekonomiczne i rozwój"

Pokój, który według świadectwa Biblii jest wolą Boga, to dla ludzkości 
nie tylko brak wojny; to przezwyciężenie głodu, nędzy i niedostat
ku oraz sprawiedliwy podział dóbr Bożych. W tym sensie można powie
dzieć, że problemy ekonomii mają wymiary duchowe. Wyzwolenie z za
leżności ekonomicznej i wyzysku jest warunkiem rozwoju człowieka, któ
ry zmierza do osiągnięcia pełni swego człowieczeństwa.

Odrzucamy twierdzenie, że dolegliwości społeczne wynikają z grzesz
nej natury człowieka, chociaż zdajemy sobie sprawę ze znaczenia, jakie 
dla ludzkości miał „grzech pierworodny”. Do powstania egoizmu i samo- 
lubstwa w decydujący sposób przyczyniły się warunki społeczne. Te wa
runki muszą się zmienić, jeśli chce się, aby ostatecznym celem było za
chowanie godności człowieka.

Krokiem w tym kierunku mogłaby być realizacja nowego międzyna
rodowego ładu ekonomicznego, który proponowała ONZ. Wprawdzie nie 
przezwycięży to struktur współczesnego kapitalizmu, z których powo
du szczególnie cierpi lud w większości krajów Azji, Afryki i Ameryki Ła
cińskiej, ale zmniejszy się wpływ tego ustroju. W każdym razie konie
czne jest w tym celu pełniejsze informowanie opinii publicznej i jej mo
bilizacji do poparcia tworzenia sprawiedliwczych, międzynarodowych sy
stemów gospodarczych.

Większość członków grupy roboczej uznała, że system kapitalistyczny 
uniemożliwia dalszy rozwój. Jedyną alternatywą w zmianie obecnej sy
tuacji ucisku i wyzysku w wielu krajach jest — w przekonaniu tej więk
szości — budowa społeczeństw socjalistycznych. W analizie budowa obec
nej fazy imperializmu, którą cechuje umiędzynarodowienie koncernów, 
podkreślano konieczność jednoczenia wszystkich sił pokoju i socjalizmu.

Jeżeli dotychczas realizacja nowego światowego ładu ekonomicznego 
zupełnie się jeszcze nie rozpoczęła, to główna przyczyna tego tkwi w roli
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i'TCTsnącyrii "wpływie koncernów ponadnarodowych (skrót: TNC). Ocena 
ich działalności była głównym zajęciem grupy. Wychodzono przy tym 
z założenia, że TNC są współczesną formą kapitalizmu. Strategia ogra
niczenia ich potęgi musi mieć charakter światowy. Chrześcijańska Kon
ferencja Pokojowa winna wezwać wszystkie Kościoły do poparcia wy
siłków ONZ zmierzających do opracowania wiążącego kodeksu postępo
wania wobec TNC. Ale przede wszystkim chodzi o stworzenie silnej e- 
konomicznie przeciwwagi do TNC. Powstaje ona w krajach socjalisty
cznych. Gdy państwa te współpracują z TNC, to czynią to z dwóch przy
czyn:
a) aby wykorzystać korzyści płynące z międzynarodowego podziału pra

cy dla rozwoju ekonomicznego (bez umożliwienia TNC wywierania 
wpływów politycznych);

b) aby zainteresować TNC długofalową kooperacją, co sprawia, że po
lityka pokojowej koegzystencji zyskuje ekonomiczną podbudowę i za
żegnane jest niebezpieczeństwo wybuchu trzeciej wojny światowej. 
Zachodzi też potrzeba zorganizowania samych zainteresowanych do

walki o ekonomiczne wyzwolenie spod wpływu TNC. Grupa robocza wy
słuchała sprawozdań o akcjach kościelnych w USA i innych krajach. 
Jeśli nawet te akcje nie przynoszą szkody TNC, to jednak ważny jest 
ich wpływ na kształtowanie świadomości społecznej. TNC wymykają się 
w dużej mierze kontroli narodowo-państwowej.

Kościoły dzięki swej postawie ekumenicznej mają szczególne możliwo
ści w zwalczaniu TNC.

Grupa robocza zwróciła też uwagę, że wyścig zbrojeń i związane z nim 
niebezpieczeństwo wojny są dziś najpoważniejszym zagrożeniem wyzwo
lenia narodów i ich rozwoju. Dlatego każdy wysiłek w walce o rozbro
jenie jednocześnie służy stworzeniu warunków dla ekonomicznego wyz
wolenia i rozwoju społeczeństw.

W społeczeństwach kapitalistycznych produkowanie broni przynosi 
najwięcej korzyści. Znajduje to swój wyraz w istnieniu kompleksu mi- 
litarno-przemysłowego. Nie jest więc rzeczą przypadku, że w następstwie 
kapitalistycznej pomocy gospodarczej dla Ameryki Łacińskiej podwoiła 
się w ostatnich latach liczba dyktatur wojskowych, i że różne kraje 
przeznaczają coraz większą część dochodu narodowego na zbrojenia. Ja
ko chrześcijanie musimy się temu przeciwstawić — to jest naszym po
wołaniem, to przekazali nasi prorocy.



„Posłannictwo” ;
N r '3—4 ' 1978 ,

Sprawozdanie Grupy Roboczej 
do spraw Antyrasizmu

Rasizm i wszystkie jego przejawy — widoczne i niewidoczne — sta
nowią bardzo groźne zjawisko w społeczeństwie. Rasizm przyniósł ludz
kości szkody nie do odrobienia. Nie ma prawie w świecie miejsca, gdzie 
nie odczuwałoby się jego skutków. Trzeba znaleźć sposoby wykorzenie
nia tego zła.

Od początku istnienia aż do chwili obecnej Chrześcijańska Konferen
cja Pokojowa nie ustawała w przestrzeganiu osób, grup i narodów świa
ta, że rasizm to nie tylko zaprzeczenie Ewangelii Jezusa Chrystusa, lecz 
także nie da się pogodzić z etyką każdej religii, która uznaje Boga źa 
Ojca ludzkości.

Komisji ds. Antyrasizmu ChKP odbyła cztery posiedzenia:
1. W dniach 9—13 kwietnia 1973 r. w Berlinie Zachodnim — główny 

temat: „Walka o równouprawnienie ras jako część składowa walki o po
kój".

2. W dniach 14—22 listopada 1974 r. w Dar-es-Salaam — główny temat: 
„Walka o prawa człowieka i narodową samodzielność jako część składo
wa pokoju” .

3. W dniach 2—6 lutego 1976 r. w  Arnoldstain — główny temat: „Wal
ka o prawa człowieka i wyzwolenie narodowe jako część składowa po
koju” .

4. W dniach 26 kwietnia do 3 lipca 1977 r. w St. Albans (Nowy Jork).
— główny temat: „Pokój przez usunięcie systemów rasizmu”.

Wielkie znaczenie miał fakt, że ChKP od początku zdecydowanie wy
stępowała przeciw uciskowi rasowemu. Studium dokumentów i uchwał 
ChKP na temat antyrasizmu umożliwia poznanie ideologicznych i struk
turalnych stron rasizmu.

Komisja ds. Antyrasizmu w ChKP zawsze aktywnie walczyła z ra
sizmem. ChKP przyjmowała wszystkie zaproszenia Światowej Rady Po-
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koju i uczestniczyła w Światowej Konferencji do Walki z Rasizmerń, 
Kolonializmem i Apartheidem, która odbyła się w Lizbonie (Portugalia). 
Popierała wszsytkie rezolucje i wysiłki ONZ, zmierzające do usunięcia 
rasizmu. ChKP uczestniczyła w posiedzeniu podkomisji ds. Rasizmu i De- 
kolonizacji komitetu specjalnego organizacji pozarządowych (NGO), któ
re w 1974 r. odbyło się w Genewie oraz w międzynarodowej konferencji 
(NGO) do walki z apartheidem i kolonializmem. Komisja ds. Antyrasiz- 
mu obradująca w ChKP w 1976 r. wystosowała do Komisji Praw Czło
wieka ONZ apel wyrażający zdecydowaną nadzieję, że jej uchwały bę
dą kamieniem milowym w trudnej walce o prawa człowieka narodów 
uciskanych. Na posiedzeniu Komisji ds. Antyrasizmu w Dar-es-Salaam wy
słano telegram do przewodniczących X XIX  Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 
w którym wyrażono podziękowanie za uchwałę ONZ w sprawie wyklu
czenia z obrad Republiki Afryki Południowej za jej rasistowską politykę 
apartheidu.

W ramach tygodnia solidarności z ONZ, w ostatnią niedzielę maja 
każdego roku organizuje się „Niedzielę Afrykańską” .

Rozdzielaniem darów, zebranych w „Niedzielę Afrykańską”, ChKP 
rozszerzyła zakres swej opieki nad uciskanymi rasami. Współpracowała 
też z organizacjami, których celem jest usunięcie rasizmu, zwłaszcza ze 
Światową Radą Kościołów, popierała też wysiłki Ogólnoafrykańskiej Kon
ferencji Kościołów w jej walce z siłami rasizmu, kolonializmu i apart
heidu.

Praca Komisji ds. Antyrasizmu miała charakter konsekwentny, anali
zowała fakty społeczne, ekonomiczne i polityczne, badała przyczyny i wa
runki, w których dochodzi do powstania rasistowskiego ucisku. W związ
ku z tym wyłaniają się pewne kwestie.

1. Co i jak uczynić, aby przełomowe przemyślenie Komisji ds. Antyra
sizmu związane z teologią wyzwolenia, było rozumiane i przyjęte 
przez innych. Najostrzej potępiamy teologiczne usprawiedliwienie domina
cji rasowej w rodzinie ludzkiej. Podkreślamy, że źródłem wszelkiego wy
zwolenia jest sam Bóg. Bóg okazywał się i jest wyzwolicielem ludzi uci
skanych, wzywa ich do walki z mocami zła, które przyczyniają się do de
humanizacji.

2. Komisja ds. Antyrasizmu mogła postawić pod znakiem zapytania ist
nienie ładu ekonomicznego, który sprzyja rasizmowi.

Komisja stwierdziła, że interesy ekonomiczne krajów kapitalistycznych 
zagrażają pokojowi i sprawiedliwości.

3. Czy chrześcijanie mogą osądzać systemy polityczne, które gwałcą 
prawa człowieka i przemocą panują nad większością?

Społeczność chrześcijańska musi potępić system polityczny, który sto
suje ucisk rasowy. Chrześcijanie dążący do przemian społecznych, mają do
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spełnienia ważną rolę w wychowaniu człowieka w sprawie rasizmu. W wa
runkach istnienia rozdziału między Kościołem a państwem, Kościół może 
krytykować wydarzenia polityczne i skorumpowane systemy.

4. Jakie stanowisko może zająć Komisja ds. Antyrasizmu wobec sytua
cji, które powstają na tle rasowym w Anglii i w innych krajach ze wzglę
du na napływ robotników cudzoziemskich, zwłaszcza Azjatów, Afrykań- 
czyków itd.?

Komisja ds. Antyrasizmu winna poświęcać wiele uwagi nie tylko kwes
tii usuwania rasistowskich struktur w krajach, afrykańskich, lecz także 
wypowiadać się przeciw niesprawiedliwościom dokonywanym wobec bez
bronnych przez potężne i skorumpowane systemy ekonomiczne i polity
czne.

Po rozpatrzeniu pracy Komisji ds. Antyrasizmu i ocenie przedłożo
nych powyższych kwestii, w grupie roboczej złożonej z około 100 osób, in
teresująco i rzeczowo dyskutowano m. in. nad następującymi problemami, 
którymi winna się zająć Komisja.

1. Żródia rasizmu

Siły, które popierają ucisk czarnych w Afryce Południowej, pochodzą 
z Europy zachodniej, Ameryki Północnej i Japonii. Aby walczyć z rasiz
mem, musimy oskarżyć kraje uprzemysłowione, w których tkwią korzenie 
tego zła. .

2. Niedziela Afrykańska

Należy kontynuować obchody Niedzieli Afrykańskiej, gdyż przyczynia 
się ona do wzrostu świadomości odpowiedzialności Kościołów.

3. Eksport rasistów

ChKP musi zaprotestować przeciw „eksportowi rasistów” z Rodezji, Na
mibii i Afryki Południowej do Paragwaju, Argentyny i Boliwii. Protestu
jemy także przeciw takim krajom, jak np. Niemcy zachodnie, które wy
dają miliony na realizację tego typu programów.

4. Wojska najemne

ChKP musi zaapelować do sumienia świata, aby zaprzestano posługiwać 
się rekrutowanymi w Europie najemnikami do zwalczania ruchów wyz
woleńczych. Ci młodzi najemnicy w sposób bezwzględny mordują czarnych 
w Afryce, co zagraża ruchowi wyzwoleńczemu.
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5. Bojkoty

ChKP winna podjąć konkretne wysiłki oraz zaapelować do Kościołów 
i chrześcijan o ograniczanie stosunków ekonomicznych, wojskowych i po
litycznych niektórych państw z krajami rasistowskimi. Idzie o bojkotowa
nie ich produktów, występowanie przeciw inwestycjom i o utrudnianie 
wysyłania ekspertów do tych krajów.

6. Studia i badania

Jednostki lokalne ChKP muszą przeprowadzić studia i badania nad 
różnymi problemami. Np. ChKP w krajach afrykańskich winna zająć się 
bezpośrednio lub pośrednio problemem wpływu na kwestię rasizmu, ta
kich zjawisk jak: „eksport apartheidu”, rekrutowanie najemników w Euro
pie, niesprawiedliwość w handlu i pomocy gospodarczej, koncerny ponad
narodowe itp., aby pobudzić sumienie świata.

7. Wychowanie

Ludzi wszystkich krajów trzeba uświadomić o przemocy, którą stosu
je rasizm. Tę pracę uświadamiającą i wychowawczą można w dużej mie
rze prowadzić w publikacjach, literaturze, sztuce, w rozważaniach teologi
cznych jako części stałego dialogu z uciskanymi.

8. Ruchy wyzwoleńcze

ChKP solidaryzuje się w pełni z walką o wolność przeciw kolonializ
mowi, dyskryminacji rasowej i apartheidowi, którą toczy Afrykański Kon
gres Narodowy o Wolność w Afryce Południowej, SWAPO w Namibii 
i Front Patriotyczny — uznany przez Organizację Jedności Afrykańskiej 
za jedyną autentyczną reprezentację narodu Zimbabwe. ChKP mus>i też 
udzielać poparcia ruchowi wyzwoleńczemu w takich krajach, jak np. Fi
lipiny, walce mniejszości etnicznych — Maorysom w Nowej Zelandii, Ara
bom w Izraelu, walce o prawo do ziemi dla pierwotnej ludności Australii. 
W wielu tych krajach trwa walka o prawa człowieka i Wolności obywa
telskiej. Musimy być solidarni z organizacjami, grupami i osobami, wystę
pującymi przeciw uciskowi i gwałceniu praw człowieka.

9. Proponujemy, aby posiedzenia Komisji ds. Antyrasizmu odbywały się 
w tych krajach, w których istnieją konflikty rasowe, tak aby jej człon
kowie mogli na miejscu poznać rozmiary tego zła.



„Posłannictwo”
Nr 3—4 1978

Posłanie do Kościołów i chrześcijan 
na świecie

Drodzy Bracia i Siostry!
Pozdrawiamy Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. On zwołał nas, 

600 przedstawicieli chrześcijan z 84 krajów świat i z wsżystkcih 6 kon
tynentów, tutaj do Pragi, gdzie przed 20 laty została powołana do życia 
Chrześcijańska Konferencja Pokojowa. Tutaj w czerwcu 1978 r., zebraliś
my się na V Ogólnochrześcijańskim Zgromadzeniu Pokojowym, aby rozwa
żyć hasło biblijne:

„Kieruj nogi nasze na drogę pokoju” (Łuk 1,79).
Tematem naszych obrad było: „Wezwanie Boga do solidarności — chrze

ścijanie na rzecz pokoju, sprawiedliwości i wyzwolenia” .
Dziękujemy Bogu za drogę, którą prowadził nas przez minione 20 lat. 

Nasz ruch przekształcił się w organizację prawdziwie międzynarodową. 
Jeszcze na poprzednim Zgromadzeniu Ogólnym, we wrześniu 1971 r. re
prezentowanych było tylko 49 krajów. Dzisiaj liczba ta uległa niemal po
dwojeniu. Byliśmy świadkami zwołania Azjatyckiego Chrześcijańskiego 
Zgromadzenia Pokojowego w 1975 r., Afrykańskiego Chrześcijańskiego 
Zgromadzenia Pokojowego w 1977 r. oraz Chrześcijańskiego Zgromadzenia 
Pokojowego Ameryki Łacińskiej i Wysp Karaibskich w 1978 r. Staliśmy 
się uznaną przez ONZ organizacją pozarządową (NGO), mamy skromne 
biuro i stałe przedstawicielstwo w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.

Zrozumieliśmy:
1. że do powołania Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej doprowadzi

ło nas wezwanie Boga i że istota naszego ruchu tkwi w przekazie Biblii;
2. że inicjatywy naszego ruchu wyrażają najgłębsze tęsknoty' ludzkości 

za sprawiedliwym pokojem i że troska o przyszłość ludzkości i jej dobro 
określa nasze wszystkie akcje;

3. że najlepszą drogą do osiągnięcia jedności wszystkich chrześcijan jest 
współpraca z innymi na rzecz pokoju i sprawiedliwości dla całej ludzkości.
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Podczas obecnego Zgromadzenia zastanawialiśmy się nad wezwaniem 
Boga i przekazujemy wam to posianie. Zgodnie z nakazlami biblijnymi wszy- 
cy chrześcijanie winini solidaryzować się z tymi'wszystkimi, którzy wałczą 
z niesprawiedliwością i uciskiem, którzy działają na rzecz budowy bar
dziej sprawiedliwego, humanitarnego i wolnego współżycia.

Konkretnie oznacza to np. utożsamiania się z bojownikami o wyzwole
nie polityczne i społeczne w tzw. Trzecim Świecie. Oznacza to współpracę 
z tymi wszystkimi, którzy dążą do tworzenia lepszego dnia dzisiejszego 
i jutra dla ludzkości — nie bacząc na wierzenia religijne i światopoglądy. 
Jezus Chrystus złożył życie za całą ludzkość — nasza wiara w Niego zo
bowiązuje nas do szukania solidarności z wszystkimi bez względu na ich 
poglądy polityczne i przekonania ideologiczne. Bóg, nasz Ojciec, jest 
Stwórcą wszelkiego bytu, a w Jezusie Chrystusie ukazał i przekazał swą 
miłość do całej ludzkości. Święty Duch Boży, który Jego miłość krzewi w 
naszych sercach, nie wyznacza jej żadnych granic. Ta miłość Boga w 
Chrystusie nie stawia żadnych wstępnych warunków przyjęcia wiary lub 
wyznania.

Solidarność chrześcijan nie odnosi się wyłącznie do nich, lecz doty
czy także innych ludzi. Znajduje odbicie w pracy dla sprawiedliwego po
koju, a nie tylko w religijnych uczuciach czy dysputach. Ma ściśle okre
ślony cel — stworzenie tutaj, w życiu doczesnym, bardziej humanitarnego 
społeczeństwa, w którym panowałby pokój, większa sprawiedliwość i wol
ność. Wiemy, że Królestwo Boże nie stało się nigdy dotąd doskonałą rze
czywistością w dziejach ludzkości. Wszelako Syn Boży stał się Ciałem. 
Toteż w tych dziejach Królestwo Boże musi się wypełnić choćby miało 
ono być nawet niedoskonałe.

Chrześcijanom nie wolno szukać ucieczki w pseudoduchową pozado- 
czesność lub indywidualistyczną mistykę, podobnie nie wolno im oboję
tnie patrzeć na walki wyzwoleńcze uciskanych i wyzyskiwanych.

Nie mogą zachować postawy neutralnej lub obojętnej wobec spraw 
dotyczących pokoju i sprawiedliwości. Muszą działać w czasach obec
nych, w solidarności z tymi, którzy działają na rzecz pokoju i sprawie
dliwości. Chrześcijanie, którzy przyjęli postawę apolityczną lub neutral
ną, stanęli tym samym po stronie niesprawiedliwych struktur społecz- 
ncyh. Nasza obojętność nie godzi się z zasadami Biblii. Solidarność jest 
zasadniczą częścią składową chrześcijańskiego posłuszeństwa Chrystusowi 
naszemu Panu.

Nasza walka o pokój, w solidarności z innymi, jest walką mozolną. 
Często bywamy źle rozumiani; nasi przyjaciele występują czasem prze
ciwko nam, gdyż czujemy się zobowiązani do solidarności; często prze
żywamy zwątpienie lub rozczarowanie. Wszelako w najtrudniejszych mo-
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mentach znajdujemy oparcie w wierze w naszego Pana. Ukrzyżowanie 
i zmartwychwstanie Chrystusa odnawia stale naszą nadzieję, daje pocie
szenie i oparcie w największych cierpieniach i najgłębszym zwiątpieniu. 
Książę Pokoju pomaga nam, gdy jesteśmy bezradni. On jest naszą nadzieją 
w każdej sytuacji, a dla chrześcijan nie ma sytuacji bez nadziei. Wiara, 
nadzieja, miłość, to szczególne wyznaczniki chrześcijańskiej działalności po
kojowej.

II
Jesteśmy wdzięczni Bogu, że dla pokoju nie pracują już tylko jednost

ki, lecz że w całym świecie daje się zauważyć przybierający na sile chrze
ścijański ruch pokojowy. W pokorze pracujemy z tymi wszystkimi, co 
walczą o sprawiedliwość i wolność w świecie. Cieszymy się wraz z tymi, 
co walczą o sprawiedliwość i wolność w świecie. Cieszymy się wraz z tymi, 
których wysiłki zakończyły się powodzeniem, npi z. bohaterskimi naro
dami Wietnamu, Angoli i Mozambiku. Ich sukcesy nie oznaczają jed
nak końca naszych wysiłków. Wietnam potrzebuje nadal pomocy w od
budowie społecznej i gospodarczej, Angola musi umacniać swą nieza
leżność, Gwinea-Bissau, Mozambik i prawie wszystkie wolne politycz
nie dawne kolonie wymagają jeszcze wyzwolenia ekonomicznego. Wal
ka trwa.

Światu daleko jeszcze dziś do pokoju i sprawiedliwości: sztywna po
stawa reakcji uniemożliwia starania o ustanowiene ostatecznego pokoju 
na Bliskim Wschodzie, ucisk rasowy panuje nadal w Afryce Południowej, 
a dyktatury faszystowskie w Ameryce Łacińskiej i w innych krajach. 
Ciągle ■ grozi wybuch zimnej wojny.

Wyzysk neokolonialny przyjmuje nowe i gwałtowniejsze formy. Po
zostałości kolonializmu muszą ulec likwidacji. Handel bronią i zbrojenia 
przyjmują niepokojące rozmiary. Świat przeznacza miliardy dolarów na 
zbrojenia, podczas gdy jego połowa pozbawiona jest żywności, możli
wości uzyskania podstawowego wykształcenia i pomocy lekarskiej. Po
wstają nowe i coraz mniej humanitarne rodzaje broni masowej zagłady. 
Bomba neutronowa stanowi poważne zagrożenie dla ludzkości i przybli
ża widmo nowej wojny, odrzucając użycie konwencjonalnych rodzajów 
broni i zacierając różnice między innymi środkami masowej zagłady. Jak 
więc chrześcijianie mogą patrzeć na to obojętnie?

Cieszy nas postępujący proces odprężenia w Europie. Witamy z ra
dością rozbrojenie i Akt Końcowy konferencji w Helsinkach. Popieramy 
w pełni całkowitą realizację wszystkich jego postanowień. Pomagamy 
demaskować tych, którzy wywołują histerię wojenną i pragną gwałtow
nego przyspieszenia zbojeń dla realizacji własnych, egoistycznych intere
sów. Apelujemy do wszystkich chrześcijan, aby udzielili poparcia wszy
stkim siłom walczącym o odprężenie polityczne, którego wynikiem być
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musi' także odprężenie militarne. Cieszymy się z powodu zwołania X  se
sji specjalnej ONZ poświęconej rozbrojeniu. Podczas naszego Zgromadze
n ia . w Pradze sesja gpecjalna ONZ przystąpiła do opracowania konkret
nego: programu i planu działania na rzecz powszechnego i całkowitego, 
rozbrojenia.: Plan ten wyznacza doniosłą rolę organizacji pozarządowych 
w. pracach dotyczących problemu rozbrojenia. Pomnóżmy nasze wysiłki 
i działajmy w duchu solidarności z tymi rządami i narodami, a także 
państwami, członkami ONZ — których ideą jest świat bez broni, świat 
sprawiedliwego pokoju.

Ppkój światowy jest czymś więcej niż tylko brakiem wojny. Nie może 
istnieć pokój bez sprawiedliwości. Miliony ludzi na śwuecie oczekują je
szcze wyzwolenia z jarzma neokolonializmu. Lecz przedstawiciele kom
pleksu zbrojeniowe- przemysłowego dążą znów do uzyskania władzy nad 
światem i do jego,wyzysku drogą działalności towarzystw ponadnarodo
wych, intensyfikacji zbrojeń i rozszerzenia handlu bronią, wywoływania 
histerii wojennej, a także coraz bardziej wyrafinowanych form propa
gandy antykomunistycznej i szermowania hasłem walki i najbardziej ele
mentarne prawa człowieka.
, Solidarność w działaniu na rzecz pokoju, to także solidarność z rucha

mi wyzwoleńczymi. Po raz pierwszy w historii chrześcijanie uznają ko
nieczność i możliwość skutecznej współpracy chrześcijan i niechrześcijan. 
Chrześcijańska Konferencja Pokojowa czynnie popiera wszystkie ruchy 
pokojowe — religijne i świeckie — które dążą do wyzwolenia narodowe
go i sprawiedliwości. Sprzeciwiamy się stosowaniu taktyki zimnej wojny, 
która niekiedy wykorzystuje nawet orędzie chrześcijańskie, by poprzeć 
różne formy ucisku i wyzysku.

Opowiadamy się za podstawowymi prawami człowieka, a za najważ
niejsze z nich uważamy:
1. powszechne prawo do życia i pracy;
2. powszechne prawo do twórczego -i zgodnego z własnym sumieniem

wyrażania swych poglądów.
Ubolewamy głęboko nad poczynaniami zmierzającymi do wykorzy

stania praw człowieka dla celów propagandowych. Apelujemy do wszyst
kich Kościołów i chrześcijan, aby byli czujni i nie stali się narzędziem 
ucisku i neokolonializmu.

Pragniemy ponownie podkreślić nasze poparcie dla ONZ, która jest 
wielką, ■ daną przez Boga organizacją międzynarodową, powołaną dla 
utrzymania pokoju i działania w interesie całej ludzkości. Zapewniamy 
nasze poparcie Światowej Radzie Kościołów i jej pracy na rzecz po
wszechnego pokoju. Jesteśmy oddani ruchowi ekumenicznemu, którego 
część składową stanowimy, skromną wyspecjalizowaną, choć ważną — 
naszym zdaniem.
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III
Dobiega kresu nasze tysiąclecie. Miną jeszcze dwa dziesięciolecia i ob

chodzić będziemy dwutysięczną rocznicę narodzin naszego Zbawiciela, 
Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju. W jaki sposób, jako naśladowcy Pana, 
powinniśmy przygotować się do tego dnia?

Co przyniesie koniec tego tysiąclecia? Czy za pomocą nowych broni 
i niesprawiedliwości doprowadzimy do zagłady ludzkości i naszej pla
nety? A może wykorzystamy te dwa dziesięciolecia dla zbudowania świa
ta, w którym będzie więcej sprawiedliwości, więcej pokoju i-więcej sza
cunku dla godności człowieka? Czy nadal będziemy podsycać ogień naszej 
pożądliwości, dążyć do wyeskploatowania zasobów naturalnych i zanie
czyszczania środowiska, uciskać narody ii przekształcać ziemię w praw
dziwe piekło nie tylko dla milionów biednych i wyzyskiwanych, lecz na
wet niektórym spośród tych co żyją w zbytku? Czy też kontynuować bę
dziemy pracę pokojową i kierować wzrok w stronę Pana, aby doprowa
dzić nas drogą miłości i zgody.

Jako chrześcijanie zjednoczymy się z całą ludzkością w realizacji po
słania anielskiego, które dwa tysiące lat temu usłyszeli biedni pasterze 
z betlejem: „Pokój na ziemi” . Potwierdzamy raz jeszcze, że wiara w Je
zusa Chrystusa zobowiązuje nas do solidarności z wszystkimi, którzy dążą 
do sprawiedliwości i pokoju oraz walczą przeciw wyzyskowi i  uciskowi. 
Dziękujemy wszystkim Kościołom i chrześcijanom na świecie, którzy sto
ją po naszej stronie i popierają nasze wysiłki. Niektóre Kościoły uczestni
czyły jednomyślnie w tworzeniu ruchu i przez cały czas jego istnienia 
udzielały mu pełnego poparcia.

Obradująca 50 lat temu w Pradze konferencja Światowego Związku 
Krzewienia Przyjaźni między narodami za pośrednictwem Kościołów 
ogłosiła apel wzywający do pokoju i rozbrojenia. Dzisiaj wezwanie to 
stało się jeszcze istotniejsze, a jego realizacja znacznie szersza. Apelu
jemy do wszystkich chrześcijan i narodów na całym świecie o ogłoszenie 
roku 2000 rokiem pokoju i o poświęcenie dwóch najbliższych dziesięcio
leci na wprowadzenie w życie szerokiego programu działań, które do 
roku 2000 umożliwiłyby osiągnięcie powszechnego i pełnego rozbrojenia.

Dzisiaj możemy działać skuteczniej niż niegdyś. Apelujemy do wszyst
kich o wzmożenie wysiłków, o ufność wobec Tego, który wezwał nas do 
solidarności i który władny jest kierować nas na drogę pokoju. „A sam 
Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie” . (II Tes 3:16).



„Posłannictwo”
Nr 3—4 1978

Apel do rzqdów

Wasze Ekscelencje!
606 chrześcijan z 84 krajów, zebranych z końcem czerwca 1978 r. 

w Pradze na V Ogólnochrześcijańskim Zgromadzeniu Pokojowym, prze
kazuje Ekscelencjom pozdrowienia. Wielu z Was przesłało nam orądaia, 
za które jesteśmy wdzięczni; dodały nam otuchy do dalszej działalności; 
niektórym z Was dziękujemy za pomoc 4 poparcie udzielane pracy 
Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej (ChKP) w poszczególnych kra
jach.

ChKP jest światowym i chrześcijańskim ruchem pokojowym, który 
dokładnie 20 lat temu powstał w Europie, tutaj w Pradze, wtedy gdy 
zaszła potrzeba wyczulenia sumień chrześcijan na ‘ niebezpieczeństwa zbro
jeń atomowych. W okresie 20 lat działalności ruch nasz stał się wspólną 
płaszczyzną spotkania chrześcijan różnych wyznań, zaangażowanych 
w budowę trwałego ładu opartego o pokój i sprawiedliwość. W ostatnich 
latach — dzięki utworzeniu konferencji regionalnych — powstały nowe 
ośrodki pracy ChKP w Azji, Afryce oraz w Ameryce Łacińskiej i na 
Wyspach Karaibskich.

ChKP jest organizacją pozarządową (akredytowaną) na liście 
ECOSOC przy ONZ. W pełni poparliśmy cele Narodów Zjednoczonych.

Podczas obecnego V Ogólnochrżeścijańskiego Zgromadzenia Pokojowe
go stwierdziliśmy:

Dzięki staraniom rządów i mężów stanu, którzy pragną kształtować 
międzynarodowe stosunki w duchu pokoju i porozumienia, proces odprę
żenia poczynił istotne postępy; istotny wpływ na to wywarły ruch poko
ju i wola narodów.

Z zadowoleniem witamy ujawnienie się tych ważnych zjawisk w sto
sunkach międzynarodowych.

Jednocześnie jednak musieliśmy stwierdzić, że zbrojenia są kontynu-
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owariea ich dalszy wzrost powoduje produkcja nowych rodzajów broni. 
Jesteśmy obowiązani do poszanowania życia i dlatego szczególnie niepo
koi nas niezażegnane niebezpieczeństwo produkcji broni neutronowej. Sy
tuacja w Europie" W pewnym stopniu złagodzona, od czasu Konferencji 
w Helsinkach z 1975 r., nie może nas uspokoić, gdyż na naszym konty
nencie pojawiają się stale nowe zagrożenia. Poza tym w Afryce, na blis
kim Wschodzie, w Azji i Ameryce Łacińskiej nie wygasają ogniska kry
zysu. Rasizm, głód, niedorozwój i niesprawiedliwość są nadal wyzwaniem 
rzuconym ludzkości. Propagandowe krucjaty zatruwają stosunki między
narodowe i nie pozwalają na stworzenie atmosfery zaufania.

Wobec tych niebezpieczeństw istotne zadania stoją przed rządami 
i mężami stanu, którzy za swój ’Obowiązek uważają usuwanie ze stosun
ków międzynarodowych wszelkich elementów zagrażających pokojowi 
i nadanie odprężeniu we wszystkich jego wymiarach charakteru nieod
wracalnego.

W ielkie. znaczenie mają przy tym także wysiłki wszystkich ruchów, 
partii i opinii publicznej, które solidarnie angażują się na rzecz spra
wiedliwości i wyzwolenia.

Zdajemy sobie sprawę z trudnych skomplikowanych warunków, 
w których Wasze Ekscelencje muszą podejmować decyzję. Jednocześnie 
pragniemy podkreślić, że zdaniem narodów — a wśród nich chrześci
jan — w chwili obecnej należałoby uczynić więcej — więcej dla procesu 
odprężenia, a zwłaszcza, dla rozbrojenia; więcej dla rozwiązania kryzysu 
na Bliskim Wschodzie, Ameryce Łacińskiej, Azji i Afryce, a zwłaszcza 
w Afryce Południowej, Ęimbabwe i Namibii; więcej na rzecz sprawiedli
wości w międzynarodowych stosunkach ekonomicznych.

Odnosimy wrażenie, -że — uwzględniając obrady i uchwały sesji spec
jalnej : ONZ — należałoby podjąć wyraźne decyzje zmierzające do zaha
mowania zbrojeń i stopniowego rozbrojenia. Podobnie, należałoby dążyć 
do realizacji uchwalonego w Nairobi programu UNCAD i zaleceń dwóch 
sesji specjalnych ONZ dotyczących nowego międzynarodowego ładu eko
nomicznego. Poza tym chodzi o opracowanie kodeksu, który umożliwiłby 
skuteczną kontrolę ponadnarodowych koncernów.

Wiemy też, że setki milionów ludzi dążą do przezwyciężenia głodu 
i nędzy, rozwinięcia zdolności twórczych, a przede wszystkim do zapew
nienia pokoju, który jest podstawowym prawem człowieka. Nadto uwa
żamy za rzecz niezbędną, aby wszystkie kraje, które jeszcze nie ratyfi
kowały uchwalonej 30 lat temu Karty Praw Człowieka, uczyniły to jak 
najszybciej. Solidaryzujemy się z wszystkimi, którzy występują na rzecz 
ustanowienia trwałego porządku opartego na zasadach pokoju, sprawied
liwości i rozwoju.

Naszym zdaniem, rola organizacji pozarządowych, działających na 
rzecz pokoju i sprawiedliwości, winna wzrosnąć, gdyż są zdolne do rea

76



lizowania takich zadań, których rządy me mogą — albo a e
gą — wykonać.' Zatem winny one konstruktywnie w s p ^ r a c o n t  w  B  
mach zakreślonych przez ONZ.

We wszystkich staraniach o pokój i sprawiedliwość stoimy po stm- 
nie Waszych Ekscelencji.



„Posłannictwo”
Nr 3—4 1978

REZOLUCJA  
Rozbrojenie, odprężenie i rozwój

Trzy rzeczy są ściśle związane: (a) odprężenie sytuacji w Europie,
(b) zdecydowany program powszechnego i całkowitego rozbrojenia oraz
(c) rozwój ekonomiczny i wyzwolenie a jarzma neokolonializmu milio
nów ludzi. Te trzy czynniki stanowią dziś główną troskę ludzkości.

Projekt dokumentu, przedłożony nadzwyczajnemu posiedzeniu ONZ 
i zajmujący się rozbrojeniem stwierdza: „Istniejące arsenały broni nu
klearnej są więcej niż wystarczające, aby zniszczyć życie na ziemi (...) 
Jednakże wyścig zbrojeń wzrasta. Liczba broni, zwłaszcza nuklearnych, 
służy nie wzmocnieniu, lecz osłabieniu międzynarodowego bezpieczeń
stwa” .

W projekcie dokumentu czytamy także: „Zyskd uzyskane z rozbroje
nia należy przeznaczyć na ekonomiczny i społeczny rozwój wszystkich 
narodów”. Projekt dokumentu proponuje natychmiastowe zawarcie ukła
du SALT II oraz rozpoczęcie rokowań na temat III układu w sprawie 
ograniczenia broni strategicznych jako pierwszego kroku do międzyna
rodowego odprężenia. Wnosi też o  zwołanie drugiego nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Ogólnego w 1981 r., aby ocenić realizację programu działa
nia przyjętego przez obecne posiedzenie. ChKP popiera wszystkie kroki 
ONZ w sprawie odprężenia i rozbrojenia i współpracuje z organizacjami, 
które starają się o odprężenie i pokój.

Z tego względu wzywamy wszystkie Kościoły i wszystkich ludzi o pod
jęcie starań, aby: ,
1. odprężenie w Europie stało się procesem nieodwracalnym; aby wszyst
kie ustalenia Aktu Końcowego z Helsinek (1975) zostały zrealizowane; by 
szybko zakończyły się wiedeńskie rokowania w sprawie ograniczenia sił 
zbrojnych i rozbrojenia w Europie (MBFR):
2. ogłoszono moratorium na temat badania, rozwoju, produkcji, prób 
i rozprzestrzeniania wszystkich nowych, strategicznych i taktycznych bro
ni i ich dostaw;
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"&:"d:0B2fe “ do "Opracowania i ratyfikacji układu o zakazie prób z bronią 
jądrową;
4. kraje posiadające broń atomową zawarły układ o obniżaniu arsenałów 
-tej -broni, -przez zniszczenie 10 do 50 proc. jej zapasów; byłby to pierw
szy krok zmierzający do likwidacji wszystkich broni nuklearnych;
5. podjęto rokowania nad zawarciem międzynarodowego układu w spra
wie stref wolnych od broni jądrowej, np. na Bałkanach, Bliskim Wscho
dzie i obszarze Oceanu Indyjskiego;
6. wszystkie państwa przestrzegały konwencję ONZ w sprawie zakazu 
rozwoju, magazynowania i użycia broni bakteriologicznych lub chemicz
nych, i konwencję w sprawie zakazu klimatologicznego prowadzenia woj
ny (zmiany środowiskowe i techniczne);
7. opracowano i ratyfikowano nową konwencję w sprawie zakazu pro
dukcji, magazynowania i użycia broni atomowych oraz neutronowych;
8. zawarto regionalny i międzynarodowy układ o faktycznej redukcji 
broni konwencjonalnych i sił zbrojnych. Byłoby to pierwszym krokiem 
w realizacji programu powszechnego i całkowitego rozbrojenia;
9. we wszystkich państwach przeprowadzono zamrożenie i zasadniczą re
dukcję budżetów wojskowych oraz utworzono fundusz na rzecz rozbroje
nia i rozwoju;
10. aby ONZ szybciej zakończyła studia na temat nowego podziału fun
duszów na cele rozwoju ekonomicznego i społecznego, uzyskanych z re
dukcji zbrojeń;
11. przeprowadzono badania w ONZ na temat uregulowania międzynaro
dowego handlu bronią konwencjonalną i nuklearną oraz systemu jej 
dostaw;
12. przeprowadzono kompleksowy program rozbrojenia, który byłby 
przyjęty przez XXXV Zgromadzenie Ogólne ONZ.
13. wszystkie państwa uznały metodę rokowań jako sposób pokojowego 
rozwiązywania kwestii spornych oraz kontroli przedsięwzięć rozbrojenio
wych.
,14. uzyskały poparcie organizacje pozarządowe pracujące na rzecz poko
ju, sprawiedliwości i rozbrojenia, a zwłaszcza program światowej Rady 
Kościołów wymierzony przeciw militaryzmowi i zbrojeniom;
15. 17 lipca ogłoszono i obchodzono jak Światowy Dzień na Rzecz Roz
brojenia, i aby — w tym dniu zwołano konferencję światową.

Chrześcijańska Konferencja Pokojowa popiera osobiste inicjatywy 
i propozycje prezydenta Cypru Kyprlanosa w sprawie całkowitego i na
tychmiastowego rozbrojenia tej wyspy, przedłożone na nadzwyczajnym 
posiedzeniu ONZ.

ChKP może działać więcej na rzecz odprężenia, rozbrojenia i rozwoju, 
zwołując „Izajaszową konferencję” poświęconą likwidacji głodu w świe
cie i stworzeniu godziwego życia dla wszystkich ludzi.
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REZOLUCJA
Bezpieczeństwo dla wszystkich narodów 

przez politykę odprężenia, 
współpracy i rozbrojenia

Światowe następstwa rozwoju współczesnych broni muszą się łączyć 
z militarnymi formami współpracy w dziedzinie polityki bezpieczeństwa. 
Po podpisaniu 1 sierpnia 1975 r. Aktu Końcowego KBWE na uwagę za
sługują następujące problemy międzynarodowej polityki bezpieczeństwa 
i odprężenia:
1. Zasada równego bezpieczeństwa dla wszystkich państw musi być po
wszechnie uznana, inaczej mówiąc nie można dążyć do bezpieczeństwa-jed
nego państwa kosztem innych;
2. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe; propozycja ZSRR wspra- 
wie zawarcia „światowego układu i rezygnacji z przemocy względnie 
niestosowania przemocy” , do którego winny przystąpić wszystkie pań
stwa, jest jak najbardziej aktualna.
3. Wychowanie dla pokoju wymaga znajomości struktur międzynarodo
wej polityki bezpieczeństwa, koniecznych dla istnienia rodzaju ludzkiego. 
Międzynarodowe organizacje młodzieżowe powinny szczególnie popierać 
idee porozumienia i rozwijać je wśród młodej generacji wszystkich 
państw-sygnatariuszy KBWE, krzewić zasady współpracy, sprzyjającej 
sprawie pokoju.
4. Nowe formy polityki bezpieczeństwa i współpracy wymagają popar
cia gospodarczej niezależności państw Trzeciego Świata. Winno się to 
wyrażać w wolnych od dyskryminacji, opartych na zasadzie równoupraw
nienia bilateralnych i multilateralnych stosunkach między państwami — 
sygnatariuszami KBWE z krajami rozwijającymi się.
5. Niebezpieczeństwa, które niosła z sobą stara polityka opierająca się 
na konfrontacji, dostrzegamy najwyraźniej wówczas, gdy uświadamiamy 
sobie perspektywy nuklearnego zniszczenia. Moc tego zniszczenia tkwią
ca w istniejących już zapasach broni jądrowej, podsuwa konieczność 
zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie ograniczenia i następnie
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całkowitego zaprzestania produkcji tej broni. Takie porozumienie musia
łoby też dotyczyć tworzenia wszystkich nowych broni jądrowych, przede 
wszystkim neutronowych, gdyż jej produkcja i magazynowanie prowadzi
łyby do dalszej niebezpieczenej eskalacji zbrojeń nuklearnych. Jedno
cześnie trzeba wprowadzić ograniczenia z ostatecznym zakończeniem wszyst
kich — także podziemnych —  zbrojeń oraz chińskich i francuskich do
świadczeń z broniami jądrowymi.
6. Istotne znaczenie ma problem nierozprzestrzeniania broni jądrowej, 
zwłaszcza od czasu wejścia w życie akładu w tej sprawie. Zasada nie
rozprzestrzeniania tej broni, która tworzy nierówność między mocarst
wami atomowymi a państwami nienuklearnym-i musi —■ ze względu na 
prawa do bezpieczeństwa wszystkich — zostać związana z porozumieniem 
niestosowaniu broni jądrowej; z tego względu zasadnicze znaczenie ma 
propozycja państw członkowskich Układu Warszawskiego w sprawie za
warcia układu, stwierdzającego, że żadna ze stron nie użyje broni ją
drowej pierwsza.
7. Głównym założeniem jest wykluczenie przypadkowego wybuchu woj
ny jądrowej; na wysoką ocenę zasługują więc porozumienia między 
ZSRR, USA, Wielką Brytanią i Francją w sprawie zapobieżenia przy
padkowemu użyciu tej broni masowej zakłady. Należy dążyć, aby stały 
się one podstawą zawarcia odpowiedniego układu, przynajmniej między 
państwami, które mają środka produkcji nuklearnej (w chwili obecnej 
jest ich około 50).
8. Zasada równego bezpieczeństwa musi uwzględniać bezpieczeństwo po
szczególnych regionów; tworzenie stref bezatomowych winno przyczyniać 
się ©ie tylko do uniknięcia konfrontacji nuklearnej w różnych regionach 
świata, lecz także zapoczątkować zgodną politykę bezpieczeństwa; prze
cież lepsza jest kontrola rozbrojenia, niż kontrola zbrojeń.
9. Zasady równego bezpieczeństwa nie wolno też naruszać przez rozwój 
nowych, nienuklearnych, konwencjonalnych środków masowego zniszcze
nia; nie można dopuszczać do nadużywania współczesnej nauki i tech
nologii. ZSRR, opierając się na przyjętej przez ONZ w 1948 r. definicji 
broni masowego zniszczenia, przedłożył odpowiedni projekt układu, któ
ry poparło Zgromadzenie Ogólne ONZ; szybki postęp w technologii mi
litarnej pociąga za sobą konieczność zawarcia takiego układu.
10. USA i ZSRR ponoszą największą odpowiedzialność za zawarcie 
wszystkich niezbędnych porozumień w dziedzinie bezpieczeństwa; zakoń
czenie rokowań SALT II w sprawie ograniczenia broni strategicznych 
ma ogromne znaczenie dla ludzkości.
11. Dla klimatu rokowań rozbrojeniowych, zapoczątkowania zbrojeń, is
totne znaczenie ma także postawa średnich i mniejszych państw, które 
niezależnie od sojuszów wojskowych z konieczności uczestniczą w wyści
gu zbrojeń; redukcja sił wojskowych i zbrojeń w Europie Środkowej
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ó czym rozważa się w rokowaniach w Wiedniu, winna zostać ustalona 
i urzeczywistniona.
12. Dotychczasowe sukcesy w dziedzinie ograniczenia zbrojeń — zakaz 
gazów trujących, zakaz broni bakteriologicznej, układy w sprawie An
tarktydy, o częściowym zahamowaniu prób z bronią jądrową, o jej roz
przestrzenianiu, o zakazie wykorzystania dla celów militarnych dna mor
skiego i przestrzeni kosmicznej — trzeba systematycznie rozszerzać 
i uzupełniać.
13. Obok form postępowania, przyczyniających się do kształtowania za
ufania, rozwiniętych szczególnie w Układzie z Helsinek — np. wzajemne 
obserwowanie manewrów wojskowych — należy rozważyć i wypróbować 
dalsze metody, np. wzajemną redukcję budżetów wojskowych, wycofanie 
wojsk z krajów graniczących z państwami innego militarnego układu, 
stworzeniem regionów zdemilitaryzowanych z udziałem obserwatorów 
ONZ itd.
14. Walka wyzwoleńcza narodów Trzeciego Świata nie jest sprzeczna 
z programem- powszechnego i całkowitego rozbrojenia; groźba uzbrojenia 
Republiki Afryki Południowej w broń nuklearną jest bardzo wyraźnym 
przykładem, że pełne wyzwolenie narodów Trzeciego Świata może się do
konać jedynie w warunkach rozbrojenia.

Kościoły, chrześcijanie, środowiska ekumeniczne — mimo przeszkód 
dyplomaityczno-politycznych — muszą czuć się odpowiedzialne za świat 
bez broni i wojny.

Do budowy takiego świata przyczyniają się:
Antymilitarystyczny program Światowej Rady Kościołów, apele papie

ża o rozbrojenie, manifestacje sił pokojowych, modlitwy błagalne Chrześ
cijańskiej Konferencji Pokojowej i jej Kościołów członkowskich, omawia
nie 17 czerwca z okazji obchodów tegorocznego Dnia Rozbrojenia, przy
gotowywanie obrad Kościołów i chrześcijan w sprawie zwołania świato
wej konferencji rozbrojeniowej oraz modlitwy całego chrześcijaństwa — 
to służy tworzeniu świata bez broni i bez wojen.
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REZO LUCJA

W  sprawie Afryki Południowej

V Ogólnochrześcijańskie Zgromadzenie Pokojowe — przypomina różne 
oświadczenia w sprawie Afryki Południowej, ogłaszane przez Komisję 
Antyrasizmu Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej i uważa, że nale
żałoby jeszcze raz rozważyć ten problem w Roku -Antyapartheidowym 
(21 III 1978 — 20 III 1979)
— zdecydowanie potępia oszukańcze rokowania w Namibii w sprawie 
utworzenia 10 bantustanów jako „krajów rodzimych” w Afryce południo
wej, gdyż służą one kontynuacji ucisku rasowego Afrykańczyków,
— wzywa międzynarodową opinię publiczną do pełnego poparcia sprawy 
likwidacji apartheidu, wyzwolenia uciskanej czarnej ludności i stworze
nia demokratycznego rządu większościowego w Afryce południowej Zim
babwe i Namibii drogą wolnych wyborów;
— ostro protestuje przeciw uwięzieniu bojowników o wolność w Afryce 
Południowej, Zimbabwe i Namibii, przetrzymywaniu ich w nieludzkich 
warunkach, przeciw torturom i innym okrucieństwom wobec więźniów 
politycznych, przeciw nie informowaniu rodzin ,i przyjaciół o stanie uwię
zionych, przeciw nowym przepisom zakazującym wydawania pieniędzy 
zagranicznych na obronę sądową w procesach więźniów politycznych:
— potępia mordy w więzieniach policyjnych — zamordowanie Steve 
Biko;
— potępia zakaz działalności 18 organizacji antyapartheidowych w Afry
ce Południowej i stosowania wobec ich przywódców policyjnego terroru, 
który wyraża się w prześladowaniu, wygnaniu z kraju i długotermino
wym przetrzymywaniu w areszcie bez procesu;
— protestuje też przeciw niedawnemu zawieszeniu pisma „Voice”, wy-
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dawanego przez Radą Kościołów Republiki Afryki Południowej, i uwię
zieniu jego redaktora, Revelationa Ntoulę;
— ostrzega przed działaniem ponadnarodowych koncernów popierających 
apartheid-"i 'kolonializm', zwłaszcza koncernów o charakterze oligarchicz- 
no-politycznym, których bazą jest Europa Zachodnia, USA i Japonia;
—■ protestuje przeciw udzielaniu Afryce Południowej pomocy w dostar
czaniu środków służących produkcji broni jądrowej przez przedsiębior
stwa państwowe lub znajdujące się pod kontrolą państwową w RFN, 
Francji i USA; wzywamy te państwa, aby takiej działalności zaprzesta

ny;
— protestuje przeciw gwałceniu przez Francję i Izrael międzynarodowego 
embarga o dostarczaniu broni Afryce Południowej;
— wzywa do powstrzymania działalności europejskich i amerykańskich 
banków, zwłaszcza Europejsko-Amerykańskiego Towarzystwa Bankowe
go (EABC), która służy utrzymaniu apartheidu i dominacji mniejszości 
białych;
—■ ostro protestuje przeciw manewrom pięciu zachodnich członków Nad
zwyczajnej Komisji ONZ, zmierzającym do narzucenia ludowi Namibii 
neokolonialnego rządu marionetkowego i pozbawienia go części teryto
rium (Walyis. Bay);
—■ protestuje przeciw wykorzystywaniu terytorium Namibii do ataków 
na Angolę;
— sprzeciwia się anglo-amerykańskim próbom, zmierzającym do neoko- 
lonialriego rozwiązania problemu Zimbabwe; groźba taka istnieje także 
w Afryce Południowej i Namibii; nie godzimy się ze sposobem „tymcza
sowego rozwiązania problemu walki wyzwoleńczej ludu Zimbabwe” z 3 
marca 1978 r.;
— ostro protestuje przeciw bombardowaniom i innymi atakom skierowa
nym na Botswanę, Mozambik i Zambię, które dokonują wojska nielegal
nego reżimu z Salisbury;
—: potępia szkolenie najemników przez reżim rodezyjski oraz wzywa USA 
i kraje Europy Zachodniej do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, 
utrudniających służbę ich obywateli w charakterze najemników w Afry
ce;
— wzywa wszystkie Kościoły i wszystkich chrześcijan do obchodzenia 
w każdą ostatnią niedzielę maja ,„Niedzieli Afrykańskiej” ;

potwierdza poparcie Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej dla rzą
dów w Angoli, Gwinei-Bissau i Mozambiku, ruchów wyzwoleńczych 
SWAPO Namibia,. ANC (Afryka południowa), Frontu Patriotycznego 
(Zimbabwe) i POLISARIO (Demokratyczna Arabska Republika Sahary).
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R E Z O L U C JA  

W  sprawie Ameryki Łacińskiej

Tragiczna sytuacja milionów mieszkańców Ameryki Łacińskiej, którzy 
cierpią z powodu niesprawiedliwości i ucisku, oraz przybierająca na sile 
walka przeciw strukturom, pragnącym utrwalić tę niesprawiedliwość, na
kłada na chrześcijan latynoamerykańskich obowiązek poparcia walk o wy
zwolenie narodów tego kontynentu. Obowiązek ten — jak poucza nas
o. Ernesto Cardenal, bojownik o wolność w Nikaragui — zgodny jes1 
z wezwaniem Boga do wypełniania chrześcijańskiego zadania.

Udział w walce wyzwoleńczej wymaga ofiar. Obradując tutaj wspo
minamy dwóch członków naszych zespołów kierowniczych, prof. Mau- 
rtcio Lopeza i prof. Hiber Conterisa; pierwszy został uprowadzony, 
a drugi przebywa w więzieniu, w którym panują nieludzkie warunki.

Walka ta jest długa i trudna. Imperializm nie rezygnuje dobrowolnie 
z podporządkowania Ameryki Łacińskiej i jest nawet gotów w tym celu 
na stosowanie wszelkiej przemocy. Na tym kontynencie bezpośredni zwią
zek ma system  ekonomiczny przynoszący korzyści uprzywilejowanej kla
sie, z dyktaturami wojskowymi.

Jest rzeczą pewną, że narody tego kontynentu, gdyby miały możność 
demokratycznego wyrażania swojej opinii — opowiedziałyby się za so
cjalistyczną drogą rozwoju.

Imperializm północnoamerykański coraz więcej mówi o prawach czło
wieka, a jednocześnie utrwala swoją dominację ekonomiczną, która jest 
przyczyną wszelkiej nędzy, ucisku i poniżenia klasy robotniczej i bez
robocia milionów ludzi w Ameryce Łacińskiej.

Dlatego potępiamy blokadę Kuby, która miała odwagę rzucić wyzwa
nie tej dominacji i sama potrafiła się z niej wyzwolić.

Potępiamy tych, którzy gwałcą prawa człowieka w Chile, Argentynie 
i Urugwaju.

Potępiamy kolonialny i militarny wyzysk Porto Rico i solidaryzujemy 
się z wszystkimi bojownikami o wolność w Ameryce Łacińskiej.

Głęboko niepokoi nas nieustanne gwałcenie praw człowieka przez 
obecny reżim w Chile i pragniemy wyrazić naszą zdecydowaną solidar
ność z narodem chilijskim w walce o prawa człowieka, demokrację 
i wyzwolenie ekonomiczne.

Popieramy postępowe inicjatywy Kościołów chilijskich, a szczególnie 
działalność kardynała Raula Silvy Henriąueza i Kościoła Rzymskokatolic
kiego, który działa na rzecz przywrócenia pokoju i sprawiedliwości. Po
twierdzamy też nasze poparcie dla wszystkich inicjatyw Stałego Komi
tetu biskupów rzymskokatolickich w Chile, udzielającego pomocy ro
dzinom osób uprowadzonych.
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Chrześcijańska Konferencja Pokojowa wzywa wszystkich chrześcijan 
na świecie, aby w sposób konkretny zamanifestowali solidarność z na
rodami Ameryki Łacińskiej w ich walce o wyzwolenie i stworzenie spo
łeczeństwa, w którym panowałyby pokój i sprawiedliwość.

Stanowisko wobec sytuacji w Azji

W Azji mają miejsce wydarzenia, które napawają nadzieją, ale jedno
cześnie budzą niepokój. Otuchy dodało wyzwolenie i zjednoczenie Wiet
namu oraz poprawa stosunków między Indiami, Pakistanem i Banglade
szem. Jednakże nie doszło do wycofania obcych wojsk i usunięcia baz 
z Korei południowej, a zjednoczenie Korei w ogóle się nie rozpoczęło. 
Jesteśmy zaniepokojeni nowymi napięciami' między Chinami, Kambodżą 
a Wietnamem. ‘ Podkreślamy konieczność pokojowego odprężenia między 
niedawno wyzwolonymi krajami socjalistycznymi, przystępującymi do od
budowy po wycofaniu się imperialistycznych najeźdźców.

Nędza, głód i niedożywienie, epiidemie i analfabetyzm — to codzienne 
zjawiska w Azji. Wiele krajów jest bardzo zadłużonych. Koncerny po
nadnarodowe paraliżują gospodarkę Azji. Ich zyski są wielokrotnie więk
sze od zainwestowanego kapitału i w ten sposób pogłębia się przepaść 
między rozwojem gospodarczym krajów rozwiniętych a rozwijających się. 
Bardzo złożona i kosztowna technologia z jaką przychodzą ponadnarodo
we koncerny, bardziej służy zwiększeniu zysków niż poprawie warunków 
społecznych narodów azjatyckich. Osłabia ona ich gospodarkę i utrudnia 
uzyskanie samodzielności ekonomicznej.

Liczba tak zwanych stref wolnego handlu bardzo wzrosła w ostatnich 
latach w niektórych krajach azjatyckich. Te strefy i koncerny ponadna
rodowe, tworzą,nowe zjawiska neokolonializmu. Te enklawy neokolonia
lizmu nie wpływają na ożywienie gospodarki azjatyckiej, lecz służą umoc
nieniu międzynarodowego kapitału i osłabieniu samodzielności narodo
wej tych krajów. ChKP ponawia swe poparcie dla nowego międzynaro
dowego ładu ekonomicznego ONZ; chodzi o to, by jego realizacja złago
dziła w najbliższym czasie nędzę narodów cierpiących z powodu niespra
wiedliwego, międzynarodowego ładu ekonomicznego.

W Azji dochodzą do głosu dyktatury, które ograniczają wolność ludz
ką, prześladują partie polityczne, związki zawodowe i organizacje stu
denckie. Można powiedzieć, że ich prawdziwym celem jest zapewnienie 
zysku obcym i ich pomocnikom — panującej rodzimej elicie.

Niektóre Kraje produkujące broń handlują nią z wieloma państwami 
azjatyckimi, jednocześnie niektóre mocarstwa azjatyckie same rozwijają 
przemysł zbrojeniowy. Rosnące wydatki zbrojeniowe w takich krajach,
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jak Indie, Pakistan, Tajlandia, Indonezja i Filipiny uniemożliwiają zrea
lizowanie projektów budowy zakładów produkcyjnych.

Takie rozwinięte państwa, jak Japonia, Australia i Nowa Zelandia, 
podnosząc wydatki na zbrojenie i pozwalając na stacjonowanie u sie
bie obcych baz wojskowych, stają się potencjalnymi agresorami.

Możńa powiedzieć, że w okresie trzech i pół lat, które upłynęły od 
utworzenia Azjatyckiej Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej, główną 
uwagę kierowaliśmy <na rozwiązanie kluczowych zagadnień rozbrojenia 
i zbrojenia w Azji.

Mówiono o tym na posiedzeniu Azjatyckiej ChKP w Kottayan (In
die), w 1975 r., a także w czasie obrad Komitetu Roboczego Azjatyckiej 
CHKP w New Delhi, w marcu br.

W sprawie Chin, ojczyzny ponad 900 milionów ludzi, wyrażamy 
zadowolenie z powodu wielu sukcesów osiągniętych przez władzę ludo
wą, jak likwidacja głodu, analfabetyzmu, nierówności i epidemicznych 
chorób. Dzięki poparciu wielu krajów Chiny zajmują należne miejsce 
jako członek ONZ. Ale pewne kwestie zwłaszcza w dziedzinie ich poli
tyki zagranicznej wymagają rozważenie. Dlaczego udzielają one popar
cia dyktaturze faszystowskiej w Ameryce Południowej? Dlaczego po
pierają utrzymywanie zagranicznych baz wojskowych na Oceanie In
dyjskim? Dlaczego twierdzą, że trzecia wojna światowa jest nieuniknio
na?

Chcielibyśmy utrzymywać kontakt z narodem chińskim i szukamy od
powiedzi na te pytania; wprawiają one nas w zakłopotanie. ChKP będzie 
starać się o nawiązanie kontaktów z narodem chińskim i dążyć do po
zyskania jego przedstawicieli dla współpracy z organizacjami ekumenicz
nymi.

R E ZO LU C JA  

W  sprawie Bliskiego Wschodu

Bliski Wschód jest bezustannie ośrodkiem zaostrzonej sytuacji poli
tycznej, która przyczynia ludziom cierpień, a zarazem stanowi realne 
zagrożenie pokoju na świecie. Z tego powodu angażujemy się osobiście 
w problem Bliskiego Wschodu i wzywamy wszystkich chrześcijan do 
podjęcia zdecydowanych wysiłków i poparcia prób, które mają na celu 
osiągnięcia trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. W dążeniu do tego 
celu możemy jako podstawę przyjąć stanowisko Chrześcijańskiej Konfe
rencji Pokojowej, jednej z pierwszych organizacji, chrześcijańskich, która 
w konflikcie bliskowschodnim zajęła zdecydowaną postawę.
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Palącą sytuacją na Bliskim Wschodzie zajęły się przede wszystkim 
posiedzenia ChKP w Budapeszcie (1965) i Zagorsku (1967) oraz III i IV 
Ogólnochrześcijańskie Zgromadzenie Pokojowe; szczególne znaczenie mia
ły posiedzenia ChKP w Kairze (1974) i Bernie (1977).

ONZ przedstawiła propozycje w sprawie pokojowego uregulowania tej 
sytuacji w rezolucjach nr 242, 383 i 3236,' a także w rezolucji XXXII 
Zgromadzenia Generalnego z 1977 roku. Zgodnie z treścią tych rezolucji 
uważamy, że należy podjąć następujące kroki:

1. Zagwarantować prawo do egzystencji wszystkim państwom Bliskie
go Wschodu. Należy zmierzać do tego celu nie drogą interwencji militar
nej, lecz drogą zaufania i układów. Dlatego ChKP popiera kontakty mię
dzy Palestyną, zwłaszcza PLO, a pokojowymi siłami w Izraelu.

2. Z punktu pierwszego wynika, że także Palestyńczycy mają prawo 
do własnego państwa. Ich prawdziwą i jedyną reprezentacją jest PLO. 
Organizacja ta powinna brać udział we wszystkich rokowaniach w spra
wie Bliskiego Ws.chodu.

3. Istotnym i podstawowym warunkiem rokowań jest oddanie wszy
stkich okupowanych terenów przez Izrael. Aktualna polityka rządu Izra
ela polegająca na poważnej intensyfikacji osadnictwa stanowi poważną 
przeszkodę w rokowaniach, przeto osadnictwo to należy wstrzymać, a no
wo powstałe zlikwidować.

4. Izrael, mimo uchwał ONZ i konwencji genewskich, dopuszcza się 
bezprawia, gwałcąc prawa człowieka na swoich i okupowanych obszarach 
i niedopuszczając w ten sposób do ustanowienia stosunków pokojowych. 
Przybiera to formy wywłaszczania z ziemi, oraz dyskryminacji społecz
nej i ekonomicznej.

5. Celem podjętych starań musi być ponowne zwołanie konferencji ge
newskiej w sprawie Bliskiego Wschodu, w której powinny uczestniczyć 
wszystkie zainteresowane strony, wśród nich PLO.

6. Zgodnie z uchwaloną w Zagorsku (19.67) deklaracją ChKP należy 
przede wszystkim sprzeciwiać się wszystkim próbom teologicznego usprai- 
wiedliwienia ekspansjonistycznej polityki Izraela, zwłaszcza w dziedzi
nie wywłaszczania i .osadnictwa. Sprzeciw ten nie powinien jednak pow
strzymać Kościołów i chrześcijan przed poważnym zajęciem się proble
mami teologicznymi, które zrodził konflikt na Bliskim Wschodzie.

7. Innym  warunkiem zagwarantowania pokoju na Bliskim Wschodzie 
jest sprawiedliwe rozwiązanie kwestii cypryjskiej. W związku z tym za
chodzi pilna potrzeba wycofania przez rząd turecki wojsk z wyspy; lud
ność turecka na Cyprze musi rozwiązać problem uchodźców greckich 
i przedstawić konstruktywne propozycje, które zapewniłyby pokój dla 
zjednoczonego i niezawisłego Cypru.

Dlatego wzywamy wszystkie Kościoły, aby zgromadziły oparte na fak
tach informacje dotyczące tych problemów i aby apelowały stale do
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wszystkich zaangażowanych sił politycznych o realizację narodowych 
praw Palestyńczyków oraz zagwarantowanie jedności, niezależności i su
werenności Cypru i Libanu, jako że jest to jedyna droga prowadząca do 
osiągnięcia pokoju na Bfiskim Wschodzie.

R E ZO L U C JA  

W  sprawie Wietnamu

V Ogólnochrześcijańskie Zgromadzenie Pokojowe wyraża radość z po
wodu sukcesu narodu wietnamskiego, który po długiej, odważnej i krwa
wej walce osiągnął wyzwolenie, zjednoczenie i pokój. Pozdrawiamy z ca
łego serca bohaterski naród wietnamski, który w pokoju i wolności przy
stąpił do budowy nowego, zjednoczonego Wietnamu. Jesteśmy też wdzię
czni prezydentowi Wietnamu, Ton Duc Thangowi, który tutaj, w Pra
dze, dał wyraz uznania dla wkładu Chrześcijańskiej Konferencji Poko
jowej i przyznał jej specjalny medal zasługi.

Zgromadzenie daje wyraz zadowolenia z polityki Socjalistycznej Re
publiki Wietnamu, która gwarantuje równe prawa wszystkim obywatelom 
bez względu na to, jaką wyznaje religię;
wyraża wielką wdzięczność za wkład SRW, narodu wietnamskiego, w 
tym także chrześcijan, do wspólnej walki narodów świata z imperializ
mem oraz nowymi i dawnymi formami neokolonializmu, a także za 
wkład pracy na rzecz pokoju, sprawiedliwości i przyjaźni między naro
dami;
ze względu na wielkie zadania narodowej odbudowy spustoszonego przez 
wojnę zjednoczonego Wietnamu apeluje do wszystkich narodów i kra
jów świata o udzielenie jak największego poparcia i pomocy narodowi 
wietnamskiemu, który zgodnie na to zasłużył;
apeluje do Kościołów o pomoc w prostowaniu nieporozumień i fałszy
wych interpretacji, rozpowszechnianych przez siły reakcyjne na temat 
istoty konfliktu między Kambodżą a Wietnamem, jak i w wyjaśnieniu 
prawdziwych przyczyn nieporozumień z ludnością Hoa i Wietnamczyka
mi pochodzenia chińskiego, nieporozumień wykorzystywanych przez nie
które sąsiednie państwa do zniweczenia wysiłków na rzecz odbudowy na
rodowej;
w kontekście tym zwraca szczególną uwagę na oświadczenia rządu z dnia 
5 lutego i 6 czerwca 1978 r., jak i na deklarację z 27 maja i 11 czerwca 
1978 r., które zawierają rozsądne i konkretne propozycje w sprawie lik
widacji sporu wietnamsko-kambodżańskiego i rozwiązania problemu lud
ności Hoa;
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ponownie potwierdza ciągłą potrzebą międzynarodowej pomocy dla bo
haterskiego narodu wietnamskiego, dzięki której zdoła on zaleczyć rany 
zadane przez wojnę i stworzyć w swoim kraju miłujące pokój, zdrowę 
moralnie społeczeństwo, -



Ks. Jan Niemczyk
Chrześcijańska Akademia Teologiczna

Biblijne pojęcie „szalom" i jego aplikacje 
w służbie pokojowej chrześcijan*

■Temat mojego referatu brzmi może nieco egzotycznie ze względu na 
występowanie w nim obcego słowa „szalom”. Śmiem jednak przypu
szczać, że czcigodnym słuchaczom znane jest chociaż najbardziej jego popu
larne znaczenie, wiemy mianowicie, że jest to starohebrajskie brzmienie 
słowa „pokój” .

Muszę wyznać, że z zadowoleniem przyjąłem takie a nie inne ujęcie 
tematu przez Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej, ponieważ umiesz
czenie w tytule referatu oryginalnego hebrajskiego słowa „szalom” stwo
rzyło mnie, jako bibliście, pewną szansę, że to o czym będę mówił, cho
ciaż w pewnym stopniu poszerzy zakres potocznego rozumienia tego poję
cia POKÓJ, które w polskim brzmieniu wydaje się całkiem jednoznaczne, 
jeśli oczywiście nie brać pod uwagę homonimicznego słowa „pokój” w zna
czeniu „izba” . Nie mniej jednak trudno mi z góry zapewnić czcigodnych 
słuchaczy, że to co powiem, będzie czymś absolutnie' nowym czy nowa
torskim.

Bardzo dużo mówiono już i pisano o POKOJU, w wyniku czego wy
dawało się, jakoby tematyka pokojowa nieco spowszedniała, by nie po
wiedzieć: straciła na aktualności. Teraz jednak widzimy z całą wyrazis
tością, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, że te odczucia i opinie były 
mylne czy złudne. Sytuacja światowa jest ostatnio tego rodzaju, że ni
gdy nie jest za dużo prób, starań i dążeń ludzkich do przywrócenia i za
chowania pokoju między narodami. Wyrazem takich właśnie dążeń na
szego chrześcijańskiego i ekumenicznego środowiska jest niniejsze sym
pozjum.
Jest zwyczajem egzegetów, że przy omawianiu jakiegoś biblijnego poję
cia analizuje się najpierw etymologię słowa odpowiadającego danemu
* Referat wygłoszony na sympozjum zorganizowanym przez Polską Radę Ekumenicz

ną, które odbyło się w  Warszawie w  dniu 11 maja 1978 roku pod hasłem: 
„Pokój, sprawiedliwość, rozbrojenie” .

„Posłannictwo”
Nr 3—4 1978
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pojęciu, następnie dokonuje się przeglądu miejsc d cytatów biblijnych, 
w których dane słowo występuje. Tu z konieczności ograniczę się do 
przedstawienia kilku najbardziej typowych miejsc i cytatów, żeby zo
rientować dostojne zgromadzenie w różnorodności znaczeń, w jakich po
jęcie „szalom” występuje w Starym Testamencie.

Najpierw jednak parę słów na temat etymologii polskiego słowa PO
KÓJ.

Słowo „pokój” wywodzi się (wg A. Brucknera) od czasownika „koić” 
w znaczeniu łagodzić, uśmierzać (por. słowo „ukojenie” ). Słowo „pokój” 
weszło w użycie dopiero od XVI wieku. Do tego czasu używano raczej 
określenia prasłowiańskiego „MIR” albo „MIER” — o tym samym zna
czeniu, czego dowodem jest znaczenie wspomnianego już czasownika 
UŚMIERZYĆ, będącego synonimem USPOKOIĆ. Bardzo interesująca jest 
etymologia niemieckiego słowa FRIEDE od pierwiastka FRI (lub PRI) 
znaczy „kochać”, a występującego także w indyjskim słowie PRIJA, któ
re z kolei my, Polacy, odnajdujemy w słowie PRZYJA-CIEL — ten, 
z którym żyjemy w pokoju, na stopie pokojowej. Od prasłowiańskiego 
„mir” i „mier” wywodzą swe pochodzenie imiona własne, takie jak Sła
womir, Kazimierz (ten, który nakazuje spokój) i in. Jednakże mir ma — 
jak wiadomo — swój homonim w znaczeniu „świat”, pierwotnie „gmina 
wiejska” , ponieważ gmina i świat dla pewnego kręgu składały się tylko 
z tych ludzi, którzy zachowywali pokój i chcieli żyć w spokoju. Staro
polskie „pokój” zostało w pewnych wypadkach wyparte przez nasze 
słowo SPOKÓJ, które występuje w bardzo częstym i wygodnym zwrocie: 
„Dajcie mi wreszcie święty spokój” . Tak mówią zazwyczaj ludzie czymś 
poirytowani lub ludzie, którzy nie chcą się angażować. „Zostawcie nas 
teraz w spokoju” — mówią ludzie naprawdę zmęczeni, którzy choć przez 
chwilę pragną być sami, łakną odpoczynku i ukojenia systemu nerwowe
go. Jak wiemy, wiele narodów znajduje się wciąż w tej sytuacji, że pra
gną pokoju. Widzimy zatem, że nawet w potocznym języku znaczenie 
słów „pokój” i „spokój” uległo pewnemu zróżnicowaniu. Dla porówna
nia podaję, że w języku niemieckim występują dwa różne terminy: 
„Friede” (= pokój) i „Ruhe” (=  spokój).

Co można powiedzieć na temat właściwego konkretnego znaczenia po
jęcia „szalom” ? Bibliści są zdania, że nie da się określić jakiegoś podsta
wowego znaczenia, ponieważ -idzie ono w kilku kierunkach w za
leżności od okoliczności, w jakich to słowo występuje. Analiza materia
łu leksykalnego prowadzi nas do wniosku, że słowo „szalom” występuje 
jakby w dwu zasadniczych kręgach znaczeniowych, które na pierwszy 
rzut oka wcale się nie pokrywają. „Szalom” oznacza z jednej strony 
przyjazne usposobienie, życzliwe nastawienie człowieka do człowieka 
i wszelkiego stworzenia, a z drugiej strony „szalom” określa dobrę po
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wodzenie, dobrobyt i szczęście, które w gruncie rzeczy są wynikiem po
kojowych warunków bytu.

Jako wyjściowe znaczenie słowa (wywodzącego się od czasownika 
„szalem”) — przyjmuje się pojęcie całości, stanu nienaruszenia, pełni, 
zarówno w dziedzinie cielesnej, jak i w dziedzinie życia duchowego. „Sza
lom” jest to więc jakby całokształt tego wszystkiego, co należy i czego 
potrzeba do normalnego, harmonijnego życia oraz to, co gwarantuje peł
ny rozwój zarówno cielesny, jak duchowy, (a gwarantuje to czas bez woj
ny i dobrobyt). Znane jest łacińskie przysłowie: „in er arma silent mu- 
sae” . W tym znaczeniu pojawia się pierwiastek „szlm” także w innych 
językach semickich (np. arabskie „salam”).

Gerhard v. Rad, znany biblista heidelberski, który opracowywał hasło 
„szalom”, w wielotomowym dziiele „Theologisches Woerterbuch zum NT” 
stoi na stanowisku, że pierwotne znaczenie i właściwy sens pierwiastka 
„sz 1 m” został wypaczony i zatarty przez cały wachlarz wtórnych zasto
sowań słownych — z tego powodu dotarcie dziś do pierwotnego znacze
nia jest utrudnione. Nie ma chyba w Starym Testamencie — pisze v. 
Rad — takiego pojęcia, które przez stosowanie w codziennym języku (o- 
czywiście hebrajskim) zostało z jednej strony tak wyświechtane, a z dru
giej strony dzięki ładunkowi wysokowartościowych religijnych treści 
potrafiło się wznieść tak ' wysoko ponad poziom zwykłych, pospolitych 
wyobrażeń.

„Szalom” należy więc do pojęć o bardzo szerokim spektrum znacze
niowym, tak że — jak twierdzi v. Rad — w cytatach, w których wystę
puje, mieni się po prostu całą gamą barw i odcieni znaczeniowych.

Niewłaściwe są próby kwalifikowania słowa „szalom” jako terminu 
kultowego tzn. odnoszącego się tylko do kultowej obecności Boga Jah
we. W związku z występowaniem tego słowa w znaczeniu „powodzenie”, 
„dobrobyt”, ,Jdostatek” nie jest nawet możliwe ścisłe rozgraniczenie po
między świeckim a sakralnym zakresem znaczeniowym. Ujawnia się to 
wyraźnie wtedy, gdy prześledzimy jakie pojęcia najczęściej towarzyszą 
słowu „szalom”, czy to jako synonimy, czy też jako pojęcia pokrewne.

Na czoło wysuwa się tutaj niezwykle ważny termin „sedaqah” to zna
czy „sprawiedliwość”, termin, który w Starym Testamencie określa jeden 
z głównych atrybutów Boga. Do aksjomatów biblijnych należy stwier
dzenie, że tylko Bóg jest sprawiedliwy (Iz 45, 21; Ps 145, 17) a człowiek 
jest sprawiedliwy tylko wtedy i o tyle o ile postępuje zgodnie z wolą 
Boga wyrażoną i określoną w przepisach Prawa. Wtóry Izajasz (Iz 48, 
18) stosuje paralelnie oba pojęcia („szalom i „sedaąah” ) w następującym 
dwuwierszu: „O gdybyś zważał na moje przykazania, twój pokój (czyli 
pomyślność) byłby jak strumień a twoja sprawiedliwość jak fale morskie” 
(Iz 48, 18). Podobny paralelizm, idący nawet dalej w kierunku utożsamie
nia tych dwu pojęć, występuje u Trito — (Iz 60,17b: „... i ustanowię po
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kój twoją zwierzchnością a sprawiedliwość twoją władzą” . Jeżeli zwierz
chność jest synonimem władzy, pokój oczywiście idzie w parze ze spra
wiedliwością. Zestawienie elementów tego wiersza prowadzi do prostego 
wniosku, że Trito-Izajasz pojmował „szalom” jako synonim „sedaąah” , 
skoro zwierzchność jest synonimem władzy. Mimo formalnej zgod
ności, istnieje oczywiście pewna różnica treściowa między tymi poję
ciami. Ale wzajemna zależność od siebie tych dwu pojęć bywa przedsta
wiana także prostym związkiem przyczynowo-skutkowym. Tak widział 
tę sprawę Proto-Izajasz, który głosił, że „Dziełem sprawiedliwości będzie 
pokój a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszy
stkie czasy” (Iz 33,17). Czy jednak jest tak rzeczywiście? Jako chrześcija
nie mamy prawo zapytać, co z realizacją tych proroczych zapowiedzi?

Słowo „szalom” występuje w  Starym Testamencie w całym szeregu 
założeń i zwrotów npŁ w połączeniu z czasownikiem „halach” — iść, cho
dzić (iść w pokoju — w. sensie odejść bezpiecznie). I tak w opisie wędró- 
wski Danitów: (Sdz 18,5.6) czytamy „Powiedzieli do niego: Zapytaj się 
Boga, abyśmy się dowiedzieli, czy powiedzie się nam w tej drodze, w któ
rą się wybraliśmy. Rzekł do nich kapłan: Idźcie w pokoju, pod opieką Pa
na jest wasza droga, w którą się wybraliście". Tymi samymi słowami
o charakterze nawet błogosławieństwa pożegnał kapłan Heli Hannę, mat
kę Samuela (I Sm 1,17). „Idź w pokoju a Bóg Izraela da ci to, o co pro
siłaś” . Konkordancja wykazuje 8 miejsc w ST gdzie taki właśnie zwrot 
występuje, wypowiadany w różnych okolicznościach).

Następny zwrot, to „dabar be szalom” = mówić o pokoju, lub le_ 
szalom w sensie rozmawiać spokojnie np. synowie Jakuba widząc, że oj
ciec kocha Józefa bardziej niż ich, nienawidzili go i nie umieli z nim 
spokojnie rozmawiać (w nowym przekładzie Biblii są słowa „... i nie u- 
mieli się zdobyć ' na dobre słowo dla niego”). Rdz 37,4. (Biblia Tysiącle
cia: „... by przyjaźnie z nim porozmawiać”).

W psalmie 35, określanym jako modlitwa o pomoc przeciw niewdzięcz
nikom w w. 19 i 20 czytamy słowa westchnienia: „Niech moi przewrotni 
wrogowie nie cieszą się moim kosztem, ... bo nie mówią o pokoju (tzn.
o tym, co służy pokojowi) lecz przeciwko spokojnym w kraju obmyślają 
zdradę” .

Odwrotnie w Księdze Jeremiasza 9,7, gdzie Prorok piętnuje fałsz we 
wzajemnych stosunkach między ludźmi, którzy „rozmawiają o pokoju ze 
swoim bliźnim, lecz w swoim wnętrzu gotują nań zasadzkę”  (Biblia Ty
siąclecia. „ustami mówią z bliźnim przyjaźnie, a w sercu chowają pod
stęp”).

„W pokoju” znaczy często po prostu „spokojne” : „Przyłączę cię do 
twoich ojców i w pokoju będziesz złożony w grobie” (tzn. możesz umrzeć 
spokojnie) czytamy w 2 Kri 22,20.
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Słowo „szałom” występuje ponadto jeszcze w zwrocie „szaal łe sza
lom” co dosłownie znaczy „pytać” — czyli dowiadywać się o pokój tzn. 
powodzenie, lub pytać czy ktoś jest zadowolony? Z biegiem czasu zwrot 
„szaal le szalom” stał się zwykłą formułą pozdrowieniową, podobną do 
naszego pytania „jak się masz?” , które, jak wiadomo, w naszym języku 
przestało już być pytaniem. I tak w Księdze Sędziów 18,15 czytamy o Da- 
nitach, którzy przyszli do domu Micheasza i napytali go o zdrowie” .

W I Sm 10,4 Samuel przepowiada dopiero co namaszczonemu na króla 
Saulowi, że spotka się z trzema mężami, którzy pozdrowią go życzeniem 
pokoju. Ten sam zwrot występuje w I Sm 17,22 natomiast w nowym prze
kładzie Biblii wydanym przez BZTB brzmi ten werset w ten sposób: „A  
Dawid zrzucił z siebie juki, pobiegł do pierwszego szeregu i zapytał swo
ich braci o powodzenie” .

W nowych przekładach słowo „pokój” w formułach pozdrowienia jest 
zazwyczaj opuszczane, ponieważ zwrot „szaal le szalom” traktuje się już 
idiomatycznie. Tak jest w I Sm 25,5 (por. 30,21) w słowach Dawida: „Idź- 
cie do Nabala w Karmel i pozdrówcie go moim imieniem”  (Biblią Gdań
ska ma jeszcze: „...spokojnie"), w. 6 ..I powiedźcie do mego brata: Pokój 
niech będzie z tobą i pokój z twoim domem i pokój ze wszystkim, co two
je

(I Sm 25,6 „weatta szalom, u-beteka szalom wekol aszer leka szalom”). 
Ta forma pozdrowienia jest przykładem semickiej wielomówności, która 
często kryje w sobie pustkę znaczeniową i nie zawsze idzie w parze ze 
szczerością intencji.

Klasyczną formą pozdrowienia hebrajskiego zwanego też pozdrowie
niem pokoju jest zwrot „szalom leka” — pokój tobie, lub „szalom ale- 
kem” = pokój wam (dosł. nad wami). Tak np. w Sdz 6,23 „Pan rzekł do 
Gedeona: Pokój z Tobą, nie bój się, nie umrzesz". Natomiast w 19,20 jest 
nieco inaczej: „W tedy odpowiedział ten stary człowiek: Pokój ci! Troska
o twoje braki, to moja sprawa, tylko nie zostawaj przez noc na placu” . 
(Biblia Gdańska ma w tym miejscu błędnie: „...nie frasuj się” , natomiast 
Biblia Tysiąclecia „Bądź spokojny”).

W 2 Sm 18,28 spotykamy najkrótsze pozdrowienie „szalom”, którę wy
powiedział do Dawida posłaniec Achimas biegnący z Wieścią o śmierci 
Absaloma.

Właściwe znaczenie i pełnię treści teologicznej uzyskuje słowo „sza
lom” w zwrotach takich, jak „asa szalom” =  czynić pokój (tak zwykle w 
B. Gd. w sensie zawrzeć pokój. Tak np. w Joz 10,1 („Gdy Adoni-sedek, 
król Jeruzalemu usłyszał, że Jozue zajął Aj... i że mieszkańcy Gibeonu 
zawarli pokój z Izraelem” ... por. w. 4). Podobnie w Joz 11,19 gdzie znaj
dujemy b. symptomatyczną i złowieszczą relację „Żadne miasto nie za
warło pokoju z Izraelitami prócz Chiwwitów, wszystkie inne wzięli w 
walce zbrojnej” .
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W księgach prorockich występuje taki zwrot w bardzo poetyckim tek
ście tżw. drugiej pieśni o winnicy Pana u Izajasza 27,5 nie w pełni zrozu
miany przez tłumaczy Biblii Gdańskiej. Pan zapowiada zdecydowaną wal
kę z chwastami w swojej winnicy, zapowiada zniszczenie cierni i ostu: 
„...chyba, że się poddadzą pod moją opiekę, i zawrą ze mną pokój — niech 
zawrą ze mną pokój". W tym wersecie 2 razy występuje zwrot: „jaase 
szalom li, szalom jaase li” (co wyrazić można optatywnie: „niech raczej 
zaWrą ze mną pokój’’).

Podobny sens uzyskuje słowo „szalom” w powiązaniu z czasownikami: 
„kara” = wzywać (dom. do pokoju) tzn. proponować, oferować pokój 
i „anah” = odpowiadać; tu w znaczeniu przyjąć warunki pokoju. Tak 
w Dt 20,10 gdzie zawarte jest jedno z deuteronomicznych praw wojen
nych: które — jak na owe czasy — można określić jako dość humanitar
ne, choć oparte jes,t na prawie silniejszego: „Gdy podejdziesz pod jakieś 
miasto, aby je zdobyć zaproponujesz (oferujesz) mu pokój (tzn. rozejm). 
Jeżeli odpowie ci pokojem (tzn. przyjmie warunki pokoju) i otworzy ci 
bramy, to cały lud stanie się twoim hołdownikiem, itd. Lecz jeśli nie 
przyjmie warunków pokoju to będziesz je oblegał’ ’. W przypadku oporu 
nawet deuteronomiczne prawo było b. surowe.

Przykład wyraźnego przeciwstawienia intencjom pokojowym — za
mierzeń wojennych, występuje w słowach damascańskiego (syrejskiego 
króla Beni-Hadada w I Kri 20,18). oDtyczyły drużyny naczelników izrael
skich: „Jeżeli wyruszyli w celach pokojowych  (dosł. leszalom) schwytajcie 
ich żywcem, a jeśli w celach wojennych  (lemilchamah), także schwytajcie 
ich żyw ych” . Ta pokojowa intencja nie pomogła jednak Ben-hadadowi, któ
rego wojsko według dalszego ciągu relacji I Kri zostało przez Izraelitów 
pobite, choć dysponował o wiele większą siłą militarną.

Intencja pokojowa, czyli działanie na rzecz pokoju uzyskuje w słowach 
Trito-Izajasza już rangę pewnej zasady postępowania. W oryg. „derek 
szalom” dosłownie „droga pokoju” Iz 59,8. Jakże aktualne są wciąż jesz
cze słowa tego anonimowego proroka, którego proroctwa zostały dołączone 
do księgi Izajasza. Oskarża on swoich współziomków, rodaków o to, że„ich. 
nogi biegną do złego i śpieszą się do przelewu krwi niewinnej, ich myśli 
to myśli zgubne; spustoszenie i zniszczenie znaczą ich szlaki. DROGI PO
KOJU NIE ZNAJĄ i nie ma prawa na ich gościńcach. Chodzą tylko kręty
mi ścieżkami. Nikt z tych, którzy nimi chodzą NIE ZNA POKOJU”  (Iz 
59,8 n.). Słowa „lo jada szalom” można by w tym kontekście przełożyć 
„nie wie, jakim Błogosławieństwem jest pokój” .

Dobrze by było, żeby współczesny nam, obecny Izrael wsłuchał się na 
nowo w te słowa i odniósł je do siebie.

Podchodząc jeszcze raz do słowa „szalom” od strony etymologii widzi
my, że stoi ono także w związku z pojęciem o d p ł a t y  (zapłaty w ogóle), 
z tym założeniem, że podobnie jak czasownik „szillem” w koniugacji zwa-
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hej PIEL „odpłata” może być pojmowana pozytywnie lub negatywnie. Lek
sykalnie biorąc najczęściej występuje w sensie pozytywnym jako zadość
uczynienie. Jest to określenie takiego stanu, w którym otrzymując rekom
pensatę poniesionej straty, człowiek uzyskuje znowu pełnię swoich praw 
i gwarancję zaspokojenia swoich życiowych potrzeb. W tym sensie zna
czenie tego pojęcia jest wciąż aktualne.

Wielowarstwowość pojęcia „szalom” zaznacza siię także w tym, że może 
ono oznaczać następstwo zadośćuczynienia, którym jest zadowolenie (za
spokojenie) obiektywne lub subiektywne, zewnętrzne lub wewnętrzne, któ
re ogólniej oddaje łacińskie „satisfactio” . W niemieckim języku dobrze opi
suje taki stan następujący zwrot „Wer Geniige hat —■ ist vergniigt” — 
w przekładzie polskim tej gry słów niie da się uzyskać: „Kto nie odczuwa 
braku jest zadowolony” . Wewnętrzne zadowolenie wyraża się zazwyczaj 
zewnętrznym okazywaniem radości.

Jako przykład pozytywnej treści czasownika „szillam” mogą posłużyć 
słowa Saula skierowane do Dawida „Niech Pan ci dobrem odpłaci za to, 
co dziś dla mnie uczyniłeś’’ — gdy ten nie wykorzystał sytuacji i nie targ
nął się na życie Saula.

Natomiast jako przykład negatywnego znaczenia można zacytować za
powiedź Boga Jahwe z Dt 32,41. „Wywrą zemstę na moich wrogach i od
płacę tym, którzy mnie nienawidzą” (por. Iz 57,21).

* * *

Szukając odpowiedzi na pytanie o biblijne rozumienie „pokoju” należy 
rozważać je w trzech aspektach: 1. w aspekcie Bożego stworzenia, 2. w as
pekcie Bożego działania w dziejach i 3. w aspekcie „hic et nunc” jego rea
lizacji. W każdym z tych aspektów słowo i pojęcie „szalom” ukazuje się 
w nowym kształcie i wymiarze, choć dopiero w całym wachlarzu niuansów 
ujawnia się jego pełne znaczenie.

W aspekcie idei stworzenia zaznacza się wyraźnie jego znaczenie kos
miczne. Biorąc pod uwagę etymologię hebrajskiego słowa „szalom” , zało
żona przez Boga w Jego planie pełnia zbawienia wszelkiego stworzenia wy
maga pokojowego ich współdziałania w opartym na Bożym prawie i Jego 
mądrością opromienionym porządku życia. Takie pojmowanie pokoju wszel
kiego stworzenia stało się już w teologii rabinicznej podstawowym elei- 
mentem doktrynalnym.

I tak: Rabbi Szymon ben Gamaliel (ok. 140 r. po Chr.) powiedział: 
„O porządku w świecie decydują trzy czynniki: prawo — miszpat, praw
da — emet i pokój — szalom” .

Natomiast Rabbi Chanania (ok. 70 po Chr.) jest autorem takiego wywo
du: „Wielki jest pokój (wielka jest rola pokoju), jest bowiem równoznacz
ny z całym stworzeniem. Podobnie jak dzieło stworzenia zdążało do swego 
zakończienia w sabatowym odpoczynku Adonaj i w tym ^odpoczynku jako
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całkowitym spokoju znajduje swe ukoronowanie, tak też stworzenia tylko 
w pełnym spokoju zachowują swój naturalny przyrodzony porządek. Inny
mi słowy: tylko w atmosferze zupełnego spokoju (nawet) stworzenia prze
bogatego świata przyrody zachowują się naturalnie, (jest rzeczą znaną, że 
zwierzęta ,nie tylko dzikie, ale nawet tzw. domowe nie lubią ludzi nerwo
wych, wykonujących gwałtowne ruchy itp.). W pięknym, romantycznym 
i sielankowym obrazie przedstawił stan eschatologicznego pokoju w natu
rze prorok Izajasz, który w uniesieniu prorockim widział jak: wilk i jagnię 
mają wspólne legowisko, pantera kładzie się obok koźlęcia, ciele i lwiątko 
razem się pasą, i mały chłopiec ich pilnuje. Krowa pasie się razem z nie
dźwiedzicą, ich młode razem baraszkują a lew żre słomę jak wół. Niemowlę 
bawi nad jamą żmii a dziecko bez obawy może sięgnąć rączką do jamy 
skorpiona” (Iz 11,6—8).

Oczywiście można ten obraz prorocki traktować jako utopię, mrzonkę, 
zwłaszcza dziś kiedy wiemy, że wiele gatunków tzw. dzikich zwierząt jest 
już na wymarciu i są pod ochroną (wytępił je człowiek) a bydło domowe 
jest hodowane nie dla stwarzania sielankowego obrazu z pastuszkiem, kro1- 
wą i lwem na sznurku, uważanym zresztą pod względem artystycznym za 
klasyczny kicz.

Nie tu miejsce, by propagować tani kicz, nie mniej jednak powinniśmy 
mieć tę świadomość, że zanim powtórzymy za Jezusem znane słowa ewan
geliczne: „Królestwo Boże jest wśród nas’’ (w oryg. „wśród was”) Łuk 
17,21, potrzeba w naszym życiu fazy pośredniej, kiedy to będziemy mogli 
powiedzieć: „Pokój Boży jest wśród nas” , zgodnie z tym, co napisał apostoł 
Paweł do chrześcijan w Rzymie: „Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm 
ani napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17).

Wprawdzie stworzenie nosi niejako na sobie i w sobie cechy pokoju 
(wskazuje na to porządek i ład panujący w przyrodzie), to jednak Pokój sta
nowi całkowicie wolny dar Boga, jako Pana świata i sprawcy dziejów.

, W tym kontekście zarysowuje się właściwy sens idei przymierza pomiędzy 
Bogiem a tzw. panem stworzenia, czyli człowiekiem. Taki pokój będący 
rezultatem przymierza był wg ST jakby skupieniem oczekiwanej od 
Boga pełni Jego błogosławieństwa. W Ps 29 opiewającym majestat Boży 
objawiony w groźnym zjawisku burzy, końcowy jego werset wyraża na
dzieję, że Pan da swojemu ludowi siłę i udzieli błogosławieństwa darząc 
go właśnie pokojem.

Jeszcze wyraźniej precyzuje tę nadzieję Izajasz w swej również sielan
kowej zapowiedzi: „I zamieszka mój lud w siedzibie pokoju w bezpiecz
nych mieszkaniach i w miejscach spokojnego odpoczynku” Iz 32,18. (Biblia 
Tysiąclecia: „... w zacisznych miejscach wypoczynku” ).

Następnie pokój stanowi już niejako samą treść zawartego między Bo
giem Jahwe a ludem przymierza. Na przymierze z Bogiem patrzą już au
torzy ksiąg ST 3jako na podstawowy czynnik ładu świata, że zostaje
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ukuty termin „przymierze pokoju” (Lb 25,12), które dopełnia się na planie 
eschatycznym. Przymierze, podobnie jak pokój, w perspektywie przyszłości 
eschatologicznej obejmie świat i zwierzęta polne. „W  owym dniu —- za
powiada Ozeasz w 2,20 — sprawię, że ludzie zawrą przymierze ze zwierzę
tami... łuk, miecz i wojnę zniosę z ziemi i sprawię, że będą mieszkać bez
piecznie”  (por. Iz 54,10; Ez 34,24. W księdze Hioba 5,23 — wedł. obietnicy 
Elifazia, także „dzikie zwierzęta będą żyć w pokoju z czołwiekiem”).

Obiecany w ramach przymierza pokój jest więc uzależniony z jednej 
strony od udzielającej go łaski Bożej, a z drugiej od postawy człowieka 
i jego wierności przymierzu hebr. „emet” . „Otwórzcie bramy — śpiewa Iza
jasz — niech wejdzie naród sprawiedliwy, który dochowuje wierności! Te
mu, którego umysł jest stały Ty gwarantujesz pokój, pokój mówię, bo To
bie zaufał”  (Iz 26,2).

Gwarantami tego pokoju nie są jednak — jak to głosili fałszywi pro
rocy — świątynia i zakon (jako zewnętrzne świadectwa przymierza Jer 
6,14. 7,4. 8,11. — lecz jedynie miłość bożych przykazań (Iz 48,18) i czynna 
miłość bliźniego (Iz 58). W rozdziale 58 zawarł Trito-Izajasz swój w pełni 
już ewangeliczny program społeczny. Znajdujemy tam takie słowa: „Czy 
to jest właściwy post i dzień miły Panu, gdy człowiek zwiesza głowę jak 
sitowie, wkłada wór pokutny i kładzie się w popiele? Nie, ja raczej w ta
kim poście mam upodobanie: rozerwać bezprawne więzy, rozwiązać powro
zy jarzma, wypuścić na wolność uciśnionych i połamać wszelkie jarzmo. 
Podzielić się Chlebem z tym kto głodny i przyjąć bezdomnych pod swój 
dach, nagiego przyodziać a od swego współbrata się nie odwracać! (Iz 
58,6—10). Nie ulega wątpliwości, że Jezus w swoich wypowiedziach nawią
zywał do słów zawartych w tym rozdziale.

To, że przymierze Boga z ludem wybranym zostało nazwane przymie
rzem pokoju ma swoje uzasadnienie w innym fakcie, mianowicie, że gwa
rantem tego przymierza jest Mesjasz, który wśród wielu tytułów nosi (wedł. 
Izajasza 9,5) także tytuł „sar szalom” tzn. książę pokoju (por. Zach 9,9). Zo
stał on ustanowiony przez Boga po to, by zainaugurować na ziemi Boże 
królestwo pokoju (por. Ps 72,7). W wyniku jego władania, opartego na pra
wie i sprawiedliwości nie tylko przezwyciężona zostanie nieufność i wro
gość wszelkiego stworzenia, lecz oręż wojenny przekształcony zostanie na 
narzędzia do uprawy roli. „Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko 
drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej”  (Iz 2,4; por. 
Mich 4,3). Tego pięknego i obrazowego słowa Izajaszowego o „przekuwaniu 
mieczy na lemiesze” w dobie dzisiejszej techniki zbrojeniowej i mechaniza
cji rolnictwa w świecie nie można już brać dosłowne, bo też nie o werba- 
lizm tu chodzi. Istnieją wprawdzie sposoby przeliczania wysokości wydat
ków zbrojeniowych na ilość maszyn rolniczych tak potrzebnych w wielu 
krajach. Można by także w tym kontekście zacytować hasło: Zamiast czoł
gów — kombajny rolnicze i siewniki! Ale byłaby to może zbyt
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banalna egzegeza. Niemniej jednak obowiązkiem nas chrześcijan, 
dla których Biblia jest prawdziwym Testamentem woli Bożej, a nie 
tylko starożytnym dokumentem historii kultury i religil — otóż obowiąz
kiem nas chrześcijan — niezależnie od wyznania — jest nie tylko postulo
wać KONIECZNOŚĆ ZAPRZESTANIA WYŚCIGU ZBROJEŃ, lecz także 
WYRAŻENIE PEŁNEJ DEZAPROBATY dla poczynań tych narodów 
państw, które nie tylko nie zaniechały sztuki wojennej, ale wciąż wyszuku
ją coraz to groźniejsze dla swata istot żywych NOWE RODZAJE BRONI 
MASOWEJ ZAGŁADY.

W obrębie Nowego Testamentu zasadniczo nie da się wykazać jakiegoś 
rozwoju pojęcia „eirene” będącego — podobnie jak w Septuagincie — naj
częstszym odpowiednikiem starotestamentowego „szalom” . Nie stanowi na
tomiast odpowiednika pozdrowienia, które w języku greckim brzmi „chaire” 
i znaczy „ciesz się!” (domyślne „zdrowiem”) i ma związek złe. słowem 
„charis” . W Ew. Łukasza 11,21 „en eirene estin” znaczy także „jest bez- 
pieczne” , a więc wyraża stan pewności, bezpieczeństwa. Oczywiście naj
częściej stan „bez wojny” , ale także odczucie spokoju i ulgi (w sferze doz(- 
nań psychicznych), następnie jako stan „POJEDNANIA” z Bogiem!.

Podobnie jak „szalom” w ST „eirene” oznacza po prostu normalny, 
naturalny stan rzeczy, a nawet w I liście apostoła Pawła do Kor 14,33 
„eirene” , to przeciwieństwo nieporządku — „Bóg bowiem nie jest Bogiem  
nieporządku, ale pokoju’ ’.

W aspekcie eschatologicznym „eirene” oznacza zbawienie całego czło
wieka. Biblijne kerygma pokoju osiąga swój punkt szczytowy w stwierdze
niu opartym na zbawczym dziele Chrystusa, a sformułowanym przez apo
stoła Pawła w liście do Efezjan 2,14 nn. „..On jest pokojem naszym”  znaczy 
to, że Chrystus jest nie tylko gwarantem, lecz także uosobieniem pookju. 
On zburzył istniejący między różnymi narodami mur wrogości i uczynił 
w swoim ciele — Kościele — jeden lud Boży pozbawiając mocy stare Pra
wo. W ten sposób wprowadził prawdziwy pokój. Przez krzyż będący zniwe
czeniem wszelkiej nienawiści doprowadził do ogólnej zgody (wszystkich po
godził z Bogiem). Tak więc Chrystus — konkluduje apostoł Paweł — przy
szedł, by zwiastować Ewangelię czyli Dobrą Wieść o Pokoju zarówno tym, 
którzy są daleko (od Boga), jak i tym, którzy są blisko Niego (por. Ef 6,15).

Kto zgodnie z wezwaniem apostoła Pawła, skierowanym do chrześcijan 
w Rzymie „dąży do tego, co służy pokojowi”  (Rzm 14,19) lub zgodnie z tyrfi, 
co pisał do Tymoteusza „dąży do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju  
wraz z tym, którzy mają czyste serca’ ’ — ten prawdziwie SZUKA BOGA. 
A kto znajduje POKÓJ, ten jest w Bogu, a' Bóg w nim.



Bp Maksymilian Rode
Chrześcijańska Akademia Teologiczna

Wyścig zbrojeń 
w świetle ideologii społecznej 

Nowego Testamentu*

I. 1 Mkja ma już tradycję. W niektórych wprawdzie jeszcze krajach 
praca ludzka, zwłaszcza pozytywnie twórcza a uniwersalnie użyteczna, nie 
jest doceniona jako społecznie i ekonomicznie najważniejsza ziemska funk
cja człowieka, to jednak w wielu krajach od wielu dziesiątków lat, rów
nież w Polsce, już też od ponad trzydziestu trzech lat praca została docenio
na, a ludzie praęy stali się gospodarzami własnego gospodarstwa, którym 
jest ojczyzna, którą jest dla nas Polska Rzeczpospolita Ludowa. 1 Maja od 
wielu już dziesiątków lat jest jednak również w całym świecie uznany 
świętem pracy, świętem wszystkich ludzi pracy. I obchodzi się go zarazem 
z ufnością w dalsze zdobycze ludzi pracy w całym świecie, obchodzi się 
go publicznie barwnymi pochodami i uroczystymi akademiami, czy tylko 
w zamkniętych kręgach, ale faktycznie wszędzie z r a d o ś c i ą .  W tym 
roku tę radość 1 Maja jako święta ludzi pracy, a więc bezwzględnej więk
szości ludzkości naszego globu, przyćmiewa groźba, jaka zawisła nad ludz
kością z powodu chęci produkowania przez USA nowej nuklearnej broni 
neutronowej, zwanej popularnie bombą N, mającej ewentualnie w bliżej 
nieokreślonej przyszłości na dość ściśle określonych terenach zabijać przede 
wszystkim ż y c i e ,  przede wszystkim ludzi!. A chociaż decyzja rozpoczęcia 
seryjnej czy masowej produkcji tej broni, a potem jej rozmieszczenia i to 
przede wszystkim w Europie Zachodniej, została odłożona, to jednak groź
ba pozostała, bo odłożenie decyzji nie jest równoznaczne z absolutnym od
rzuceniem chęci produkowania tej broni masowego rażenia kiedykolwiek 
w bliższej czy dalszej przyszłości. Stąd też odbywały się i w dalszym ciągu 
odbywają się na całym świecie, zwłaszcza zaś w Europie, spontaniczne 
manifestacje i protesty właśnie ludzi pracy przeciw produkcji tej broni 
neutronowej i jakiejkolwiek innej nowej broni, owszem równocześnie żąda

„Posłannictwo”
Nr 3—4 1978

* Wykład wygłoszony w  czasie akademii pierwszomajowej, dnia 26 kwietnia 1978 r. 
w  Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w  Warszawie
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się zaniechania zbrojeń w ogóle, żąda się powszechnego rozbrojenia, a w 
jego miejsce powszechnej współpracy. Tegoroczne obchody pierwszomajowe 
przebiegają więc i przebiegać będą w duchu obrony życia ludzkiego, pracy 
w pokoju i zakazu produkcji broni neutronowej i jakiejkolwiek innej tego 
rodzaju nowej broni. I my włączamy się do tej fali protestów ludzi pracy, 
również jako ludzie pracy, jako pracownicy Chrześcijańskiej Akademii Teo
logicznej i naszych Kościołów oraz jako studenci, a na kanwie tych pro
testów rozważmy z okazji święta pracy, święta I Maja temat: Wyścig 
zbrojeń w świetle ideologii społecznej Nowego Testamentu.

Jestem rad, że mogę ten wykład wypowiedzieć w tak miłej rodzinie 
chrześcijańskiej i to u progu mojej trzydziestej dziewiątej rocznicy nau
czania na szczeblu uniwersyteckim i akademickim, a w przeddzień trzy
dziestej trzeciej rocznicy mojego uwolnienia przez wojska amerykańskie 
w czasie morderczej, szereg już dni trwającej między frontem zachodnim 
a wschodnim tzw. ewakuacji oddziału, czyli aussenkomando, hitlerwskiego 
obozu koncentracyjnego Oranienburg-Sachsenhausen i publicznie podzię
kować Bogu za ten akt łaski. Gdyby nie dobry Bóg, który darował mi 
wtedy dalszy ciąg życia, nie miałbym dzisiaj zaszczytu i przyjemności 
przemawiania do Szanownych Państwa i do moich drogich a bardzo mi
łych młodych filozofów i teologów.

II. Pismo św. Nowego Testamentu zostało spisane w drugiej połowie 
pierwszego wieku. W owym czasie powszechnie panowało prawo do wojny 
(ius ad bellum).. Dawne stare dzieje ludzkie, począwszy od tzw. wspólnot 
pierwotnych, poprzez prastarożytne państwa Egiptu, Mezopotamii, Sumeru, 
Akkadu, Babilonii, Hetytów, Indii, Chin, Fenicji, Palestyny, Asyrii, Urartu 
i Zakaukazia, Kimerów i Scytów, poprzez Grecję mykeńską i Grecję Aten 
i Sparty, Macedonię, wreszcie cesarstwo rzymskie, zmaczyły się krwawymi, 
często bardzo okrutnymi bitwami i wojnami. Powstawanie państw, ich roz
wój i zanik, były wynikiem panowania prawa dżungli: zwyciężał silniejszy, 
podstępniejszy, bezwzględniejszy, bogatszy. Autorzy Pisma św. Nowego 
Testamentu, przynajmniej ich większość, z ludzkiego punktu widzenia 
z pewnością znali dzieje ludzkie. Nie obca im więc była teoretyczna zna
jomość krwawej dialektyki przeszłości. Doskonale z pewnością znał fi
lozofię dotychczasowych dziejów ludzkich Jezus Chrystus jako Bóg, ale i ja 
ko Człowiek. A jednak Jezus Chrystus i Jego apostołowie, jednak autorzy 
Pisma św. Nowego Testamentu jako ludzie nie poszli tą dotychczasową 
drogą akceptacji praw rozwoju państw, społeczeństwa, w tym oczywiście 
również i przede wszystkim ludzi, owszem i poszczególnego człowieka. 
Jezus i Jego uczniowie głosili nową filozofię rozwoju społecznego na Zie
mi. Jezus i Jego uczniowie dialektyce W o j n a - p o k ó j  przeciwstawili 
inne' pary dialektycznego rozwoju dziejów ludzkich i poszczególnych ludzi, 
mianowicie: praca — lepsza praca; dobro — większe dobro; miłość — 
większa miłość. Stąd też w Piśmie św. Nowego Testamentu nie dominuje
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prawo wojny — j.us ad bellum, co zdawało się być konieczną filozofią i dia- 
lektyką dokonujących się dziejów ludzkich, a dominuje i nadaje ziemskiej 
strukturze stosunków społeczno-gospodarczych i politycznych nowy klimat 
i nowy kierunek rozwoju — f i l o z o f i a  i d i a l e k t y k a  pozytywnej, 
twórczej, coraz lepszej pracy, pełniejszej miłości, ciągłego dążenia do pełni 
doskonałości, którą jest Bóg i Jego niebiańskie Królestwo. Jezus Chrystus 
postawił więc w miejsce ius ad bellum, prawo wojny, czy prawo do woj
ny — p r a w o  r o z w o j u  i pełnego, coraz pełniejszego doskonalenia czło
wieka i struktur czy ustrojów społecznych i politycznych przez pozytywnie 
dobrą, świadomą, twórczą pracę, nie zaś poprzez doskonalenie środków 
napastniczych, a więc broni różnego rodzaju, co oczywiście implikuje rów
nież — a jest to działanie społecznie negatywne —■ doskonalenie broni, 
więc po prostu, mówiąc językiem współczesnym — wyścig zbrojeń. I je
szcze jedno warto tu Ł trzeba podkreślić stwierdzenie. W rozwoju ludz
kości i jej dziejów poprzez twórczą, chociaż też dialektycznie, ale w ujęciu 
pozytywnym, rozwijaną pracę, ma się na uwadze dobro całej ludzkości. 
W*tzw. zaś rozwoju poprzez doskonalenie środków siły, przemocy, powiedz
my tu już też od razu wyścigu zbrojeń, ma się na uwadze dobro jakiegoś 
państwa, czy grupy państw, które chcą swoją wolę przy pomocy siły dyk
tować i narzucić innym. Rozważmy tu teraz przez chwil kilka taki narzu
cających się podtemat, a mianowicie: rozwój społeczny i polityczny ludz
kości w świetle naczelnego prawa, mamy tu oczywiście na' myśli tylko 
ziemskie struktury, rozwoju człowieka i ludzkości poprzez twórczą stale 
doskonaloną i pozytywnie dobrą pracę w rozumieniu Pisma św. Nowego 
Testamentu. Oraz zwróćmy uwagę, komparacyjnie rzecz ujmując, na 
współczesny wyścig zbrojeń, zwłaszcza na zamierzoną, chociaż aktualnie 
odłożoną decyzję, produkowania nuklearnej broni neutronowej'. Oczywiście 
mogę tu, ze względu na krótki czas, .te ważne zagadnienia omówić tylko 
fragmentarycznie i bardzo ogólnie.

1. Podstawowym i wyjściowym tekstem, wprawdzie pochodzącym ze 
Starego Testamentu, ale przecież zaaprobowanym i przez Nowy Testament, 
jest polecenie Boga, zapisane w Księdze Rodzaju 1,27—28: „Stworzył więc 
Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył męż
czyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie 
płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie pod
daną; abyście panowali nad rybami, nad ptactwem powietrznym i nad 
wszelkim zwierzątkiem naziemnym” ... itd. W tym poleceniu wyraźnie Bóg 
pierwszemu małżeństwu i potencjalnie wtedy pierwszym rodzicom, a przez 
nich wszystkim tym, którzy od nich pochodzą, więc całej ludzkości, n a k a 
zał ,  aby oni ziemię i wszystko co w niej i na niej, dzisiaj możemy dodać 
i nad nią, czy wokoło niej „uczynili ją sobie poddaną” . Człowiek, ludzie, 
narody, państwa mają czynić sobie poddaną Ziemię, owszem powiedzmy 
dzisiaj — wszechświat, czy kosmos, ale n ie  c z ł o w i e k a ,  n i e  l ud z i .
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I niezależnie od tego, czy słowa te zostały wypowiedziane również przez 
Mojżesza w XIII czy XI w. a spisane dopiero w VIII czy VII w. przed Chr., 
ich seąs jest stary, jest przekazem pradawnych dziejów ludzkich, sięga ich 
początku, raju. A chociaż względnie wcześnie w dziejach ludzkich zostały 
wykształtowane: niewolnictwo, poddaństwo, zależność, wyzysk człowieka 
przez człowieka, bitwy, wojny — to fakty te były i są czasowym oczywiście 
pogwałceniem woli Bożej i treści polecenia Bożego, na podstawie którego 
ludzie mieli sobie czynić poddaną Ziemię, a nie ludzi i narody. Właściwy 
sens temu poleceniu Bożemu kierunkiem swoich społeczno-politycznych 
wypowiedzi i stworzonym klimatem stosunków międzyludzkich przywrócił 
znowu Jezus Chrystus. I od czasów Jezusa Chrystusa w tym rajskim po
leceniu została jaśniej dostrzeżona i wyeksponowana ogólna współpraca 
ludzi, a również ich twórcza praca nad ujarzmianiem przyrody, a nie, jak 
to później głosił, a za nim wielu innych, Tomasz H o b b e s (1588—1679) 
bellum omnium contra omnes, bo to, co twierdził Hobbes już jest m.in. do
wodem i okresem odejścia od pradawnego prawa rajskiego. „Czynić sobie 
ziemię poodąną”  — wróćmy do tej zasadniczej dla naszego tematu m^śli 
przytoczonego tekstu z Księgi Rodzaju —■ znaczy też pracować, pracować 
coraz lepiej, coraz nowymi metodami i lepszymi narzędziami. Po co? Oczy
wiście po to, by nad nią czyli nad ziemią panować, nam i dzisiaj jeszcze 
bardzo daleko do tego, ale i po to, by drogą pracy w przyrodzie, w wydo
bywaniu jej surowców, uprawie i zbiorze płodów ziemi, ich przetworów 
itp. zdobywać środki na swoje coraz lepsze utrzymanie, ubieranie się, mie
szkanie, doskonalenie fizyczne i duchowe itd. I tu znowu mamy w Piśmie 
św. wspaniałe przykłady, polecenia, rady, stwierdzenia.

Bóg nie przestał pracować i działać po akcie stworzenia świata i czło
wieka, pracuje i działa nadal i działać będzie zawsze, działa w perma- 
nencji. Kiedy Jezusowi Żydzi zarzucali, iż uzdrawia, czyli dobrze czyni 
w szabat, Jezus Chrystus odpowiedział: „Mój Ojciec aż dotąd działa i Ja 
działam" (J V,17); po grecku ten czasownik lepiej wyraża istotę tej czyn
ności:

Wiersz starogreckiej pisowni
Św. Paweł pewnie też na tej podstawie, chcąc podkreślić powszechny obo
wiązek i zarazem prawo do pracy, do Tesaloniczan skierowuje te ważne 
przecież dużo mówiące słowa: „Kto nie chce pracować, niech też nie je ” 
(II Tes III, 10). A praca człowieka to nie jest tylko jakaś ekonomicznie 
czy społecznie więcej czy mniej ważna funkcja, praca człowieka, świado
mie i użytecznie przedsiębrana i wykonywana, jest w s p ó ł p r a c ą  z B o 
g i e m  i stąd też właśnie płynie jej wyjątkowa ranga i godność. Stosując 
nieco szerzej pojętą interpretację do znamiennego i zawierającego głęboką 
filozofię i socjologię zdania św. Pawła, skierowanego do Koryntian, można 
i tu to zdanie zacytować i jego treść zaaplikować do rozważanego tematu
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pracy i jej godności, a mianowicie: „współpracownikami Bożymi jesteśm y” 
(I Kor III, 9). A celem tej pracy, celem tej współpracy z Bogiem, zrazu 
chrześcijan i wierzących w Boga, później wszystkich ludzi jako ogółu, bo 
wszyscy ludzie jako ogół kiedyś w Boga uwierzą, jest nie tylko osiągnięcie 
jakiegoś bezpośredniego i bliskiego celu, ale poza zaspakajaniem natural
nych 'potrzeb człowieka c i ą g ł e  d o s k o n a l e n i e  c z ł o w i e c z e ń 
s t w a  c z ł o w i e k a  jako jednostki i jako zbiorowości, i to zarówno 
w wymiarze biofizycznym, jak i biopsychicznym, a również ekologicznym, 
a płaszczyźnie naturalnej i przy użyciu środków naturalnych, jak i w pła
szczyźnie nadprzyrodzonej i przy użyciu środków nadprzyrodzoonych. Jest 
to usiłowanie przybliżenia się do realizacji treści wspaniałego polecenia 
Jezusa: „Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebiański dosko
nały jest”  (Mt V, 48).

2. W doskonaleniu pracy a w pracy i przez doskonaloną pracę swojego 
środowiska, Ojczyzny, świata, przeszkadzały, a zwłaszcza przeszkadzają dzi
siaj zbrojenia, w ich przyczynowym związku i wyniku — wojny. To nie 
jest prawda, że wojny przyspieszają postęp, rozwijają technikę itd. To jest 
prawda tylko pozorna.. Gdyby bowiem pieniądze, jakie się wydaje na zbro
jenia i odbudowę zniszczeń wojennych, a niektórych zniszczeń nie da się 
w ogóle odbudować ani ocenić ich wartości, przeznaczyć na trwałe badania 
naukowe, służbę zdrowia, oświatę, to rozwój nauki i techniki, a w wyniku 
poziom i styl życia ogółu ludzi, a nie tylko niewielkiego jej procentu, byłby
0 wiele szybszy i wyższy. Dzisiaj na zbrojenia, na wyścig zbrojeń, w świe
cie wydaje się już codziennie około jednego miliarda dolarów, więc niemal 
czterysta miliardów dolarów rocznie! Obliczono, że w ciągu jednej godziny 
wydaje się współcześnie na zbrojenia tyle pieniędzy,, że można by za tę 
sumę np. zbudować co godzinę 30 szkół, albo dwa wielkie bloki mieszkalne 
dla 80 rodzin. Wyścig zbrojeń nie ma nic wspólnego z doskonaleniem po
zytywnie twórczej pracy i zdobywaniem doskonałości przez człowieka
1 ludzkość w rozumieniu i w świetle ideologii społecznej Nowego Testa
mentu.

Pismo św. Nowego Testamentu, chrześcijaństwo, powiedzmy tu konkret
niej Kościół chrześcijański, niewtąpliwie w jakiejś mierze w przeszłości za
sadniczo i ogólnie rzecz • ujmując wpłynął na rewizję takich pojęć, jak: 
nienawiść, wyzysk człowieka przez człowieka, wojna. Obliczono, że ok. 
czwartego tysiąclecia przed Chr. do ok. tysiąca pięćset pięćdziesiątego roku 
dziej ludzkie krwawiło piętnaście tysięcy wojen. Od ok. tysiąc pięćsetnego 
roku do tysiąc dziewięćsetnego czterdziestego piątego roku było wojen 
ok. 130. Wojen było więc w ostatnich wiekach mniej, może to jakiś wpływ 
działania chrześcijaństwa, ale czy były one mniej nienawistne, mniej krwa
we? Przeciwnie, spowodowały one proporcjonalnie dużo większe straty 
materialne, zginęło więcej ludzi, dużo więcej stało się kalekami i chorymi, 
i to nie tylko dlatego, że sześć tysięcy lat temu ludzi było na świecie ok.
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pół miliona, a współcześnie około czterech miliardów. Że wspomnę okrutną 
wojnę, rozpętaną przez hitlerowców, w której zginęło w samej Polsce po
nad sześć milionów obywateli albo Hiroszimę, gdzie wskutek użycia po raz 
pierwszy nowoczesnej broni, bomby atomowej, zginęło w ciągu sekund 
i minut ok. osiemdziesiąt tysięcy ludzi, a w Nagasaki ok. siedemdziesiąt 
tysięcy. To smutna przeszłość. Przeszłość, w której zapomniano o Bogu 
i jego poleceniu rajskim. Zapomniano o chrześcijaństwie, o buddyźmie,
o islamie! Zapomniano o zakazach i radach samego Jezusa! O powszech
nym przykazaniu potrójnej miłości: Boga nade wszystko, bliźniego i siebie 
jak bliźniego, a bliźnim jest i powinien być każdy człowiek! Zapomniano
o tych pełnych humanizmu poleceniach, dlatego też napastnik X X  w. stał 
się rozjuszonym zwierzęciem, a napadnięty też robił wszystko, by się wy
zwolić.

Nastały szczęśliwie znowu lata względnego pokoju. Odbudowano na 
ogół miasta, szkoły, kościoły. Ale oto zbliża się nowe niebezpieczeństwo, 
niebezpieczeństwo, którego realizacji może i musi ludzkość współczesna 
przeszkodzić, którego realizacji muszą przeszkodzić wierzący w Boga, zwła
szcza chrześcijanie całego świata, również Polski. Tym niebezpieczeństwem 
jest wynalezienie nowej nuklearnej broni neutronowej i w ogóle ostatnio 
jakby się znowu zdający nasilać wyścig zbrojeń. \

A dlaczego broń neutronowa... przypomnijmy tu sobie kilka ogólnych 
danych z zakresu struktury materii. Każda substancja materialna 
zbudowana jest z jednego lub kilku spośród ponad stu różnych pierwiast
ków chemicznych występujących w przyrodzie. Najmniejszą częścią pier
wiastka zachowującą jego właściwości jest a t o m.  Wszystkie atomy skła
dają się ze względnie ciężkiego obszaru środkowego — jądra, otoczonego 
pewną liczbą dużo lżejszych cząstek, zwanych elektronami. Wymiary ato
mów są bardzo'5' małe. Jeżeli wyobrazimy sobie atom jako kulę, to średnica 
jej będzie wynosić 10_s cm. Jądra atomów zbudowane są z określonej liczby 
podstawowych cząstek — składników protonów i (właśnie) z neutronów, 
zwanych (łącznie, n.) ogólnie nukleonami ... Zasadnicza różnica pomiędzy 
atomami różnych pierwiastków polega na różnej liczbie protonów ... Wszyst
kie jądra danego pierwiastka posiadają tę samą liczbę protonów. Mogą jed
nak występować jądra tego samego pierwiastka, posiadające różną liczbę 
neutronów ..., pierwaistki te są nazwane izotopami. Trwałość jąder atomów 
pierwiastków chemicznych i izotopów określa wielkość energii wiązania 
przypadającej na jeden nukleon. Wielkość ta jest różna dla poszczególnych 
pierwiastków i zależy od ogólnej liczby nukleonów w jądrze, od stosunku 
liczby protonów i neutronów oraz wzajemnego ich rozmieszczenia. Naj
większą trwałość mają jądra atomów pierwiastków z liczbą nukleonów 
od 40—120, dużo mniejszą zaś pierwiastki o liczbie masowej, poza tym 
przedziałem np. uran ma 92, pluton natomiast 94. Procesy, w czasie któ
rych zmieniają się jądra atomów, nazywamy reakcjami jądrowymi...
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W czasie reakcji jądrowej następuje zmniejszenie masy produktu reakcji, 
towarzyszy temu wyzwolenie energii w ilości zależnej od ubytku masy... 
Nie każde jednak reakcje, wydzielające ciepło, energię, są reakcjami wy
buchowymi. Działanie wybuchu polega na gwałtownym wyzwoleniu du
żych ilości energii. Dlatego warunkiem wybuchu jest wyzwolenie wystar
czająco dużej ilości energii, która zapewni dalszy przebieg zapoczątkowa
nej reakcji. Warunek ten spełniają dwa typy reakcji jądrowych, dające 
olbrzymie ilości energii w ciągu krótkiego czasu, a mianowicie reakcja 
rozszczepienia i reakcja syntezy. W pierwszej z nich biorą udział jądra 
pierwiastków najcięższych: plutonu 239 i uranu 235 lub 238, w drugiej — 
najlżejszych, np. izotopy wodoru. A broń neutronowa? Szczegółów nie zna
my, one są dotąd trzymane w tajemnicy, ale jest ona produktem również 
tych procesów, zwłasżcaa reakcji w ładunku neutronowym atomu danego 
pierwiastka. Uczeni fizycy, dr inż. Jan Pięta oraz Janusz Procyszyn okreś
lają jĄ jako broń jądrową, przy której wybuchu przeważająca lub znacz
na część energii wydziela się w postaci promieniowaniat neutronowego 
i promieniowanie to odgrywa decydującą rolę w działaniu rażącym. A dla
czego broń neutronowa, powtórzmy to pytanie, i jej ewentualna produkcja 
staje się tak strasznym potencjalnym niebezpieczeństwem? Dlaczego nagle 
zrodziła się taka fala niemilknących protestów? Przecież tzw. klasyczna 
bomba atomowa jest znana i była użyta już w 1945 r. Tak, ale dotychcza
sowa broń nuklearna ma cały szereg tzw. minusów. Skutki jej wybuchu 
nie mogą być w pełni czasowo i materialnie ani przewidziane, ani kon
trolowane, a są, jak tego dowodzą ofiary i ruiny miast Hiroszimy i Naga
saki olbrzymie; nadto ta broń wyrządzając ogromne straty materialne, nie 
niszczy swoim promieniowaniem w pełni życia na terenie jej wybuchu 
się znajdującego, dalej — produkcja wielkich głowic tej broni jest bardzo 
kosztowna, a dodatkowe trudności stwarza jej magazynowanie i przeno
szenie nad wyznaczone miejsce jako cel ataku. Tych tzw. klasycznych 
bomb jest nota bene tyle na świecie, że można by nimi cały świat wiele 
razy zniszczyć, a pieniądze wydane na ich produkcję są tak olbrzymie, że 
wprost niepoliczalne! Tymczasem wyprodukowana nowa broń neutrono
wa i przeprowadzona doświadczalna eksplozja tej broni neutronowej 
w USA w 1963 roku w podziemnym wybuchu na pustyni Nevada i oblicze
nia fachowców, mówią, że broń neutronowa nie ma już tych tzw. minusów 
dotychczasowych bomb. Należy ona wprawdzie również do rodziny broni 
termojądrowych, ale udało się zmniejszyć je j-s iłę  wybuchu, czyli falę 
uderzeniową, jak również opad radioaktywny, ale równocześnie znacznie 
zwiększono promieniowanie neutronowe, którego rażące działanie polega 
przede wszystkim na totalnym niszczeniu wszelkiego życia, w zamierzeniu 
szczególnie życia ludzi i zdrowia ludzi, przy niewielkim zniszczeniu obiek
tów materialnych. Obiekty materialne zostają wskutek siły wybuchu nie
wielkiego pocisku neutronowego zniszczone na obszarze ok. 500 m od cen
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trum wybuchu, natomiast w promieniu 1600 m od centrum wybuchu wsku
tek promieniowania neutronowego zostaje totalnie zniszczone życie od 
najniższych jego form, powiedzmy — bakterii poprzez rośliny, zwierzęta 
i ludzi, a w coraz mniejszym stopniu niszczy to życie aż do ok. 4 km, po
wodując różnego rodzaju choroby popromienne. Poza obszarem bezpo
średniego burzenia, a więc w tym wypadku — powiedzmy od ok. 600— 
—700 m od epicentrum znajdujące się np. człogi czy wozy pancerne, schro
ny ocaleją, ale żołnierze i ludzie cywilni w nich się znajdujący umrą 
wskutek działania strumienia neutronów tej strasznej tzw. dwufazowej 
broni neutronowej, bo strumienie te przechodzą przez wszelkie ściany 
i pancerze. Przy czym, podkrteślmy jeszcze to, że nie wszyscy ludzie, bę
dący w strefie działania promieni bomby czy głowicy neutronowej, umie
rają natychmiast, ci byliby najszczęśliwsi; innych agonia, zależnie1' od 
stanu zdrowia i siły wiązki promieni, trwałaby od kilku godzin do kilku 
tygodni i przebiegałaby w nieopisanych cierpieniach, nie mówiąc już, po
wtórzmy to jeszcze raz, o mogących długie lata trwać tzw. chorobach po
promiennych. Oczywiście zasięg zniszczeń i siła energii cieplnej, jak prze
de wszystkim śmiercionośnego promieniowania, zależała i zależy przy jed
nej i drugiej kategorii broni jądrowej od ich wielkości, jednak przy broni 
neutronowej w miarę wzrostu wielkości maleje niszczenie obiektów ma
terialnych, a bardzo znacznie wzrasta śmiercionośne promieniowanie. 
Przyjmuąc do oceny różnice między tradycyjną bombą jądrową a bronią 
neutronową wielkość fali uderzeniowej, promieniowanie cieplne i pro
mieniowanie przenikliwe, to odpowiednio, gdy równoważnik trotylowy dla 
tych bomb wynosi 0,01 fet (kilotony), wielkości te mają następujące war
tości w metrach:
Tradycyjna bomba atomowa 50, 80, 350
Broń nautronowa 45, 75, 1400
a dla równoważnika trotylowego 1 kt (jednej kilotony) wartości te wy
noszą 400, 540, 950

320, 490, 2800
a dla 100 kt (stu kiloton): 2700, 4100, 1900
broń neutron. 1800, 3800, 3800

Wkrótce po wybuchu, podobno już po kilkunastu minutach, teren ten 
przestaje być skażony promieniami, jest czysty, stąd pewnie niektórzy 
amerykańscy generałowie tę broń nazwali czystą. Owszem tak m.in. po
wiedział współtwórca broni neutronowej, 56 letni amerykański fizyk Sa
muel T. Cohen, w wywiadzie udzielonym w sierpniu 1976 roku hambur- 
skiemu tygodnikowi „Stern” : „Pracę nad bronią „N” rozpoczęto w 1957 
roku w Kalifornii z myślą o skonstruowaniu „czystej” termojądrowej bro
ni masowego rażenia „siły żywej, czyli ludzi”. Ale ona, ta broń neutro
nowa, nie jestem czysta, ani humanitarna! Wszystko, co z premedytacją
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świadomie niszczy zdrowie i zabija życie człowieka jest z natury swej 
brudne, niehumanitarne i niemoralne!”

Broń neutronowa, względnie głowice czy pociski neutronowe są od 
znanej bomby klasycznej mniejsze, tańsze w produkcji, łatwiej mogą być 
przenoszone i mają, czy mogą mieć, ograniczoną, dość ściśle określoną 
strefę niszczycielskiego działania. W zamierzeniu Pentagonu broń ta mia
łaby być do dyspozycji poszczególnych armii NATO i pewnie w dół po
szczególnych jednostek i dowódców, a więc miałaby zająć miejsce obok 
dotychczasowych tzw. klasycznych czy konwencjonalnych i będących 
w powszechnym użyciu broni. A więc dla chcących rozpętać nową po
żogę wojenną właśnie taka brdń wydaje się być wymażona! Sekretarz 
federalny niemieckiej partii socjaldemokratycznej SPD Egon Bahr, dał 
dziennikarzowi tygodnika „Vorwaerts” bardzo wymowną i pewnie w du
żej mierze trafną opinię o tzw. wartości i wyższości nad inną, broni neu
tronowej: „po użyciu broni neutronowej łatwiej będzie można sprzątać 
zwłoki ludzkie niż gruzy zburzonych fabryk i miast” . Żeby zaś wyniszczyć 
życie a również dokonać wielu zniszczeń materialnych w takim co do 
wielkości mieście jak Paryż, podobno mogłoby wystarczyć 12 niewielkich 
bomb neutronowych.

Na temat tej prototypowo już wyprodukowanej broni neutronowej czy 
bomby „N” w międzyczasie wypowiedziało się wielu sławnych ludzi. Np. 
amerykański laureat Pokojowej Nagrody Nobla, profesor chemii, Linus 
Pauling. Oto jego słowa: „Jestem przekonany, iż broń „N” jest bronią 
antyludzką i powinna być potępiona. Owszem, jestem przekonany, że pro
dukcja tych broni neutronowych i ich dostarczenie armiom stanie się dla 
ich dowódców wojskowych pokusą do ich użycia” . Dyrektor Instytutu 
Podstawowych Problemów Techniki PAN, prof. Ignacy Malewski twiert- 
dzi, „że genetyczne konsekwencje ludzi, którzy pozostaną przy życiu po 
eksplozji bomy „N” mogą spowodować nieodwracalne zmiany w społe
czeństwie i w świecie organizmów żywych; już niewielka dawka 200 r!a- 
dów powoduje trwałe zaburzenia, przede wszystkim natury genetycznej, 
która ciążyć będzie na wielu pokoleniach” .

Stąd też, kiedy ludzkość tylko zorientowała się, jaki grozi jej los 
wskutek wynalezienia i pierwszej doświadczalnej eksplozji broni nuklear
nej w USA, a zwłaszcza wtedy, kiedy zamierzano w USA przystąpić do 
jej seryjnej i masowej produkcji i następnie zaopatrzyć w nią przede 
wszystkim armie NATO, a więc kraje zachodniej Europy, również przeto 
armię RFN, Budenswehrę, rozległy się w całym świecie, zwłaszcza zaś 
w Europie, protesty przeciw produkcji tej broni i innych tego typu broni, 
owszem żądania całkowitego w ogóle zrezygnowania z jej produkcji kie
dykolwiek. Do tego protestu bardzo zdecydowanie włączyła się cała Pol
ska, włącza się też nasza chrześcijańska społeczność akademicka: Żąda
my nie tylko odroczenia, ale całkowitego zaniechania chęci produkcji bro
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iii neutronowej. Żądamy zaprzestania wyścigu zbrojeń. Pragniemy swoją 
pracą i chrześcijańską postawą, i innych do tego wzywamy, przyczyniać 
się do stwarzania warunków pracy i życia w pokoju oraz ogólnoświato
wej współpracy i międzynarodowego braterstwa. Chcemy, aby dobrodziej
stwo ujęcia olbrzymiej energii atomów niektórych znanych już i. jeszcze 
nieznanych pierwiastków chemicznych służyło ułatwianiu i doskonaleniu 
pracy i życia człowieka i jego naturalnego środowiska, a nie mordowaniu 
ludzi i skażaniu przyrody.

III. Na zakończenie pragnę jeszcze jeden, uwypuklić moment. Niektó
rzy politycy na Zachodzie nazywają broń neutronową czy bombę „N” 
bronią taktyczną, ale nie tylko w znaczeniu militarnym, a raczej przede 
wszystkim w znaczeniu politycznym. Innymi słowami mówiąc, ma ona 
być jakby szantażem w rozmowach politycznych Wschód-Zachód. Poza 
bezsensem takich kalkulacji, wracając do naszej nowotestamentowej mo
tywacji, przypomnijmy sobie scenę pojmania Jezusa Chrystusa. Sw. Ma
teusz pisze: „Rzucili się na Jezusa i pochwycili go. I  oto jeden z tych, 
którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza swego, uderzył sługę 
arcykapłana i uciął mu ucho. W tedy rzecze mu Jezus: Włóż miecz swój 
do pochwy, wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną” 
(Mt XXVI, 52). Ideologii politycznej, społecznej, światopoglądu nie można 
szerzyć ani szantażem, ani siłą. Ideologia, która nie przekonuje swoimi 
tiieściami i osiągnięciami, a chce je zastąpić siłą lub szantażem, jest kiep
ską ideologią i bez perspektyw!

Niech tegoroczne uroczystości pierwszomajowe, obchodzone na całym 
świecie, jeszcze podniosą rangę pracy, uhonorują ludzi pracy i przyczynią 
się do utrwalenia pokoju i współpracy między narodami a spowodują li
kwidację nawet zamierzeń produkcji nowej broni, szczególnie broni neu
tronowej. Niech siły drzemiące jeszcze w przyrodzie, wydobyte i ujęte 
przez uczonych, służą rozwojowi ludzkości, nie jej zagładzie.



Bp Tadeusz Zieliński
Laurence J. Orzeł, konsultant naukowy

„Posłannictwo”
Nr 3— 4 1978

Interkomunia — problem węzłowy

Jednym z najważniejszych zagadnień stojącym przed nadchodzącym 
Synodem Generalnym Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła, bę
dzie wypracowanie rezolucji końcowej w sprawie interkomuniii sakramen
talnej z Protestanckim Episkopalnym Kościołem w USA i Kościołem An
glikańskim w Kanadzie. Problem ten jest niezmiernie zawiły, gdyż zakres 
jego wykracza poza zwykłe stosunki, ekumeniczne między naszymi Koś
ciołami. Zawieszenie interkomunii pod koniec 1976 roku pobudziło, czy to 
pośrednio, czy bezpośrednio, do przeanalizowania roli i funkcji autorytetu 
w PNKK. Sprawa ta pociągnęła za sobą cały szereg problemów, jak: po
stawa PNKK w stosunku do ekumenizmu w ogólności, przyczyny zerwa
nia sakramentalnej interkomunii, pozycja jaką należy zająć wobec dysy
dentów anglikańskich oraz praktyczne duszpasterskie problemy, które 
ujawniły się przez zerwanie interkomunii z Kościołem Episkopalnym. Roz
wiązanie tego teologicznego gordyjskiego węzła nie będzie łatwym zada
niem. Można by jednakże zasugerować, że porozumienie w Bonn, jako pod
stawa interkomunii między Polskim Narodowym Katolickim Kościołem 
a Kościołami Anglikańskimi, może dostarczyć cennej wskazówki do pod
jęcia działania przez Synod.

Możemy zastanowić się nad motywami, które pobudziły wzajemne 
działania przywódców PNKK i Kościoła Episkopalnego w latach 1940. 
Jednakże fakty wydają się wykazywać, że wprowadzenie interkomunii 
w 1946 r. miało stosunkowo niewielki wpływ na pogłębienie stosunków 
między obu Kościołami. Niemałe zdziwienie wywołało to, że czołowi rze
cznicy interkomunii w Kościele. Episkopalnym przedstawiali anglo-kato- 
licką tradycję tego Kościoła. Dlatego też, jak to stwierdził jeden ze świeżo 
wyświęconych księży w Kościele Episkopalnym, „większość wiernych tego 
wyznania nawet nie wie o istnieniu Polskiego Narodowego Kościoła Ka
tolickiego” (Straż, 6 kwietnia 1978 s. 4). Jest jednakże prawdą, że w opar-
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ciu o zasady porozumienia w sprawie interkomunii, wyznawcy PNKK, 
którzy nie mogli otrzymać sakramentów z rąk własnych kapłanów, mogli 
korzystać z posługiwania duchownych episkopalnych. Ponadto polskoka- 
tolicy korzystali czasem z różnych pomocy świadczonych przez Kościół 
Episkopalny. Z naszej strony biskupi PNKK służyli jako współkónsekra- 
torzy w nie mniej niż w trzynastu konsekracjach biskupów episkopalnych 
w USA i sześciu w Kanadzie (John Jay Hughes, Stewards of the Lord 
A Reappraisal of Anglikan Orders — London and Sydney, Scheed and 
Ward, 1970, s. 341—342). '

Jeśli się spojrzy na te 30 lat z szerszej perspektywy, a spojrzy okiem 
przewidującym dalsze losy interkomunii, to staje sią jasne, że Anglikanie 
skorzystali o wiele więcej aniżeli wyznawcy Kościoła Narodowego. Jed
nakże w żadnym razie to nie prowadzi do wniosku, że interkomunia była 
błędem. W rzeczywistości naśladując przykład naszych europejskich sta
rokatolickich braci, którzy zawarli interkomunią z Kościołem Anglikań
skim w 1931 roku, Polski Narodowy Katolicki Kościół niewątpliwie przy
czynił się do wzmożenia ruchu ekumenicznego. Interkomunia była przy
kładem, który teoretycznie mógł stać się podstawą podobnego związku 
między innymi Kościołami.

Przyczyny, dla których interkomunia nie dała początku ściślejszym 
stosunkom między PNKK i Kościołem Episkopalnym, są liczne i różno
rodne. Z pewnością zasady porozumienia w Bonn nie mogły znieść natych
miast bariery językowej, klasowej i ekonomicznej, która oddzielała prze
ciętnego narodowca od typowego anglikanina. Stopień, w jakim duch an
typolski przenikał sfery anglikańskie oraz zakres obaw ze strony wy
znawców Kościoła Narodowego, aby nie zostać wchłoniętym przez Koś
ciół Episkopalny, zasługują na dalsze badania. W każdym razie, wzrasta
jący radykalizm doktrynalny, zmiany w moralności i dyscyplinie kościel
nej w Kościole Episkopalnym i Kościele Anglikańskim Kanady w czasie 
ostatniego dziesięciolecia, jeszcze bardziej zagmatwały wszelkie istniejące 
dotąd napięcia i świadomie czy też nie przyczyniły się do pogłębienia roz
działu z Polskim Narodowym Katolickim Kościołem. Patrząc na sprawę 
retrospektywnie i może zbyt ogólnikowo rozłam powoli koncentrował się 
na zagadnieniu święceń kapłańskich kobiet, które są wyraźnym odejściem 
od tradycji katolickiej. W okresie niekanonicznych święceń „Philadelphia 
Eleven” (Jedenastu z Filadelfii) w lipcu 1974 r. biskupi PNKK oświad
czyli: „Udzielanie kobietom sakramentalnych święceń kapłańskich jest 
sprawą zbyt poważną, aby mogła ona być rozwiązywana przez jedną ga
łąź Kościoła Katolickiego drogą jednostronnej akcji” (Rola Boża, 10 sierp
nia 1974 r. s. 9). Kierownicy obu Kościołów byli świadomi skutków, jakie 
niewątpliwie w y w o ł a ć  mogła świeżo wydana decyzja o święceniu kobiet 
w odniesieniu do sakramentalnej interkomunii. Z tego powodu ośmiu 
przedstawicieli PNKK łącznie z biskupem Tadeuszem Zielińskim oraz
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siedmiu przedstawicieli Kościoła Episkopalnegó łącznie z biskupem prze
wodniczącym Janem Maury Allin, zebrało się w styczniu 1976 r. w Scran- 
ton w celu przedyskutowania: „święcenia kobiety (sic) na kapłankę; spra
wy parafii PNKK w Spartansburgh (sdc); ponownego otwarcia misji 
PNKK w Brazylii; wzrastającej współpracy między PNKK i Kościołem 
Episkopalnym; kształcenia teologów; ewangelizacji (Rola Boża, 17 stycz
nia 1976 r. s. 17'—18). Wkrótce po tym spotkaniu ukazała się pierwsza 
spośród dwóch deklaracji wydanych przez Międzynarodową Konferencję 
Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej. Biskupi uchwalili w sposób
nie budzący wątpliwości, ......że jedynie mężczyźni mogą być święceni na
katolictoo-apostolskie urzędy diakona, kapłana lub biskupa” . Odnośnie świę
ceń kobiet biskupi stwierdzili: „Żaden pojedynczy Kościół nie może sam 
podjąć decyzji w tej sprawie” (Rola Boża, 17 stycznia 1976, s. 17).

Jednym z namacalnych skutków, wynikających ze styczniowego spot
kania przedstawicieli PNKK i Kościoła Episkopalnegó, było wznowienie 
długo uśpionej Komisji do Spraw Interkomunii. W kwietniu 1976 roku 
spotkało się ponownie w pobliżu Wilkes-Barre w Pensylwanii sześciu 
episkopalnych członków Komisji z pięcioma przedstawicielami PNKK 
w celu rozważenia problemów wynikłych z rozbieżności w kwestii nauki
o sakramentach, czy mianowicie Kościół Episkopalny powinien usankcjo
nować formalnie na Konwencji Generalnej we wrześniu 1976 roku udzie
lanie święceń kapłańskich kobietom. Komsji protokólarnie zajęła stano
wisko podtrzymania interkomunii między obu Kościołami nawet w wy
padku ewentualnego zatwierdzenia święcenia kobiet przez Kościół Epi
skopalny, jednakże z następującym zastrzeżeniem: „że nie wolno będzie 
wyświęconym kobietom spełniać jakichkolwiek funkcji sakralnych w ko
ściołach PNKK, nawet gdyby to chodziło o wyznawców lub duchownych 
episkopalnych” (Rola Boża, 24 kwietnia 1976, s. 13). Fakt podtrzymania 
sakramentalnej interkomunii, mającej podstawę w zasadach ugody 
w Bonn, byłby równoznaczny z zajęciem stanowiska, że ordynacja ko
biet 'nie jest nie do pogodzenia z „katolickością” , co ipso facto doprowa
dziłoby do sprzeczności z uprzednio podjętą deklaracją Biskupów Staro
katolickich (patrz: Rev. Walter F. Thiomas. The Question of Intercommu- 
nion, Rola Boża, 22 maja 1976, s. 14—15, and Laurence Orzell, Continued 
intercommuniom: A Caveat, ibid. 22 maja 1976, s. 11—12). Dlatego Pierw- 
wszy Biskup Tadeusz Zieliński ogłosił natychmiast „wyjaśnienie” , w któ
rym nazwał decyzje Komisji „opinią nie będącą oficjalnym stanowiskiem 
Kościoła” (Rola Boża, 5 czerwca 1976, s. 14).

We wrześniu 1976 r. Konwencja Generalna Kościoła Episkopalnegó -  
(PECUSA) zatwierdziła święcenie kobiet na urząd kapłański i biskupi.
W Kościele tym już dopuszczono kobiety do święceń diakonatu. Zerwianie 
z katolickośoią dokonane przez Kościół Episkopalny zmusiło Polski Naro
dowy Katolicki Kościół do autorytatywnego zajęcia stanowiska, które sta
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łoby się wytyczną dla jego wyznawców. Komisja zajmująca się interko- 
munią zawiesiła swoją działalność do czasu określenia przez PNKK posta
wy w stosunku do „zaistniałych faktów w Kościołach Anglikańskich” 
(Rola Boża, 6 listopada 1976, s. 5). Pierwszy Biskup T. Zieliński, niedługo 
po tym, tao 1 listopada 1976 r. opublikował oświadczenie: „Sakramentalna 
interkomunia między naszymi Kościołami zostaje przerwana do chwili 
podjęcia decyzji przez Synod Generalny” (Rola Boża, 6 listopada 1976, s. 5). 
Ponadto Kościół Narodowy opublikował drugą deklarację opracowaną 
przez Międzynarodową Konferencję Biskupów Starokatolickich z dnia 14 
września 1976 r. Biskupi, powołując się na działalność samego Jezusa, jak
i na tradycję kościelną orzekli, że oni „nie godzą się na udzielenie sakra
mentu święceń kobietom na katolicko-apostolski urząd diakona, kapłana
i biskupa” . Równocześnie wyrazili swoje przekonanie, że „Kościoły, które 
zachowały ciągłość (jedność) z pierwotnym niepodzielonym Kościołem i jego 
sakramentalnym porządkiem święceń, mogłyby wspólnie podjąć dyskusję 
na temat sakramentalnej ordynacji kobiet, zdając sobie w pełni sprawę 
z ewentualnych konsekwencji wypływających z podejmowania jednostron
nych decyzji (Rola Boża, 20 listopada 1976, s. 4). Praktyczny skutek pły
nący z raczej niejasnego wyrażenia „ewentualne konsekwencje” (tj. za
wieszenie sakramentalnej interkomunii) znalazł swój wyraz w stosunkach 
PNKK z Anglikanami w dniu 1 stycznia 1977 r. (Rola Boża, 22 stycznia 
1977, s. 5). W następstwie przerwania interkomunii ponownie opublikowa
no starokatolicką deklarację z 7 grudnia 1976 r. zawierającą stwierdze
nie: „Sprawa święceń kobiet godzi w podstawy urzędu kapłańskiego d mi
sterium Kościoła” (Rola Boża, 22 stycznia 1977, s. 4).

Jak wspomniano na początku niniejszej wypowiedzi, opisane wyżej wy
padki jak i odpowiedzi przez nie wywołane, mają liczne, ważne dla 
PNKK rozgałęzienia. Jednym z nich jest kwestia autorytetu w naszym 
Kościele. Rada Kościoła doszła w ostatnim czasie do zrozumienia faktu, 
że podczas gdy Synod Generalny „interpretuje i określa nauczanie religii 
dla Kościoła” , to w sprawach wiary, moralności i dyscypliny kościelnej 
autorytet Kościoła spoczywa w rękach Pierwszego Biskupa, biskupów die
cezjalnych i kapłanów pozostających z nimi w jedności” (Rola Boża, 10 
czerwca 1978, s. 4—5); (Konstytucja i Prawo PNKK przyjęte na XIV Sy
nodzie Generalnym, s. 18, 16). Chociaż najnowsza Konstytucja jest jedy
nie władna pokierować sprawowaniem autorytetu, to jednak pozostaje 
prawdą, że Synod Generalny w zupełności „zatwierdził zasadę interkó- 
munii w 1946 r., i że interkomunijna ugoda stanowi „wiążącą rezolucję 
synodalną” (Konstytucja i Prawo PNKK, s. 49).

Ostateczna decyzja o interkomunii, przynajmniej o ile dotyczy ona 
PNKK, jest więc uzależniona od Synodu Generalnego. Jednakże wszelkie 
działania, które poprzedziły zwołanie Synodu, stanowią ważny precedens, 
któremu zebrani delegaci powinni bez wątpienia poświęcić pełną uwagę.
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Zawieszenie interkomunii sakramentalnej uzyskało post factum zatwier
dzenie zarówno ze strony Rady Kościoła, jak i Konferencji duchowieństwa 
narodowego. Saro Kościół Episkopalny uznał, że' „interkomunia została za
wieszona ...” (The Spiscopal Church Anual, 197(8; Witon, Conn; Morę- 
house-Barlow Co, 1978 p. 320). Ponadto, Synod zechce prawdopodobnie 
uniknąć decyzji, która mogłaby stać w jakiś sposób w sprzeczności z li
terą albo z duchem opublikowanych deklaracji Konferencji Biskupów 
Starokatolickich. Chociaż jest prawdą, że obecna nasza Konstytucja nie 
określa naszego stosunku do Europejskich Kościołów Starokatolickich, jed
nakże byłoby to prawdziwą klęską, gdyby PNKK przyjął politykę, która 
mogłaby popchnąć go do zerwania wspólnoty z Unią Utrechcką.

Czym więc powinien kierować się Synod w swych rozważaniach na 
ten bardzo ważny temat? Przynajmniej część odpowiedzi można znaleźć 
w  zasadach ugody interkomunijnej, zwłaszcza w •'pierwszym jej punkcie: 
„Każda społeczność uznaje katolickość i niezależność drugiej a podtrzymu
je swoją” . Andrzej Rinkel, aktualnie arcybiskup Utrechtu w stanie spo
czynku, napisał świetne studium zatytułowane: „Interkomunia, jej pod
stawa, istota i konsekwencje” , którego tłumaczenie na język angielski 
ukazało się w styczniu 1956 r. w Anglican Theological Review (Anglikań
ski Przegląd Teologiczny). Arcybiskup uważa wzajemne uznanie katolic- 
kości za bezwzględny warunek wstępny interkomunii; To znaczy, że za
nim nastąpi prawdziwa interkomunia między dwoma Kościołami, każdy 
z nich „musi być przekonany, że jego partner posiada „hiolon”, katolickość 
Kościoła w doktrynie, urzędzie i sakramentach”. A jak możemy rozpoznać 
„katolickość” ?

Arcybiskup Rinkel uważa za rzecz istotną zachowanie potrójnego urzę
du biskupstwa, kapłaństwa i diakonatu tak, „jak on istniał w Kościele 
od początku” (podkreślenie oryginału). Równe znaczenie posiada koncep
cja Kościoła, która w sposób właściwy na pierwszym miejscu stawia Pis
mo św. i Tradycję: Dla „katolika” Kościół nie jest instytucją, tworem lub 
mechanizmem ludzkiego wynalazku i pochodzenia, który zatem powstał 
sam z siebie i z którym możemy sobie poczynać wedle naszej woli, jako 
że my, ludzie, aktualnie tworzymy Kościół, a kiedy zachodzi konieczność 
reformujemy go przykrawając go do naszego gustu. Uważamy, że on wy
posaża nas w Biblię, urzędy i aparat sakramentalny a w ostateczności 
jest jedynie naszym sługą... Nie, Kościół jest ciałem uwielbionego Pana. 
Pochodzi wyłącznie od Niego samego, zrodził się z Niego. Jego życie po
chodzi od Niego poprzez Ducha św., który udziela mu życia. On jest no
sicielem Jego zbawienia — czymś więcej niż głosicielem Jego zapewnienia
o zbawieniu, ponieważ On jest czymś więcej niż przewodnikiem ku rze- 
.czom ostatecznym a zatem jest całkowicie Jego sługą, prowadzącym Jego 
zbawcze dzieło, reprezentuje Go, czyli sprawia, iż jest On obecny w taki
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sposób, jak to określił św. Ambroży: Nikt nie może mieć Boga za Ojca, 
kto nie ma Kościoła za matkę.

Czy może Polski Narodiowy Katolicki,. Kościół uznać „katolickość” Pro
testanckiego kościoła Episkopalnego i Anglikańskiego Kościoła Kanady? 
Zanim podejmiemy próbę odpowiedzi na to pytanie, należy zwrócić uwagę 
na kilka podstawowych spraw. Zbyt często interkiomunia jest pojmowana 
bez wątpienia mimowolnie w sposób zbyt legalistyczny. Reguły i przepisy 
posiadają większe znaczenie aniżeli teologiczno-filozoficzne zasady, które 
stanowią ich podstawę. Interkomunia nie jest tym samym co ustalenie 
dyplomatycznych stosunków między dwtoma państwami; narody nie muszą 
podzielać tych samych polityczno-filozoficznych poglądów, aby móc wy
mienić ambasadorów. Jednakże dopóki nie istnieje podstawa do sakra
mentalnej interkomunii, tj. wzajemnego uznania „katolickości” , to interko
munia obiektywnie może nastąpić bez względu na postanowienia jakiego
kolwiek prawnego ciała kościelnego. Innymi słowy, formalna zgoda na 
interkomunię sakramentalną, jest tylko prawnym uznaniem uprzednio 
zaistniałych warunków. Synody i zgromadzenia nie stwarzają interkomunii, 
one tylko ją zatwierdzają. Musimy o tym pamiętać, jeśli bierzemy pod 
uwagę główną platformę rozbieżności między PNKK i Kościołami Angli
kańskimi.

Najbardziej oczywistą rozbieżnością między tymi Kościołami na naszym 
kontynencie jest decyzja Kościołów Anglikańskich o dopuszczeniu ko
biet do święceń kapłańskich. Wiele atramentu wylano (a nieszczęściem 
także vitriolu) na ten temat i jeszcze więcej popłynie go w przyszłości. 
Sprawa ta zburzyła wiele zbudowanych i słabych mostów wzajemnego 
zrozumienia i współpracy osiągniętych przez ekumenistów w ostatnich 
kilku dziesiątkach lat. Jeśli chodzi o Kościół Narodowy, to punktem wyjś
cia dla jakiejkolwiek dyskusji na ten temat jest deklaracja biskupów sta
rokatolickich, która ukazała się w styczniu ubiegłego roku. Dokument ten 
jasno stawia sprawę, że ordynacja kobiet jest niekatolicka. Warto 
wspomnieć, że stanowisko to wzbudziło duże zainteresowanie, a nawet za
mieścił je dziennik The Pope Speaks (the Church Documents Quarterly 22 
(1977) s. 123).

Ordynacja kobiet jest zatem pierwszą większą przeszkodą do pełnej 
interkomunii. Nie jest to tylko jedno z przykazań kościelnych. Jedynie 
apostołowie, a nie cała społeczność uczniów, otrzymali nakaz od Chrystu
sa podczas Ostatniej Wieczerzy: „to czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19). 
Tak jak to stwierdzono na Konferencji Biskupów Starokatolickich, nie
podważalna tradycja Kościoła dopuszczała tylko mężczyzn do kapłaństwa 
sakramentalnego. I rzeczywiście, zgodnie z teologią katolicką i prawem 
kanonicznym, święcenia kobiet są uznawane za nieważne. To znaczy, że 
sakramentalne posługiwanie kobiet-kapłanów jest także nieważne. Nikt 
nie odważyłby się twierdzić, że takie duszpasterskie posługiwanie jest
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zawsze i wszędzie niezdolne d'o tego, aby służyło jako kanały łaski; Bóg 
nade wszystko nie jest związany prawami Kościoła i może posłużyć się 
różnymi środkami dla dobra dusz. Jednakże powrót do interkomunii sa
kramentalnej, zgodnie z zasadami porozumienia w Bonn znaczyłby, że 
PNKK pozwala swoim wiernym na przyjmowanie nieważnych sakramen
tów.

Jeszcze jedna życiowa sprawa wchodzi tu w grę. Deklaracja Utrechcka 
z r. 1889, którą Biskup Hodur podpisał przy otrzymywaniu sakry bisku
piej w r. 1907, wyraźnie określa, że sprawowanie Eucharystii „jest ofiarą, 
gdyż jest ona wiecznie trwającym odnowieniem ofiary złożonej na Krzy
żu, oraz jest aktem, którym my uobecniamy na ziemi i przyswajamy so
bie jedyną ofiarą, którą Jezus Chrystus składa nieustannie w niebie, jak 
pisze o tym św. Paweł w Liście do Hebrajczyków (9, 11, 12), dla zba
wienia odkupionej ludzkości, wstawiając się za nami przed obliczem Boga” 
(Hb 9, 24), (Eucharistic Worship of the Old Catholic Church of the Ne- 
therlands Society of St. Willibrord, s. 7—8). Jednym z głównych zadań 
kapłana w PNKK jest „składanie ofiary Mszy św.” (The Conferral of Holy 
Orders According to the Rite of PNCC, 1975, s. 25). Rzymskokatoliccy teo
logowie z tego powodu stwierdzili, że skoro sprawowanie Eucharystii jest 
tą samą ofiarą, którą złożył Chrystus, kapłan sprawujący Eucharystię, 
musi być, tak jak Chrystus, mężczyzną. Podobnie w rytuale święceń ka
płańskich PNKK biskup przemawia do otrzymujących święcenia: „Gdy 
będziesz sprawował świętą ofiarę Mszy św. pamiętaj, że jesteś reprezen
tantem Jezusa Chrystusa” .

Ordynacja kobiet zmienia zasadniczo katolickie pojęcie kapłana jako 
„alter Christus” (drugi Chrystus) w ofierze Eucharystycznej. Mówiąc krót
ko, milczące i pośrednie zaakceptowanie święceń kapłańskich kobiet przez 
interkomunię sakramentalną z Kościołem, który przyjął tę praktykę, może 
mieć zgubne następstwa dla wielu potocznie przyjmowanych poglądów 
teologicznych.

W uzupełnieniu tych formalnych odstąpień od katolickiej tradycji 
wprowadzonych przez naszych anglikańskich współbraci, nie możemy rów
nież zamykać oczu na nieoficjalne choć jawnie i w pełni tolerowane prą
dy teologiczne, które ujawniły się ostatnio we Wspólnocie Anglikańskiej. 
John Spong, biskup koadiutor Kościoła Episkopalnego z Newark, New 
Jersey, wydał niedawno książkę pt. This Hebrew Lord (Ten hebrajski 
Pan), New York, Seabury Press, 1974, w której głosi: „Naiwne twierdze
nie, że Jezus jest Bogiem, nie znajduje nigdzie potwierdzenia w opowia
daniu biblijnych. Nigdzie!” (s. 141). Podstawowe prawdy wiary chrześci
jańskiej, takie jak Wcielenie, dziewicze poczęcie, śmierć i zmartwychwsta
nie są czystymi „legendami” i „zabobonami” , nie mającymi żadnego zna
czenia dla naszych czasów (s. 181-, 178). Mimo faktu, że unitariańskie po
glądy biskupa Sponga wydają się przeczyć zasadom wiary współcześnie

119-



oficjalnie przyjętym przez Kościół Anglikański, pozostaje on nadal du
chownym w dobrych stosunkach z Kościołem Episkopalnym.

Zycie pfawdziwie katolickie wymaga czegoś więcej aniżeli posłuszeń
stwa katolickim przekonaniom teologicznym. Katolicyzm jest wymaga
jącym sposobem życia, które ma być poświęcone miłości-Boga i bliźniego. 
Szacunek dla świętości życia i porządku natury są ważnymi częściami 
światopoglądu katolickiego. Wydaje się, że Polski Narodowy Katolicki Ko
ściół i Protestancki Kościół Episkopalny różnią się w wielu ważnych po
glądach moralnych. Do nich należy problem spędzania płodu. Jedną z naj
większych zbrodni X X  wieku jest mordowanie nieurodzonych, niechcia
nych żywych dzieci, oddychających istot, obdarzonych duszą ludzką. Spo
łeczeństwo nasze, przesiąknięte dążeniem do egoistycznej, fizycznej przy
jemności, zaczęło coraz powszechniej uważać spędzenie płodu jako możli
wy do przyjęcia środek kontroli urodzeń. Każdy poważny Kościół Kato
licki wyraził sprzeciw i potępił te dążenia. W r. 1971 Synod Generalny 
w Toronto zajął następujące stanowisko: „Spędzenie płodu jest grzechem 
przeciwko życiu” . PNKK uznaje „nienaruszalność płodu” i zabrania spę
dzania go z wyjątkiem niektórych ściśle określonych przypadków, jak np. 
gdy podtrzymywanie ciąży „poważnie” zagraża życiu matki. (Proceedings 
o f  the XIII General Synod of the PNCC, Scranton, s. 297).

Poglądy Kościoła Episkopalnego na temat spędzania płodu wydają się 
różnić w dużym stopniu od poglądów PNKK. Dziennik sprawozdawczy 
z Konwencji Generalnej ■ "w 1976 r. informował, że Protestancki Kościół 
Episkopalny przyjął bardzo liberalne stanowisko w sprawie spędzania 
płodu. To bardziej liberalne stanowisko, między innymi polegało na jed
noznacznym przeciwstawianiu się każdemu prawodawstwu ograniczające
mu spędzanie płodu na żądanie; innymi słowy stanowisko tego Kościoła 
zmierza do uznania spędzania płodu jako nienaruszalnego prawa matki. 
Konsekwencje takiego poglądu otwarcie przeciwstawiają się moralności 
katolickiej.

Inna jeszcze dziedzina poważnych rozbieżności dotyczy zagadnienia 
hómossksualizmu. Według sprawozdania z Konwencji Generalnej Kościół 
Episkopalny uważa, że homoseksualiści „mają pełne i równe prawo tak 
samo jak inńe osoby do miłości, uznania oraz duszpasterskiej troski i opie
ki Kościoła” . Choć nikt nie wątpi, że wszyscy ludzie są dziećmi Boga, po
średnia aprobata homoseksualizmu, jako sposobu życia możliwego do 
przyjęcia, znalazła w Kościele Episkopalnym dalsze poparcie, kiedy, komi
tet w Izbie Deputowanych obalił podczas głosowania wszelkie przeszko
dy, jakie stały homoseksualistom na drodze do urzędów. Logicznym, choć 
nie mniej .pożałowania godnym skutkiem takiego stanu rzeczy, była or
dynacja przez biskupa Paula Moore’a w Kościele Episkopalnym w stycz
niu 1977 r. powszechnie znanej lesbijki Ellen Marie Barrett. Oboje bp
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Moore i Miss Barret, nadal jako dcbrzy duchowni, spełniają obowiązki 
w Kościele Episkopalnym.

PNKK do tej pory nie rozpatrywał dogłębnie zagadnienia somoseksua- 
lizmu. Częściowe uzasadnienie takiego stanowiska -niewątpliwie leży 
w fakcie, że zarówno Pismo św., jak i tradycja potępiają praktyki homo
seksualne. Ponadto, poza oczywistością stanowiska Starego Testamentu, 
listy św. Pawła do Koryntian (I, 6,9) i do Rzymian (1,22 nn.) jednoznacz
nie sprzeciwiają się zarówno oficjalnie wyrażonemu stanowisku Koś sioła 
Bpiskopalnego, jak i konsekwencjom tego stanowiska. PNKK co do tej 
sprawy stoi mocno i zdecydowanie na pozycji Pisma św. Ponadto niedaw
no Narodowa Konferencja Duchownych oświadczyła zdecydowanie, że: 
„Homoseksualizm jest stanem niemoralnym i nienaturalnym” (The student 
Press, Maj—Czerwiec 1978 r. s. 1).

Synod Generalny musi rozpatrzeć sprawę, czy wspomniane problemy, 
wyświęcania koibet, spędzenie płodu i homoseksualizm, stanowią przeszko
dę dla formalnej interkomunii pomiędzy PNKK a Kościołami Episkopalnymi. 
Postawienie sprawy w taki sposób, że ustosunkowanie się Kościoła Epi
skopalnego do każdego z tych problemów nie wydaje się katolickie, jest 
słuszne i nie można tego uznać za brak miłości chrześcijańskiej. Czy zatem 
PNKK może w Kościele. Episkopalnym dopatrzeć się „katolickości” ? Spo
ra doza oczywistości zdaje się podsuwać odpowiedź przeczącą. Czy zatem 
może być wznowiona sakramentalna interkomunia? Jeśli się przyjmie
1 punkt porozumienia w Bonn za ważną podstawę interkomunii, tak jak 
to czyni PNKK, to znowu odpowiedź zdaje się być negatywna.

Bez wątpienia niektórzy mogą zwrócić uwagę, że pierwsza zasada ugo
dy w Bonn nawołuje do wzajemnego uznawania „niezależności” , zaś zasada 
trzecia zezwala na różnice w poglądach doktrynalnych, w praktyce sakra
mentalnej i liturgicznej; Jednakże zasada trzecia zezwala na rozbieżności 
jedynie- w ramach „zagadnień nieistotnych dla wiary chrześcijańskiej” . 
Cytowany wyżej artykuł arcybiskupa Rinkela zupełnie jasno stawia spra
wę, że wymóg „katolickości” stanowi punkt wyjścia oraz warunek bez
względny dla prawdziwej interkomunii. Ponadto na ile „niezależności” 
można zezwolić Kościołowi, zanim nieuzasadnione innowacje zaczną naru
szać jego „katolickość” ? Czy może istnieć interkomunia z Kościołem, który 
w sposób istotny naruszył sakrament kapłaństwa i który toleruje u swoich 
duchownych odrzucenie Nicejskiego Credo (Wyznanie wiary)? Należy rów
nież zauważyć, że przyjęcie poglądu, jakoby stanowisko Kościoła Episko
palnego odnośnie każdego z trzech wyżej wspomnianych problemów nie 
było nie do pogodzenia z „katolickością”, prowadzi do wynikającego stąd 
wniosku o relatywizmie doktrynalnym i moralnym. Zatem zagadnienie in
terkomunii sakramentalnej jest najeżone licznymi niebezpieczeństwami.

Sposób, w jaki Synod Generalny rozwiąże zagadnienie interkomunii 
z Kościołem Episkopalnym oraz z Anglikaińskim Kościołem Kanady, bę
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dzie również w dużej mierze wskazówką nawiązywania stosunków PNKK 
z dysydentami anglikańskimi. Ludzie cd porzucili formalnie anglikańską 
strukturę kościelną na skutek wprowadzenia do niej innowacji doktrynal
nych i moralnych, o których powyżej mowa. Katolicy angielscy wyraźnie 
wyróżniają się spośród dysydentów, ale tu wchodzą w grę również przed
stawiciele innych tradycji anglikańskich. Niektórzy z nich zespolili się 
w raczej niesprecyzowany twór zwany „Kościołem Anglikańskim w Ame
ryce Północnej” albo „Prowincją Anglikańską w Ameryce Północnej” . 
Kierownictwo tej grupy wystąpiło z wnioskiem konsekrowania czterech 
biskupów w Denver w stanie Colorado w styczniu 1978 r. Pomimo kilku 
nieprawidłowości proceduralnych, zdaje się — biorąc rzecz powierzchow
nie — nie ma poważnych racji, ażeby kwestionować ważność konsekracji 
u trzech z nich. Jednym z biorących udział w ceremonii był biskup w sta
nie spoczynku Albert A. Chambers, którego współkonsekratorem w 
1962 r. był biskup Polskiego Kościoła Narodowego (Hughes Stewards 
of the Lord s. 341).

Nie wszyscy dysydenci anglikańscy przyłączyli się do „Anglikańskiej 
Prowincji w Ameryce Północnej” . Niektórzy utworzyli niezależne parafie
i obiecują postarać się o afiliację do któregoś z Kościołów Katolickich. 
W jednym znanym przypadku, grupa anglikańska korzysta z dobrodziej
stw PNKK i de facto istnieje tu stan interkomunii (zob. The Protomartyr, 
luty 1978 s. 3). Niepewna przyszłość ruchu dysydentów anglikańskich stwo
rzy sporo poważnych trudności PNKK przy obraniu określonego stano
wiska bezpośrednio w tym względzie i w tym czasie. Rzecz zrozumiała, 
że konieczne jest dalsze zbadanie tej sprawy. Tymczasem dalsze stosunki 
z tymi jednostkami powinna cechować chrześcijańska miłość i dobra wola.

Dotąd niniejszy artykuł obszernie koncentrował się na podkreśleniu 
teorii oraz teoretycznych założeń w kwestii sakramentalnej interkomunii. 
Jednakże musimy także rozważyć jeden z praktycznych aspektów inter
komunii sakramentalnej, mianowicie problem pastoralny. Jednym z naj
bardziej doniosłych skutków interkomunii sakramentalnej jest to,, że Koś
cioły Anglikańskie oraz PNKK wyraziły zgodę na „dopuszczenie członków 
innej Wspólnoty do uczestnictwa w sakramentach” . Szczególnie katolicy 
Kościoła Polskonarodowego okrzystali z tej praktyki. W okolicach, gdzie 
nie istniały parafie PNKK, nasi wierni mogli w pełni brać udział w na
bożeństwach anglikańskich. Rzeczywista liczba katolików Polskiego Koś
cioła, którzy korzystali z tego prawa jest niepewna, ale nikt nie wątpi, że 
w  przeszłości uchroniło to wielu od popadnięcia w błędy lub obojętność.

Z drugiej strony, nikt nie będzie dowodził, że to samo usprawiedliwia 
formalne przywrócenie interkomunii sakramentalnej. Jak stwierdzono po
wyżej, formalna, interkomunia sakramentalna jest uprawomocnieniem 
uprzednio zaistniałej wspólnoty wiary, opierającej się . na wzajemnym 
uznaniu „katolickości” . Jeżeli ta „katolickość” nie istnieje w Kościele Epi-
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skopalnym, interkomunia posłużyłaby jedynie do tego, by narazić katoli
ków polskich na błąd. Otóż ktoś mógłby wykazywać, że zachodzi tego ro
dzaju obowiązek celem podjęcia pewnych kroków, które byłyby pomocne 
w rozwiązaniu zagadnień pastoralnych, jakie stoją przed katolikami Koś
cioła polskiego, nie mającymi dostępu do parafii PNKK.

Częściowym rozwiązaniem są próby rozwinięcia stosunków PNKK z in
nymi Kościołami Katolickimi, a zwłaszcza ze Wschodnią Wspólnotą Pra
wosławną. Synod Generalny rozważy sprawę „rozmów” z naszymi współ
braćmi Prawosławnymi i zachodzi sprzyjająca sposobność do bardziej 
owocnego dialogu. Europejscy Starokatolicy przez wiele lat prowadzili 
dyskusję z Prawosławnymi i bez wątpliwości my możemy skorzystać z wy
ników tych rozmów, używając ich jako punktu wyjścia do dialogu 
w Stanach Zjednoczonych. Z pewnością wiele barier kulturalnych jest do 
obalenia z obu stron. Jednakże dość wysoki stopień teologicznej 
zgodności już istniejący, posłuży do dalszego zbliżenia. Obecnie nie można 
przewidywać czy te stosunki zostaną uwieńczone pełną czy też częściową 
interkomunią. Prawosławna koncepcja Kościoła była raczej nacechowana 
wrogością w stosunku do chrześcijan zachodnich. Ponadto rozbicie wśród 
Kościołów Prawosławnych komplikuje sprawę dialogu, a przynajmniej 
interkomunii. Bez względu na formalny stan stosunków PNKK z Prawo
sławnymi rozwiązanie tego rodzaju problemu, przyjmowanie sakramen
tów przgz wyznawców PNKK z rąk innych kapłanów, może stać się po
czątkiem nieformalnych posunięć w oparciu o podstawę jednostkową od
nośnie forum wewnętrznego przez władze PNKK, przez to i u innych 
Kościołów Katolickich, których to dotyczy. W dalszej perspektywie tego 
rodzaju rozwiązanie może okazać się najbardziej rozsądnym, ponieważ 
zarówno ma na względzie dobro dusz, jak też unika wszystkich powikłań, 
jakie mogłyby powstać przez formalne wprowadzenie interkomunii.

Widzimy zatem, że problem stosunków pomiędzy PNKK a Wspólnotą 
Anglikańską jest zadaniem bardzo złożonym, którego nie można rozwiązać 
bez obiektywnego i poważnego rozważenia warunku sine. qua non dla pra
wdziwej interkomunii: (a mianowicie) wzajemnego uznana wspólnej „ka
tolickości” . Pozorne powoływanie się Wspólnot Anglikańskich na Pismo 
święte i Tradycję jest w rzeczy samej źródłem głębokiej rozterki dla eku
menicznie nastawionych katolików — Polaków. Patrząc wstecz możemy 
wyrazić ubolewanie z powodu faktu, że zarówno PNKK, jak i Kościoły An
glikańskie- mogły uważać tę interkomunię sakramentalną jako rzecz pew
ną, a nie dopatrzeć zacieśnienia więzów formalnie zadzierzgniętych w 1946 r. 
Regularna wymiana, jaka uzupełniłaby świeżej daty Anglikańsbo-Prawo- 
sławne i Anglikańsko-Rzymskokatolickie rozmowy, mogłaby przekonać na
szych Anglikańskich współbraci o niebezpieczeństwach oraz szkodliwości 
następstw dla ekumenizmu, jakie tkwią w polityce wprowadzania rady
kalnych innowacji doktrynalnych i moralnych. Na nieszczęście tego ro-
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daaju wyznanie nie ma miejsca. Ci w PNKK, których „katolickie sumie
nie” nadal nie pozwoli poświęcić prawd istotnych dla osiągnięcia rzeko
mych celów, mogą jeszcze żywić nadzieję, iż Kościoły Anglikańskie będą 
mogły powrócić do tradycji ich przodków, myślących bardziej po katolic
ku. Tymczasem — naturalnie — Synod Generalny Polskiego Katolickiego 
Kościoła Narodowego bez wątpienia będzie postępował opierając się na 
bazie współczesnej rzeczywistości i podejmie decyzje pod natchnieniem
i przewodnictwem Ducha Świętego.

Scranton, Pensylwania
lipiec 1978

D E K LA R A C JA

Międzynarodowej Konferencji 

Biskupów Starokatolickich Unii Ułrechskiej 

w sprawie święceń kobiet

Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich Unii Utrech- 
skiej w zgodności ze starym niepodzielonym Kościołem, nie wyraża zgody 
na udzielanie święceń kobietom do spełniania katolicko-apostolskiego 
urzędu diakona, kapłana i biskupa. Jezus Chrystus, Pan Kościoła przez 
Ducha Świętego powołał dwunastu mężczyzn, aby byli Jego Apostołami, 
ażeby Jego dzieło zbawienia rodzaju ludzkiego trwało nieustannie.

Kościoły Katolickie Wschodu i Zachodu powoływały jedynie mężczyzn 
na sakramentalny i apostolski urząd.

Sprawa wyświęcania kobiet należy do podstawowego porządku i mi
sterium Kościoła. Kościoły, które zachowały ciągłość ze starym i niepo
dzielonym Kościołem oraz jego sakramentalnym i kapłańskim porządkiem, 
powinny wspólnie przedyskutować zagadnienie sakramentalnego udziela
nia święceń kobietom, będąc w pełni świadomymi ewentualnych konsek
wencji wynikających z jednostronnych decyzji.

Z języka angielskiego przetłumaczyli 
ks. E. B.; J.' S.



Hariton Popow

Z  historii 
Bułgarskiego Kościoła' Prawosławnego

Chrześcijaństwo przeniknęło na Półwysep Bałkański już w pierwszych 
wiekach naszej ery. Dlatego też historia Bułgarskiego Kościoła Prawosław
nego datuje się od wspólnot istniejących w epoce wczesnego chrześcijań
stwa na Półwyspie Bałkańskim.

Wódz Protobułgarów chan Asparuch na czele wojowniczych hord prze
prawia się przez Dunaj; zdobywa Dobrudżę, Dolną Mezję i w 681 r. za
kłada'Pierwsze Carstwo Bułgarskie ze stolicą w Plisce.-■ Nowe państwo 
słowiańsko-bułgarskie szybko się rozrasta i umacnia, rośnie siła jego 
oręża, a granice sięgają Macedonii. Staje się ono groźnym przeciwni
kiem Bizancjum, z którym toczy ciągłe wojny o hegemonię na Półwy
spie Bałkańskim.

Ponieważ większość miejscowej ludności słowiańskiej wyznawała reli- 
gię chrześcijańską, proces chrystianizacji stopniowo obejmuje Protobuł
garów i sięga nawet dworu chana (IX w.). Papież Mikołaj I wie, że 
już w początkach IX w. „wielu Bułgarów przyjęło chrześcijaństwo” . Mą
dry i przewidujący książę Borys I (852—889) w 865 r. sam przyjmuje 
chrzest i chrzci naród bułgarski. Przyjęcie chrześcijaństwa jest aktem 
postępowym, bowiem dzięki niemu ze Słowian i Protobułgarów tworzy 
się stopniowo jednolity naród bułgarski. Z drugiej strony Bułgaria śre
dniowieczna, otoczona krajami chrześcijańskimi, staje się również pań
stwem chrześcijańskim, co podnosi jej prestiż międzynarodowy.

Wysłani z Konstantynopola archijereje i inni duchowni współdziała
ją w umacnianiu wiary chrześcijańskiej w Bułgarii. Po zręcznych nego
cjacjach dyplomatycznych z Rzymem i Bizancjum władcy bułgarskiemu, 
Borysowi I, udaje się uzyskać samodzielność dla Kościoła bułgarskiego, 
na czele którego stoi arcybiskup (879 r.). Od tego czasu Kościół bułgar
ski staje się członkiem wschodniej prawosławnej wspólnoty kościelnej. 
Sam fakt ustanowienia Kościoła bułgarskiego staje się powodem sporów
i zaciętej wr.lki miedzy Rzymem a Konstantynopolem o władzę nad nim.

„Posłannictwo”
Nr 3—4 1978
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Jako Kościół autonomiczny początkowo znajduje się on pod jurysdykcją 
Patriarchatu Konstantynopolitańskiego, ale z szeroką autonomią wewnę
trzną. Książę Borys I serdecznie przyjął wygnanych z Moraw uczniów 
apostołów słowiańskich — Cyryla i Metodego, wykorzystując ich do pro
wadzenia działalności oświatowej w swym państwie chrześcijańskim. Za
łożone w Presławiu i Ochrydzie seminaria duchowne i szkoły wydają 
obfite plony.

W X  w. za panowania syna Bprysa, sławnego cara Symeona (893— 
—927), państwo bułgarskie znajduje się u szczytu potęgi. Chrześcijań
stwo przyspiesza postępowy, jak na owe czasy, proces feudalizacji i u- 
macnia władzę państwową. Kościół bułgarski przyczynia się do stabiliza
cji polityki zagranicznej państwa, powstania narodowej i religijnej jed
ności, rozkwitu kulturalnego narodu i państwa bułgarskiego. Rozpoczy
na się „złoty wiek” bułgarskiej oświaty i kultury. Kościół bułgarski zo
staje oficjalnie uznany za autokefaliczny o randze patriarchatu. Po zwy
cięstwie cara Symeona nad Bizancjum i zawarciu pokoju w 927 r., Bi
zancjum uznaje tytuł cara władcy bułgarskiego, autokefalię Kościoła buł
garskiego i godność patriarszą jej zwierzchnika.

W drugiej połowie X  w., z przyczyn wojenno-politycznych, Patriar
chat bułgarski przenosi kolejno swą siedzibę ze stolicy Presław do Do- 
rostolu (dziś Silistra), Tryjadlicy (Sofii), Wodenu, Myglenu i Prespy, aż 
wreszcie osiada w Ochrydzie — stolicy Bułgarii zachodniej, znajdującej 
Się pod władzą cara Samuela (976—1014).

W 1018 roku Bułgaria zachodnia popada w niewolę bizantyjską. Bi
zantyjski cesarz Bazyli I I  detronizuje bułgarskiego patriarchę Dawida, 
na jego miejsce mianuje Joana, nadając mu tytuł „arcybiskupa”. Od te
go czasu Autokefaliczny Kościół Bułgarski zostaje przemianowany na 
arcybiskupstwo ochrydzkie, które istnieje do bezprawnej likwidacji w 
1767 r. Należy tu dodać, że mimo wielkich trudności i doświadczeń, mi- 
pio zwierzchnictwa obcego kleru, arcybiskupstwo ochrydzkie z powodze
niem gpełnia swoją misję chrześcijańską, troszcząc się o słowiańskie na
bożeństwa, słowiańskie piśmiennictwo i pogłębianie świadomości patrio
tycznej swoich wiernych. W X IX  w. arcybiskupstwo ochrydzkie staje 
się sztandarem bojowników walczących o niezależny Kościół Bułgarski.

Zwycięskie powstanie Bułgarów pod przewodnictwem braci Piotra
i Asena kładzie podwaliny pod Drugie Carstwo Bułgarskie (1186 r.) ze 
stolicą w Tymowie. Powstaje wówczas również samodzielne arcybiskup
stwo w Tymowie. Po długotrwałych pertraktacjach bułgarskiego władcy 
cara Kałojana (1203—1204) z papieżem Innocentym I I I  (1198—1216), ar
cybiskup Bazyli otrzymuje z rąk papieża tytuł „prymasa i arcybiskupa 
na całą Bułgarię i Wołoszczyznę” .

Na zwołanym w  1235 r. w Lampsaku soborze kościelnym kanonicznie 
potwierdza się godność patriarszą Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego,
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dla którego następują lata! rozwoju duchowego i bogatej twórczości popu
laryzatorskiej. Głęboko wykształceni bp Teodozy Tymowski i patriarcha 
Eutemiusz organizują słynną Tymowską Szkołę Piśmiennictwa, która 
staje się motorem prawosławnej myśli teologicznej i ogniskiem piśmien
nictwa kościelnego dla religijno-moralnego rozwoju nie tylko Bułgarów, 
ale i innych prawosławnych narodów słowiańskich.
' W  1393 r., po trzymiesięcznym oblężeniu, Tyrnowo musiało poddać 
się Turkom. Upadek Tyrnowa i zesłanie patriarchy Eutemiusza ponownie 
dezorganizują organizację kościelną Bułgarów. Bułgaria dstaje się w 
niewolę osmańską na całe pięć wieków. Bułgarzy tracą faktycznie dwie 
organizacje narodowe — kościół i państwo. Bułgarska diecezja kościelna 
podporządkowana zostaje patriarchatowi konstantynopolitańskiemu (caro
grodzkiemu), który w  okresie panowania osmańskiego odgrywa ważną 
rolę w  życiu narodów bałkańskich.

Patriarcha konstantynopolitański staje się wysokim dostojnikiem suł- 
tańskim i najwyższym zwierzchnikiem wszystkich chrześcijan prawosła
wnych w  imperium ozmańskim. Patriarchat ma ogromną władzę religij
ną, duchowo-kulturalną, cywilno-prawną, ekonomiczną i polityczną. Od
powiada on przed sułtanem za wiernopoddańczość prawosławnych. Pod 
względem praw i obowiązków patriarchat staje się w okresie osmańskim 
„państwem w państwie”, a jego wyższy kler w pracy duszpasterskiej 
kieruje się głównie wyrachowaniem. -

Utraciwszy w końcu X IV  w. swe państwo i kościół, naród bułgarski 
skazany został na pięciowiekowe, podwójne (polityczne i duchowe) jarz
mo. Na skutek ucisku, wyzysku i okrucieństwa zaborcy, tysiące Bułga
rów emigrują do Serbii, Mołdawii, Rosji i na Wołoszczyznę. Ludność 
bułgarska przemocą była nakłaniana do przyjęcia islamu. Niszczone są 
święte dla chrześcijan miejsca i zabytki kultury. Wiele świątyń bułgar
skich przekształcono na meczety. Ciężkim ciosem dla narodu bułgarskie
go jest także hellenizacja jego organizacji kościelnej. Patriarchat staje 
się rzecznikiem władzy sułtańskiej, a jego duchowni i kler bezlitośnie
i bez kontroli grabią i starają się asymilować Bułgarów prawosławnych. 
Dlatego też w świadomości narodu bułgarskiego powstaje nienawiść za
równo do zaborców-osmanów, jak i w stosunku do duchownych patriar
chatu konstantynopolitańskiego.

Udręczony naród bułgarski przez wszystkie lata długiego, pięeiowieko- 
wego jarzma marzy o utraconej niezależności kościelnej i politycznej. Nie 
przestaje ón także aktywnie, z bronią w ręku, walczyć przeciwko swoje
mu politycznemu i duchowemu ciemiężcy. Wiara praojców pomaga za
chować Bułgarom świadomość przynależności narodowej. Napięcie du
chowe w długotrwałym, pochłaniającym wiele ofiar oporze, otacza wie
lu z nich aureolą świętości. W tym wyjątkowym okresie świątynie buł
garskie i klasztory są jedynymi kontynuatorami słowiańsko-bułgarskiej
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tradycji, zapoczątkowanej przez Cyryla i Metodego. Są one ogniskami 
kultury duchowej i oświaty, ośrodkiem i twierdzą wiary praojców, mi
łości ojczyzny. Ileż wdzięczności i prawdy zawierają słowa wielkiego sy
na narodu bułgarskiego Georgi Dymitrowa: „Nasze klasztory ... przecho
wały uczucia narodowe, nadzieje narodowe, dumę narodową Bułgarów 
i pomogły im ustrzec się przed zaginięciem jako narodu” . Z klasztoru 
bułgarskiego (Zograwskiego) wyszło pierwsze płomienne wezwanie do od
rodzenia świadomości narodowej, które zapaliło w sercach Bułgarów pło
mień umiłowania wolności i ojczyzny, dając początek bułgarskiemu Od
rodzeniu Narodowemu. Zakonnik Klasztoru Chilendarskiego — ojciec Pa- 
isij był pierwszym, który poprzez swoją „Historię słowiano-bułgarską” 
(X V III w.), nakreślił program zadań, stojących przed narodem bułgarskim 
dla wywalczenia kościelno-narodowej i politycznej niezawisłości Bułgarii. 
Bowiem w warunkach duchowej i politycznej zależności przesłanką od
zyskania wolności politycznej Bułgarów było uzyskanie najpierw nieza
leżności duchowo-narodowej.

Bułgarska rewolucja narodowowyzwoleńcza i burżuazyjno-demokraty- 
czna z X IX  w. obejmują wszystkie procesy i zjawiska, które mają na ce
lu wykorzystanie feudalizmu osmańskiego, zmierzają do całkowitego, 
duchowego i społecznego wyzwolenia narodu bułgarskiego.

Kościelmo-narodowa walka jest doniosłym etapem w historycznym ro
zwoju narodu bułgarskiego w okresie Odrodzenia, ważnym czynnikiem 
ruchu narodowowyzwoleńczego. Dlatego też sprawa Kościoła — problem 
zrzucenia panowania patriarchatu greckiego i ustanowienia odrębności 
Kościoła Bułgarskiego zajmuje naczelne miejsce w bułgarskiej rewolucji 
narodowej ubiegłego wieku. O ile w epoce przed wyzwoleniem dla Gre
ków, Serbów i Rumunów sprawa Kościoła pozostaje głównie w sferze 
ideowego pojedynku między przedstawicielami ideologii odrodzeniowej 
i burżuazyjno-demokratycznej a patriarchatem konstantynopolitańskim, 
gdyż z chwilą wyzwolenia sprawa ta ulega rozwiązaniu drogą państwo
wą, o tyle na ziemiach bułgarskich konflikt z patriarchatem przeradza 
się w długotrwałą walkę ogólnonarodową, której celem jest umocnienie 
i uzyskanie uznania dla narodu bułgarskiego wśród innych narodów 
słowiańskich imperium osmańskiego. Dla bułgarskich działaczy Odrodze
nia było oczywiste, że wskrzeszenie Kościoła bułgarskiego jest równozna
czne z uznaniem Bułgarów przez Turków za oddzielną od Greków na
rodowość, że jest to pierwszy i nieodzowny warunek odrodzenia się nie
zawisłego państwa bułgarskiego. Silnym bodźcem do urzeczywistnienia 
tej idei staje się działalność Sofroniusza Wraczańskiego, mająca na celu 
rozbudzenie świadomości narodowej i szerzenie oświaty.

Ruch niezależności kościelnej rodzi się w poszczególnych ośrodkach 
miejskich (Wraca, Skopje, Samokow, Tyrnowo i inne), z udziałem najza
możniejszych, wykształconych Bułgarów. Wkrótce rozrasta się i ogarnia
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ćoraz większą część narodu bułgarskiego, włącznie z biedotą miast i wsi, 
która najsilniej odczuwała ucisk obcego duchowieństwa. Główną przy
czyną włączenia się mas do walki jest niezadowolenie z wyzysku wyż
szego duchowieństwa greckiego, ale stopniowo przyjmują one za swoje 
narodowo-polityczne hasła ruchu kościelno-narodowego. Sprawa Kościo
ła w X IX  w. pozostaje w ścisłym związku z historyczną przeszłością na
rodu bułgarskiego, nadejściem czasu odrodzenia świadomości narodowej 
i uwarunkowana jest wieloma czynnikami natury socjalno-ekonomicznej, 
politycznej i ideowej. Wysunięciu sprawy Kościoła na pierwszy plan 
sprzyja też sytuacja polityczna w europejskiej Turcji pod koniec pier
wszej połowy X IX  w. Ruch skierowany przeciwko greckiej władzy koś
cielnej jest jednak przede wszystkim wynikiem rozwoju społeczeństwa 
bułgarskiego, owocem bułgarskiego Odrodzenia.

W latach czterdziestych i w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych 
X IX  w. wałka z wyższym duchowieństwem greckim ogarnia większą 
część ziem bułgarskich — Bułgarię północno-zachodnią i centralną, Tra- 
cję północną, część Macedonii. Włączają się do niej najaktywniejsi przed
stawiciele emigracji bułgarskiej w Rosji i Rumunii, jak również cała buł
garska kolonia carogrodzka, której wspólnota wyznaniowa skupia się wo
kół wywalczonej cerkwi bułgarskiej.

Bułgarska walka o samodzielny Kościół jest pokojowym etapem re
wolucji narodowej, nie jest ona bezpośrednio skierowana przeciwko wła
dzy osmańskiej. Wręcz przeciwnie, w  konflikcie z patriarchatem konstan
tynopolitańskim bułgarscy przywódcy duchowi — biskupi Neofit Bozweli 
i Hilarion Makariopolski — szukają poparcia Wysokiej Porty, zdając so
bie sprawę, że właściwie ona jest czynnikiem, który może zaspokoić ich 
żądania i rozwiązać problem Kościoła bułgarskiego. Mając na uwadze 
fakt, że Rosja w  pierwszym okresie bułgarskiej walki kościelnej stała po 
stronie Patriarchatu Konstantynopolitańskiego dla zachowania jedności 
prawosławia, wybrana przez Bułgarów proturecka linia działania jest 
taktyczna i dalekowzroczna. Pokrywa się ona z polityczną linią działa
nia polskiej agencji emigracyjnej w  Carogrodzie, kierowaną przez M i
chała Czajkowskiego (późniejszy Sadyk Pasza), pod protektoratem któ
rego rozpoczynają się pierwsze oficjalne wystąpienia i protesty przywód
ców Bułgarów do Wysokiej Porty przeciwko Patriarchatowi Konstan
tynopolitańskiemu.

Polityka M. Czajkowskiego, zmierzająca do zbliżenia działaczy bułgar
skich z rządem tureckim, działając w ten sposób przeciwko patriarcha
towi, zyskała aprobatę Neofita Bozweli. Idąc za radą Czajkowskiego, N. 
Bozweli sporządza we wrześniu 1844 r. obszerne memorandum, które — 
dzięki poparciu Czajkowskiego — dochodzi do wielkiego wezyra Mehme- 
da Ali. Posłanie do Wysokiej Porty pisze i Hilarion Makariopolski. Są to 
podstawowe dokumenty początkowego stadium ruchu kościelnego. Wyka-
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żują one zrozumienie aktualnych problemów narodu bułgarskiego, sta* 
ją się programem bułgarskiej walki kościelno-narodowej aż do wybuchu 
wojny krymskiej (1856 r.). Posłania te przerastają życzenia wyższego du
chowieństwa bułgarskiego. Zawarto w nich żądania narodowego samosta
nowienia, swobodnego rozwoju w pełnej autonomii administracyjnej, re
alizowanej za pośrednictwem oficjalnego przedstawicielstwa przed rzą
dem tureckim. W  1856 r. Bułgarzy domagają się już całkowitego zrzuce
nia zależności od patriarchatu konstantynopolitańskiego i. "Utworzenia sa
modzielnego Kościoła bułgarskiego. W latach następnych walka przybie
ra na sile. Kulminacyjnym jej punktem jest akcja wielkanocna 
15.IV.1860 r. w cerkwi bułgarskiej w Carogrodzie. Odprawiając nabożeń
stwo wielkanocne biskup H. Makariopolski nie wymienił imienia patriar
chy greckiego, a wierzący odśpiewali „mnogaja leta” na cześć sułtana.

Bułgarski ruch kościelno-narodowy jest przedmiotem uwagi i działań 
ze strony zainteresowanych sprawą wschodnią, jak ją nazwał rewolu
cjonista bułgarski Georgi Sawa Rakowski. Dążenia mocarstw do wykorzy
stania sporu bułgarsko-greckiego dla swoich celów dodatkowo komplikuje 
rozwój bułgarskiego ruchu kościelno-narodowego. Widząc zdecydowanie 
Bułgarów gotowych za każdą cenę, nawet zawarcia unii z Kościołem ka
tolickim, osiągnąć wolność religijną, Rosja przestaje popierać patriarchat 
grecki, stopniowo ruguje poparcie polskie dla sprawy Bułgarów, sama sta
jąc się decydującym czynnikiem w walce Bułgarów o samodzielny Koś
ciół. Ze swej strony działacze i przywódcy walki o Kościół bułgarski w dą
żeniu do zdobycia poparcia Wysokiej Porty lub też w swych wysiłkach 
zmierzających do zmuszenia Patriarchatu Greckiego do ustępstw wobec 
słusznych żądań bułgarskich, zmuszeni są szukać chwilowych stałych so
juszników wśród zaangażowanych w sprawę wschodnią państw. Stąd też 
wynika zagraniczna orientacja polityczna bułgarskiej burżuacji i inteli
gencji z okresu Odrodzenia, rzutująca ha prowadzoną przez nią taktykę 
osiągnięcia jednego celu — narodowego okrzepnięcia Bułgarów przez 
utworzenie samodzielnego Kościoła.

Wieloletnia walka Bułgarów została wreszcie uwieńczona sukcesem. 
22.111.1870 r. sułtan wydaje firman, na mocy którego reaktywuje Bułgar
ski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Jest to pierwszy, decydujący 
krok w walkach wyzwoleńczych Bułgarów. W 1876 r. wybucha powstanie 
kwietniowe, którego tysiące ofiar pozyskują dla sprawy bułgarskiej świa
tową opinię publiczną, a przede wszystkim braterską Rosję, która kosz
tem życia 200 tysięcy bohaterów — ofiar w wojnie wyzwoleńczej rosyj- 
sko-tureckiej (1877—1878) przyniosła Bułgarii wolność.

W roku tym Bułgarzy świętują 100-lecie wyzwolenia spod pięcio- 
wiekowego jarzma osmańskiego. A  w latach władzy ludowej Bułgarski 
Kościół Prawosławny przywrócił swą godność patriarszą — 8 maja 1953 r. 
wybrał swego patriarchę — Kiryła — sławnego arcypasterza, utalentowa
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nego teologa i historyka, zdeklarowanego zwolennika ruchu ekumenicz
nego, wielkiego patriotę i działacza społecznego. W roku tym Bułga
rzy uroczyście obchodzili również 25-lecie wznowienia bułgarskiego pa
triarchatu.

Między Bułgarskim Kościołem Prawosławnym a państwem bułgarskim 
istnieją normalne, lojalne stosunki. Kościół swobodnie i bez przeszkód 
sprawuje swe posłannictwo religijne.

Obecny patriarcha Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego — Jego Świą
tobliwość Maksym wraz ze Świętym Synodem wszystkie swe siły poświę
ca ruchowi ekumenicznemu i pokojowemu oraz nosi w swym sercu naka
zy pobożności prawosławnej, bezgranicznej miłości do Narodu i Ojczyzny 
oraz nieustannie troszczy się o niezłomną jedność Kościoła Chrystusowego, 
współpracuje ze wszystkimi chrześcijanami w  imię zwycięstwa dzieła po
koju i ustanowienia sprawiedliwości społecznej wśród wszystkich ludzi na 
świecie.

HARITON POPOW



„Posłannictwo”

N r 3— 4 1978

Kult i asceza w Kościele Prawosławnym

W dobie bujnie rozwijającego się ekumenizmu, wzajemnego dialogu 
między Kościołami, bardzo ważne znaczenie ma bliższe poznanie historii, 
nauki i kultu religijnego poszczególnych Kościołów. Trwający od ponad 
stu lat dialog doktrynalny starokatolicko-prawosławny nie tylko zbliżył 
oba Kościoły i ich teologów, ale stał się także zachętą dla szerszego krę
gu duchowieństwa i wiernych, do wzajemnego poznania różnych form 
kultu i ascezy praktykowanych w  obu kościołach.

W pierwszej części tego szkicu przedstawiamy formy prawosławnego 
kultu religijnego, w  drugiej zaś —; ascezę, jako treść i formę życia klasz
tornego w prawosławiu.

A. FORMY PRAW OSŁAW NEGO KULTU  RELIGIJNEGO

1. Znaczenie kultu w  Kościele Prawosławnym

Jednym ze składowych elementów tradycji kościelnej prawosławia jest 
kult, którego tak treść, jak i forma sięgają najdawniejszych czasów 
chrześcijaństwa starożytnego, a nawet czasów przedchrześcijańskich. 
Kult — w ujęciu teologii prawosławnej — wynika z potrzeby zewnętrz
nego przejawiania przez wyznawców swych uczuć religijnych i myśli wo
bec- Boga w formie znaków, symboli i czynności: np. zapalanie świec, 
przygotowywanie komunikatów, organizowanie uroczystych procesji, urzą
dzanie specjalnego pomieszczenia na modły, używanie obrazów, krzyży, 
ich adoracja (całowanie, klękanie przed nimi itp.), śpiewanie psalmów 
i hymnów itp. W  rozbudowie zewnętrznych form kultowych Kościół sta
rożytny czerpał pełną garścią z doświadczeń praktyki kultowej judaizmu 
i religii wschodnich starożytnego cesarstwa rzymskiego. Z praktyki tej 
i tradycji korzysta nadal Kościół prawosławny.
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Każda zewnętrzna czynność kultowa, twierdzą liturgiści prawosławni, 
stanowi bądź to pewien symbol zjawisk i zdarzeń z ziemskiego życia 
Chrystusa, bądź to z historii Starego Testamentu, bądź to wizję królestwa 
niebieskiego. Symbolika nabożeństw, symbolika czynności, rzeczy i miejsc 
sakralnych jest w Kościele Prawosławnym przejawem mistycznej łącz
ności życia religijnego człowieka wierzącego z Bogiem, z Chrystusem, ze 
świętymi oraz stanowi specyfikę kultu prawosławnego.

2. Miejsca kultu — świątynie

Prawosławne świątynie, przeznaczone dla publicznego wykonywania 
kultu, dla nabożeństw, zbiorowych, pod względem architektonicznym rów
nież nawiązują do tradycji starożytnego budownictwa sakralnego: do stylu 
bizantyńskiego i jego pochodnych w krajach bałkańskich i krajach Sło
wian wschodnich (styl nowogrodzki, moskiewski).

Najbardziej rozpowszechnioną formą budynku kościelnego w  rzucie 
poziomym jest prostokąt podłużny lub okręt, kwadrat, koło, krzyż grecki, 
łaciński, ośmiokąt. Figury te mają symboliczne znaczenie: np. koło ozna
cza wieczność Kościoła, krzyż — to, że Kościół przez ukrzyżowanie Chry
stusa otrzymał życie i moc itp. Specyfiką stylu budynku kościelnego jest 
wieża i kopuła. Ta ostatnia w formie półkuli przyjęta została w architek
turze bizantyńskiej, w  formie hełmu — w nowogrodzkiej, w  formie ce
buli — w  moskiewskiej.

Wieże kościołów rosyjskich mają dachy przeważnie w  formie namio
tu (szczególnie w budownictwie drewnianym). Kopuły i wieże są uwień
czone krzyżami siedmioramiennymi, na Ukrainie — krzyżami na półksię
życu (na znak zwycięstwa chrześcijaństwa nad islamem).

Wewnątrz świątynia podzielona jest na trzy części: najważniejsza — 
to sanktuarium lub prezbiterium, środkowa część — to nawa, przeznaczo
na dla wiernych, oraz przedsionek z kruchtą. Pośrodku prezbiterium — 
(miejscu, gdzie właściwie odprawiana jest eucharystia) znajduje się ołtarz 
w formie kwadratu z ustawionym za nim siedmioramiennym świeczni
kiem i krzyżem, a z lewej strony (północnej) obok absydy — stół prze
znaczony do składania ofiar i przygotowania komunikantów. Prezbiterium 
jest oddzielone od nawy tzw. „ikonostasem” — różnej wysokości ściany 
(w zależności od miejscowej tradycji: w Grecji — niskiej, w  Rosji i raa 
Ukrainie bardzo wysokiej, o kilku kondygnacjach) z umocowanymi na 
niej obrazami Chrystusa, Matki Boskiej, świętych patronów kościoła i in
nych. Ikonostas posiada trzy wejścia: środkowe większe, tzwi. carskie wro
ta i dwa boczne. Prezbiterium, znajduje się na poziomie o kilka stopni 
wyższym od poziomu nawy. Część podium przed ikonpstasem ( z prawej 
i lewej strony), zwana „klirosami” , jest przeznaczona dla lektorów (a nie
kiedy dla śpiewaków), część środkowa przed carskimi wrotami, zwana
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„soleją”, pełni funkcje ambony — miejsca do czytania Epistoły i Ewan
gelii oraz do wygłaszania kazań.

Cerkwie i kaplice są budowane zawsze wejściem od zachodu i absydą 
skierowaną na wschód (ex oriente lux) i tylko w wypadkach wyjątkowych 
są dopuszczalne odstępstwa od tej zasady. W cerkwiach katedralnych (bi
skupich) pośrodku nawy stoi podwyższenie — katedra biskupia, w  niektó
rych zaś starożytnych świątyniach znajduje się z prawej strony nawy 
tron biskupi.

Dekoracja cerkwi malowidłami nie ogranicza się tylko do ikonostasu; 
(w zasadzie cerkiew jest cała udekorowana malowidłami o treści zaczerp
niętej z tematyki biblijnej oraz o treści dogmatycznej. W Kościele rosyj
skim malarstwo odgrywało rolę również swoistego podręcznika poglądo
wej nauki o wierze). Technologia malarstwa kościelnego była pieczołowi
cie pielęgnowana i przekazywana z pokolenia na pokolenie (istniały nawet 
starożytne podręczniki malarstwa). Stosowano technikę al fresco, malar
stwo enkaustyką na drzewie, farbami olejnymi, mozaiką.

Malowano według pewnych tradycyjnych wzorów ikonograficznych, 
osobnych dla poszczególnych postaci świętych, szaty, tło obrazu, przyrodę 
itp. Z czasem powstały różne szkoły malarstwa ikonograficznego, repre
zentujące własny styl (nowogrodzki, moskiewski, strogaitowski, suzdalski). 
Z wybitnych starożytnych malarzy kościelnych zśsługują na wyróżnie
nie zakonnicy-mistrze: Alipiusz, Rublow, Uszakow (których obrazy są bar
dzo wysoko cenione przez znawców sztuka ikonograficznej).

3. Liturgia i inne rodzaje nabożeństw publicznych

Poza zasadniczym nabożeństwem, jakim jest liturgia, czyli Msza św., 
istnieją jeszcze inne nabożeństwa publiczne, jak np.: jutrznia, godzinki, 
nieszpory. Msza prawosławna została ostatecznie.ukształtowana i uporząd
kowana w IV  w. przez Ojców Kościoła Jana Złotoustego i Bazylego W iel
kiego.

W praktyce liturgicznej stosowane są trzy redakcje liturgii: 1. Liturgia 
Jana Złotoustego, używana powszednio w ciągu roku, 2. Liturgia Bazylego 
Wielkiego, odprawiana w pewne dni Wielkiego Postu i w niektóre święta 
(10 razy do roku) i 3. Liturgia uprzednio poświęconych darów, odprawiana 
w czasie Wielkiego Postu w dni powszednie.

Zarówno liturgia Jana Złotoustego, jak i Bazylego Wielkiego w swym 
układzie są podobne — składają się z trzech części: z tzw. proskomidii — 
nabożeństwa przygotowawczego, z liturgii katechumenów i z liturgii wier
nych. Prawosławne liturgie są nabożeństwem bardziej skomplikowanym, 
niż Msza rzymska; w skład ich poza kanonem eucharystycznym wchodzą 
liczne litanie, śpiewy psalmów, hymnów i modlitw, czytanie Ewangelii 
oraz kazania.
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Do ofiary eucharystycznej liturgii służy piąć okrągłych pszennych 
chlebków, zwanych z grecka „prosforami” i gronowe czerwone wino.

Jeszcze bardziej skomplikowany i uroczysty charakter mają liturgia 
i nabożeństwo pontyfikalne, odprawiane przez biskupa w asyście licznych 
księży, diakonów i subdiakonów. Tu między innymi wyróżniające się obrzę
dami procesjonalnego wprowadzenia biskupa do kościoła, uroczystego jego 
powitania przez kler oraz wkładania nań szat liturgicznych, co odbywa się 
pośrodku cerkwi, w obecności wiernych, przy śpiewie chóru. Ceremoniał 
ten, miający wiełosetletnią tradycję, nawiązuje do pierwowzorów ceremo
niału wejścia cesarzy bizantyńskich podczas przyjęć poselstw obcokrajow
ców (zarówno w czynnościach, jak i w formie szat pontyfikalnych biskupa).

4. Język i księgi liturgiczne

Liturgia i nabożeństwa prawosławne odprawiane są w zasadzie w  ję
zykach narodowych. Próby utrzymania w  użyciu liturgicznym jedynie ję
zyków tradycyjnych (hebrajskiego, greckiego i łacińskiego), zainicjowane 
przez przeciwników słowiańskiej misji Cyryla i Metodego, nie miały ani 
uzasadnienia, ani powodzenia w Kościele Prawosławnym, który konsek
wentnie stosuje zasadę odprawiania kultu w języku wiernych. Toteż Grecy 
odprawiają nabożeństwa w  języku greckim, Gruzini — w  gruzińskim, Ru
muni — w rumuńskim, Finowie — w  fińskim. Liturgicznym językiem na
rodów słowiańskich jest język cerkiewno-słowiański, po raz pierwszy za
stosowany dla celów liturgicznych przez Cyryla i Metodego oraz używany 
w tym celu i w czasach obecnych, mimo iż przestał być językiem żywym.

Po pierwszej wojnie .światowej w związku z rozbudzeniem świadomości 
narodowej u niektórych narodów słowiańskich (np. Ukraińców, Białoru
sinów) oraz z rozszerzeniem misji prawosławnej na Zachodzie np. w  Cze
chosłowacji) powstały tendencje do używania w praktyce liturgicznej no
wożytnych języków słowiańskich. Ostatnio wzrosło szczególne zaintereso
wanie liturgią i rytuałem prawosławnym na Zachodzie wśród nieprawo- 
sławnych. Wynikiem tego zainteresowania było przetłumaczenie liturgii na 
języki zachodnie. Obecnie liturgia prawosławna jest przetłumaczona na ję
zyki: niemiecki, francuski, angielski, fiński, czeski, polski, ukraiński, bia
łoruski i inne.

Aczkolwiek porządek i skład poszczególnych nabożeństw prawosławnych 
jest stały, treść części składowych nabożeństw (np. hymnów, modlitw, lek
cji i Ewangelii) zmieniła się w zależności ód dnia miesiąca, dnia tygodnia. 
W związku ze zmiennością treści nabożeństw powstają tzw. cykle litur
giczne:, cykl roczny, w  którym treść nabożeństw odpowiada poszczególnym 
datom miesiąca albo roku, cykl tygodniowy — stosownie do dnia tygodnia, 
cykl dzienny — stosownie do pory dnJa. Ponadto istnieją cykle: wielkopost
ny i wielkanocny.
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Stosownie do cyklów liturgicznych została ułożona treść ksiąg liturgicz
nych Kościoła Prawosławnego. Podstawową księgą liturgiczną, zawierającą 
szczegółowe wskazówki, jak odprawiać nabożeństwo, jak ułożyć zmienne 
części każdego nabożeństwa, jak ustalić terminy tzw. świąt ruchomych 
(Wielkanocy, Wniebowstąpienia, Zielonych Świąt), jest księga zwana z grec
ka „Typikonem ” (Typik — wzór), po słowiańsku — „Ustaw ".

Poza tym do bezpośredniego użytku kapłanów podczas nabożeństwa są 
przeznaczone: mszał, Zawierający teksty liturgii, rytuał — teksty obrząd
ków i nabożeństw pomniejszych (np. rytuały sakramentów itp.).

Teksty nabożeństw cyklu tygodniowego zawiera księga tzw. „Oktoich” , 
cyklu rocznego — „m enea” (12 tomów według miesięcy, zaczynając od 
września, który jest pierwszym miesiącem prawosławnego roku kościelne
go — początek roku — 1 września).

Nabożeństwa cyklu wielkopostnego i wielkanocnego umieszczone są 
w  księgach liturgicznych zwanych „Triodion” (z greckiego — trzy pieśni).

Święta prawosławne obchodzone są w zasadzie według kalendarza ju
liańskiego (tzw. starego stylu), mimo iż w niektórych Kościołach lokalnych 
jest stosowany kalendarz gregoriański, ale jedynie przy obchodzeniu świąt 
stałych, z wyjątkiem świąt cyklu wielkanocnego (świąt ruchomych).

5. Śpiew liturgiczny

W Kościele Prawosławnym nie ma zwyczaju używania instrumentów' 
muzycznych dla uświetniania nabożeństw, jak to istnieje w Kościołach za
chodnich. Śpiew jest jedyną muzyką przyjętą w prawosławnej praktyce 
liturgicznej i tradycjami sięgającą do głębokiej starożytności.

Uporządkowanie śpiewu liturgicznego w Kościele zapoczątkowali jesz
cze Ojcowie Kościoła: Efrem Syryjczyk, Jan Złotousty, Kosrrias z Majum 
i Jan Damasceński, który ostatecznie wprowadził w użycie podział śpie
wów liturgicznych na osiem melodii, czyli tzw. „głosów". Melodie te zo
stały przeniesione w X I w. na Ruś. Śpiew na Rusi do X V II w. był wy
łącznie unisonowy, dopiero w połowie X V II w. został wprowadzony har
monijny śpiew włoski. Wpływy zachodniej muzyki przenikały między in
nymi z Polski za czasów patriarchy Nikona.

W X IX  w. rozpoczął się rozwój rosyjskiej muzyki kościelnej; był to 
okres wzmożonej twórczości słynnych kompozytorów takiej miary jak Ar- 
changielski, Bortniański, Turczaninow, Lwów, Glinka, Czajkowski i inni.

6. Szaty liturgiczne

Kościół Prawosławny, jak i wszystkie inne wyznania uznające trady
cję, noszą w czasie spełniania kultu religijnego specjalne szaty przeznaczo
ne dla duchownych. Pod względem formy zewnętrznej szaty te nawiązują
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do tradycji bizantyńskiej, a nawet do czasów apostolskich i jeszcze wcześ
niejszych. Na ich ostateczne ukształtowanie znaczny wpływ miały stroje 
cesarza i wyższych dostojników dworu cesarskiego z V I w., uznanego przez 
liturgistów prawosławnych za okres stabilizacji podstawowych form szat 
liturgicznych w  Kościele Prawosławnym.

Każdy stopień duchowny posiada swoje specyficzne szaty, stanowiące 
jego oznakę zewnętrzną w  czasie nabożeństwa, aczkolwiek istnieją również 
i wspólne szaity dla wszystkich stopni duchownych: diakońskiego, kapłań
skiego i . biskupiego*. Taką wspólną dla wszystkich rang szatą jest tzw. 
„sticharion” (odpowiednik rzymskiej alby), noszony przez diakona jako 
wierzchnia szata, przez kapłana zaś i biskupa — jako spodnia szata, man
kiety, następnie „orarion” (dość szeroka i długa wstęga noszona na lewym 
ramieniu), pojedynczy dla diakona i podwójnie ułożony dookoła szyi ka
płana i biskupa, a noszący wówczas nazwę „epitrachelion” — odpowiednik 
rzymskiej stuły, bez którego nie wolno odprawiać nabożeństwa.

Specyficzną szatą kapłana jest „felonion” — rodzaj płaszcza wkładanego 
przez głowę.

Biskup nosi szatę zwaną „sakkos” , odpowiadającą swym kształtem rzym
skiej dalmatyce, ponadto na ramionach upiększony krzyżami „om ojorion” — 
odpowiednik rzymskiego pallium — również oznaka godności biskupiej, 
bez której nie może odprawiać nabożeństwa pontyfikalnego.-

Biskupi, tak Jak i inni wyżsi dostojnicy kościelni, noszą infuły, czyli 
mitry. Pastorał różni się formą od pastorału rzymskiego — jest zakończony 
krzyżem i głowami dwóch węży łub krzyżem w formie greckiej litery tau.

Specyficzną odznaką biskupa jest również tzw. „panagia” — obraz owal
nej formy noszony na piersi razem z krzyżem (patriarcha i metropolita —; 
głowa Kościoła — noszą dwie paniagie).

Biskup, będący zawsze zakonnikiem, przy procesjach i nabożeństwach 
podrzędnych wkłada szatę ̂ zwaną „mandyas" — lub „mentia” — rodzaj 
długiej kapy z kolorowego jedwabiu (zwykli zakonnicy noszą szaty kóloru 

( czarnego).
Strojem poaaliturgicznym duchownych prawosławnych, np. w Ifosji 

i w Polsce, są tzw. „riasy” , odpowiednik sutanny, przeważnie koloru czar
nego, z szerokimi rękawami. W Rosji i innych krajach słowiańskich me
tropolici i głowy Kościołów .lokalnych noszą nakrycia głowy (tzw. „kło
bu k i") białego koloru, reszta zaś biskupów — nakrycia głowy koloru czar
nego rak ws7.pd7.ie na Wschodzie.



B. ASCEZA JAKO TREŚĆ I  FORMA ŻYCIA KLASZTORNEGO

1. Zycie klasztorne —  jako forma ascezy

Asceza prawosławna nawiązuje bezpośrednio do ideałów zakonnych sta
rożytności, do ruchu anachoretów egipskich początku IV  w. naszej ery. 
Mnisi egipscy propagowali ucieczkę od tego świata w celach duchowego 
doskonalenia się i osiągnięcia osobistego zbawienia. Opuszczali miasta, aby 
realizować w pustyni ideały ascezy. Realizowano ideały życia duchowego 
i doskonałości w dwóch formach: żyli bądź to w ścisłym odosobnieniu (np. 
Antoniusz Wielki), bądź po kilkunastu anachoretów, tworzących jak gdyby 
pierwszy klasztor. W bardzo krótkim czasie ruch zakonny rozszerzył się 
daleko poza granice Egiptu, na Palestynę, Azję Mniejszą i inne kraje 
chrześcijańskie. Zasady współżycia mnichów opracował w IV  w. Bazyli 
Wielki. Jego reguła zakonna wywarła głęboki wpływ na późniejsze kształ
towanie się życia żakonnego nie tylko na Wschodzie, lecz i na Zachodzie.

Prawosławne życie zakonne właściwie nie zna instytucji zakonu, tzn. 
zjednoczenia pewnej liczby klasztorów w  jednej organizacji, mającej włas
ną regułę, wspólnego generalnego przełożonego i podzielonej ma prowincje 
z prowincjałami na czele. , Każdy klasztor prawosławny tworzy odrębną" 
jednostkę, mającą własnego przełożonego (igumena czy archimandrytę) 
i podległego miejscowemu biskupowi. Większe klasztory noszą nazwę 
„ław ry" (np. na Atosie — „W ielka Ław ra” , w Związku Radzieckim — 
Ławra Kijowsko-Peczerska, Ławra Trójce-Sergijowska w Zagorsku, Ławra 
Uspieńska‘ w Foczajowie).

Pod względem organizacji wewnętrznej, klasztory prawosławne podzie
lone są na „cenobie” i „i d i o r y t m y Cenobia jest to klasztor, w którym 
mnisi na równych prawach prowadzą wspólne życie zakonne, posiadają, 
wspólny majątek — własność klasztoru, tworząc swoiste bractwo, pracują
ce dla klasztoru. Nikt z członków cenobii nie ma prawa posiadać osobistego 
majątku, nawet ubranie i przedmioty użytku osobistego stanowią własność 
klasztoru. Idiorytm jest to forma życia klasztornego wręcz przeciwna ce
nobii. W idiorytmie właściwie nie ma wspólnego życia klasztornego, nie 
ma wspólnego majątku, nie ma równych praw i obowiązków. Mnisi tam 
są raczej izolowani jeden od drugiego, nie posiadają wspólnoty w posiłku 
ani w majątku, zdobywają sobie środki do życia własną pracą, mogą po
siadać własny majątek. Obydwie te formy istnieją na sławnej górze Atos 
i w krajach słowiańskich. W tych ostatnich, a szczególnie w Rosji, prze
ważała forma idiorytmowa klasztorów z lżejszym rygorem życia. Klasztory 
cenobialne posiadające ścisły rygor życia i surową ascezę, znajdowały się 
przeważnie na północy Rosji.

Życie zakonne w poszczególnych krajach prawosławnych miało swoje 
okresy rozkwitu i upadku. Można to było obserwować np. na Atosie, zwa
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nym republiką zakonną, gdzie po rozkwicie w latach wczesnego średnio
wiecza nastąpił znaczny upadek życia zakonnego, wyrażający się między 
innymi w stałym zmniejszeniu się liczby zakonników greckich, w formali- 
zowaniu rytuału Zakonnego, w obojętnym stosunku do losów klasztoru. 
Poważnym rezerwatem życia zakonnego były kraje słowiańskie, gdzie kla
sztory odgrywały dużą rolę, a sten zakonny cieszył się autorytetem, szcze
gólnie na Rusi Moskiewskiej.

Na rozwój ideologii ascetycznej i zakonnej wielki wpływ miały dzieła 
ascetyczne Ojców Kościoła i pisarzy kościelnych, jak Bazyli Wielki, Mak
sym Wyznawca i inni. Dzieła te przenikały poprzez Atos oraz klasztory 
jugosłowańskie i bułgarskie na Ruś do słynnych wschodnio-słowiańskich 
ośrodków ascezy zakonnej, jak Ławra Peczerska w . K ijowie (pustelnicy 
Antoni i Teodozy Peczerscy), Ławra Św. Trójcy pod Moskwą (pustelnik 
Sergiusz Radoneski) i inne.

Klasztory i zakonnicy, mimo iż nie zawsze utrzymywali się na należy
tym poziomie duchowym i ascetycznym, stanowili jednak bojowy aktywny 
element w prawosławnym życiu kościelnym,

Wpływy klasztorów i ideologii zakonnej na życie Kościoła Prawosław
nego, szczególnie na Rusi i w Rosji były bardzo mocne: imiona Józefa Wo- 
łockiego, Niła Sorskiego w XV I w., Tychona Zadońskiego i Paisjusza 
Wieliczkowskiego w  X V III w. — świadczyły o intensywnej pracy przed
stawicieli ascezy zakonnej nad odrodzeniem prawosławnego życia klasz
tornego.

Na początku X IX  w., pod wpływem uczniów Paisjusza Wieliczkowskie
go, znanego ascety X V III w., rozwija się intensywnie w klasztorach ro
syjskich życie kontemplacyjne. Stare ideały ascezy zakonnej greckich oj
ców zakonnych znalazły swoje odbicie w kontemplacyjnej ascezie znanego 
w Rosji pustelnika i ascety Serafina Sarowskiego (t 1833), kanonizowanego 
przez Kościół Prawosławny w 1903 r.

Wpływy ascezy zakonnej wychodzą poza bramy klasztorne i obejmują 
w X IX  w. również niektóre koła społeczeństwa rosyjskiego i warstwy pro
stego ludu wierzącego, szukającego i nie znajdującego lepszego życia na tej 
ziemi, a pragnącego znaleźć namiastkę jego w  przeżyciach duchowych i as
cetycznych. Dążenia te znajdują swoje odzwierciedlenie również i w  lite
raturze pięknej (np. u Dostojewskiego). W ośrodku ascetyczno-duchowym 
tzw. „Pustelni O p tin e j" rozwijała się intensywna działalność wydawni
cza — publikowanie literatury ascetycznej (przeważnie tłumaczenia dzieł 
greckich ascetów). Nie brak również dzieł orygirialnych takich nowożyt
nych ascetów rosyjskich, jak biskupi Ignacy Brianczaninow (t 1867) i Teo- 
fan Goworow (t 1894).

Okres chwilowego odrodzenia ascezy prawosławnej w Rosji X IX  w. mi
nął bezpowrotnie, pozostała po nim jedynie literatura ascetyczna, świad-
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ćząca o próbach unowocześniania ideałów ascetycznych, reformowania 
i “podniesienia poziomu życia klasztornego i praktyk zakonnych.

^Klasztory w  Grecji, tak jak i w krajach słowiańskich, odgrywały i te
raz odgrywają rolę nie tylko jako miejsca odpustowe, lecz i jako zakłady 
przygotowujące kadry na wyższe stanowiska w  hierarchii kościelnej, spo
śród mnichów mających wyższe wykształcenie teologiczne rekrutują się 
przeważnie biskupi prawosławni.

2. Pobożność prawosławna

Cały religijny układ życia dawnej społeczności prawosławnej kształto
wał się pod przemożnym wpływem ascetycznych ideałów życia klasztor
nego, uznawanego przez Kościół za doskonały wzór do naśladowania; Zro
zumiały więc staje się fakt, że życie liturgiczne Kościoła pierwotnego — 
porządek, forma, ilość i treść nabożeństw — układane było w  starożytności 
z przeznaczeniem przede wszystkim do użytku klasztornego i zakonników 
oraz przy ich czynnym udziale. Toteż przepisy regulujące tryb życia spo
łeczności kościelnej są w porównaniu z praktyką Zachodu dość surowe. 
W środowisku ludzi wierzących, praktykujących, są stosunkowo ściśle prze
strzegane. Szczególnie dotyczy to postów, które w Kościele Prawosławnym 
i w życiu wiernych zajmują miejsce nieostatnie, pobożność bowiem naka
zuje ścisłe przestrzeganie postów nie tylko w środy i piątki, lecz i postów 
okresowych, których Kościół ustanowił aż cztery — adwentowy lub Fili
powy, Wielki, trwający siedem tygodni, Piotrowy i sierpniowy, tzw. „spa - 
sówka”. Zasługuje na uwagę również fakt, że w Kościele Prawosławnym 
nie praktykuje się ogólnej dyspensy, zezwalającej na spożywanie w czasie 
postu masła, jaj i mleka.

Czynnikiem, znacznie wzmagającym pobożność wyznawców, jest nie 
tylko melodyjność i treść hymnów kościelnych i śpiewów, mistyczny urok 
i symbolika ceremonii liturgicznych i nabożeństw, wywierających wielki 
wpływ na psychikę i usposobienie wierzących, nie tylko czynne ich uczest
n ic tw o ^  nabożeństwie, lecz zrozumiały język liturgiczny, przeważnie oj
czysty, umożliwiający i potęgujący przeżycia religijne wyznawców.

Prawosławni badacze psychologii religijnej, jak np. prof. P. Nowogorod- 
cew, prof. M. Arseniew, prof. E. Trubieckoj, wskazują jako istotne cechy po
bożności (szczególnie rosyjskiej), jej kontemplacyjność, tzn. koncentrację du(- 
chową wokół rzeczy i spraw niebieskich, odrzucających wszystko, co jest 
doczesne. Drugą istotną cechą pobożności jest ściśle złączona z kontempla- 
cyjnością pokora, polegająca na zrozumieniu nicości sił ludzkich i przeja
wiająca się w prostocie ducha człowieka wierzącego, świadomego prawdy 
religijnej zawartej w tej prostocie. Wreszcie trzecią cechą pobożności pra
wosławnej jest radość i optymizm religijny, przejawiający się szczególnie 
w charakterze obchodu Wielkiego Tygodnia, święta zmartwychwstania,
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w treści hymnów liturgicznych, w pogodnym usposobieniu licznych asce
tów prawosławnych. Ale to są rozważania, zdaje się, oparte na refleksjach 
przeszłości, opinie słuszne dla określenia pobożności idealnej, wymarzonej, 
której objawy od wielu dziesiątków lat są coraz rzadsze: laicyzacja życia 
mas i na tym odcinku stale postępuje.

S. K.



„Posłannictwo”

Nr 3— 4 1978

Prawosławna nauka dogmatyczna 
i jej specyfika

1. Księgi symboliczne Wschodniego Kościoła Grecko-Rosyjskiego

Prawosławna nauka dogmatyczna — poza kanonem Pisma Świętego — 
zawarta jest również w księgach symbolicznych, m.ini. Kościoła Grecko- 
-Rosyjskiego.

Do symbolicznych ksiąg wschodniego Kościoła Grecko-Rosyjskiego, czyli 
prawosławnego, uczeni dogmatycy prawosławni zalicaają:

1. „Prawosław ne wyznanie katolickiego i apostolskiego Kościoła W schod
n iego" — kijowskiego metropolity Piotra Mohyły (1640 r.), uznane przez 
czterech patriarchów wschodnich (konstantynopolitańskiego, aleksandryj
skiego, antiocheńskiego i jerozolimskiego) oraz przez patriarchę moskiew
skiego.

2. „W ykład praw osław nej w iary Kościoła Wschodniego” — patriarchy 
jerozolimskiego Dosyteusza (1672 r.), wydany w X IX  w. pod tytułem „O rę 
dzie patriarchów Kościoła Prawosławno-Katolickiego o wierze prawosław 
n e j” .

Wreszcie do najbardziej rozpowszechnionych ksiąg, zawierających wy
kład wiary prawosławnej, należy zaliczyć dzieło metropolity moskiewskie
go Filareta Drozdowa pt.: „Obszerny Katechizm  Chrześcijański P ra w o 
sławnego Katolickiego Kościoła W schodniego", mający charakter księgi 
symbolicznej jedynie dla Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Zasadnicze różnice w nauce dogmatycznej Kościoła Prawosławnego 
i Kościoła Rzymskokatolickiego wynikają między innymi z różnicy w po
dejściu do zagadnienia zmienności i rozwoju dogmatu. Kościół Prawosław
ny nie uznaje i nie przyjmuje dogmatów katolickich, rozwiniętych i ogło
szonych po V II soborze powszechnym: a. nauki o pochodzeniu Ducha Świę
tego (tzw. Filioąue), b. nauki o pierwszeństwie apostoła Piotra wobec in
nych apostołów, c. nauki o prymacie biskupa rzymskiego (papieża) jako
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namiestnika Chrystusa i widzialnej głowy Kościoła, d. nauki o czyśćcu, 
f. dogmatu o Niepokalanym Poczęciu N.M.P. oraz w  1950 roku ogłoszo
nego dogmatu o Wniebowzięciu N.M.P.

kościół Prawosławny zachowuje naukę o pochodzeniu Ducha Świętego 
taką, jaka została ogłoszona w uchwałach II  soboru powszechnego i utrwa
lona w tekście Symbolu Wiary Niceo-Konstantynopolitańskiego. Według 
tej nauki, Duch Święty pochodzi od Boga-Ojca, nie zaś od Boga-Ojca 
i Syna, jak to jest głoszone w  Kościele Zachodnim. Między innymi, opie
rając się na zakazie dokonywania jakichkolwiek zmian w tekście Symbolu 
Wiary uchwalonym na III soborze powszechnym (431 r.), Kościół Prawo
sławny nie uznaje dodatku „i od Syna” — w łacińskim tekście — Filioąue, 
umieszczonego w Symbolu Wiary na Zachodzie. Problem „Filioąue” zo
stał obszernie przedstawiony, na podstawie referatu metropolity Filareta 
wygłoszonego w Belgradzie 15 września 1966 r. na posiedzeniu Międzyna
rodowej Komisji Teologicznej do Spraw Dialogu z Kościołem Rzymsko
katolickim (zob. „Posłannictwo” 1974, nr 3—4, s. 80—95 oraz 1975, nr 
s. 31—42).

Kościół prawosławny nie uznaje również nauki rzymskiej o pierwszeń
stwie i szczególnych uprawnieniach jurysdykcyjnych apostoła Piotra w sto
sunku do innych apostołów oraz o jego wyjątkowym stanowisku w Koś
ciele pierwotnym, twierdząc, że nauka ta jest sprzeczna zarówno z trady
cją kościelną, jak i z Pismem Świętym (Mt 20, 27).

2. Nauka o Kościele

Zaprzeczeniem podstawowych dogmatów katolickich o prymacie pa
pieża i jego nieomylności jest prawosławna nauka o Kościele, jako insty
tucji pośredniczącej w akcie uświęcenia człowieka.

Według prawosławia Kościół chrześcijański — widzialny, ziemski — 
stanowi założoną przez Jezusa Chrystusa społeczność ludzi prawdziwie 
wierzących weń, społeczność tworzącą duchowe, mistyczne ciało Chrys
tusa: W tym mistycznym ciele, którego niewidzialną głową jest sam 
Chrystus — łgłoszą dogmatyści prawosławni — dokonuje się wielkie dzieło 
oświecenia i uświęcenia ludzi. Dzieło to, dokonane przez Odkupiciela 
ludzkości w czasie Jego żywota ziemskiego, jest kontynuowane w celu 
sprowadzenia ludzkości na drogę zbawienia i połączenia z Bogiem (w Kró
lestwie Bożym). Środkami, którymi Kościół prowadzi swych członków do 
oświecenia i uświęcenia, są nauka wiary, sakramenty, widzialne kierow
nictwo hierarchiczne oraz niewidzielne działanie Ducha Śwętego.

Zasadniczymi znamionami Kościoła, krótko ujętymi w „Credo” są: jed
ność, świętość, powszechność i apostolskość.
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Kościół jest jedyny wewnętrznie i zewnętrznie. Jedność wewnętrzna, 
jako najbardziej istotna, jest łącznością wierzących w Chrystusie z Du
chem Świętym. Zewnętrzna jedność Kościoła przejawia się w zgodnym 
Wyznawaniu wiary, w  jedności nauki, kultu, sakramentów, w jedności suk
cesji hierarchicznej (biskupstwa) i ustroju kościelnego (jedność kanonów 
kościelnych). Istnienie.Kościołów lokalnych (krajowych) nie stoi w  sprzecz
ności z zasadą jedności Kościoła niewidzialnego, ponieważ złączone są one 
nie więzami jurysdykcji, lecz wspólną wiarą, kultem i jednakowym ustro
jem kościelno-hierarchicznym.

Jako ciało Bogoczłowieka Kościół, według doktryny prawosławnej, jest 
święty, tzn. czysty, bez skazy. Źródło i fundament świętości Kościoła znajj- 
duje się w  Duchu Świętym, który stale i trwale obdarza ciało Kościoła 
swoimi łaskami. Ze świętości swej Kościół, jako całość (nie hierarchia), 
czerpie nieomylność w  nauce. Przedmiotem nieomylności Kościoła są jedy
nie prawdy objawienia boskiego. Całą więc gorliwość swoją Kościół kie
ruje ku aachowaniu niepokalanej czystości wiary.

Prawosławne pojęcie „katolickości” K ościo ła ' znacznie różni się od ka- 
tolickości w rozumieniu zachodniej nauki dogmatycznej. Przejawia się to 
między innymi i w uprzednio wspomnianym już innym brzmieniu tego 
słowa w języku rosyjskim — katoliczeskij, i w słowiańskim jego tłumacze
niu. Tekst słowiański Symbolu Wiary (C red o ) nie ma ani wyrazu ,kato 
licki” , ani katoliczeskij. Słowo greckie katholike zastąpiono wyrazem sło
wiańskim „soborny” — soborowy. Znani filozofowie i teolodzy prawosław
ni, A. Chomiakow, S. Bułhakow, uważają, że w terminie tym zawarta jest 
Cała istota eklezjologii prawosławnej, prawdziwy duch prawosławia.

Słowiański termin „soborność”, stanowiący wolny przekład greckiego 
„katolickość” lub „powszechność” , oznacza ob iera n ie , łączenie, jedność  

całości kolektyw nej — jedność w ielu  w  m iłości i wolności, czynne wspólne  
życie w  jed ne j prawdzie” . „Soborność” — w rozumieniu teologii prawo
sławnej stanowi zasadę przeciwstawną rzymskiej koncepcji jednoosobowej 
władzy papiestwa, będącej uosobnieniem jedności kościelnej w ujęciu ekle
zjologii zachodniej.

Istotną różnicą w prawosławnej - i katolickiej nauce o Kościele oraz 
w ustaleniu organu nieomylności jest prymat papieża na Zachodzie i pry
mat soboru na Wschodzie: w  katolicyzmie organ nieomylności jest orga
nem jednoosobowym (papież) w prawosławiu — sobór. Nie należy to prze
ciwstawienie jednostki kolektywowi ujmować jako przeciwstawienie pa
pieża soborowi, lecz jako przeciwstawienie hierarchii, będącej częścią Koś
cioła, całemu Kościołowi, jego pełni. Zagadnienie to wyraźnie formułuje 
orędzie patriarchów wschodnich w 1849 r.: „Strażnikiem, prawowierności 
u nas same ciało Kościoła, tzn. zam lud (w iern i), który zawsze pragnie 

zachować swoją wiarę niezmienną” .
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Konsekwencją nauki prawosławnej w Kościele jest nieuznanie i odrzu
cenie katolickich dogmatów o prymacie biskupa rzymskiego i jego nieomyl
ności ex cathedra.

3. Nauka o sakramentach

Kościół prawosławny uznaje siedem sakramentów, będących w rozu
mieniu wyznawców widzialnymi środkami przekazywania wierzącym Łaski 
Bożej: chrzest, bierzmowanie, eucharystię, pokutę, kapłaństwo, małżeństwo 
i namaszczenie olejami świętymi, które według nauki prawosławnej, nie
koniecznie powinno być ostatnim namaszczeniem.

Do specyfiki teorii i praktyki prawosławnej nauki o sakramentach na
leżą między innymi:

a. „ Chrzest przez trzykrotne zanurzenie w wodzie (stąd ' grecki wyraz 
(„Baptidzo” — zanurzam, chrzczę) i używanie przez kapłana starożytnej, 
bezosobowej formuły chrztu (zamiast zachodniego „Ja ciebie chrzczę” — 
„Chrzci się sługa B oży”).

b. Łączenie obrzędu bierzmowania razem ze chrztem i wykonywanie 
tego sakramentu przez zwykłego kapłana (nie zaś przez biskupa).

c. Używanie w sakramencie eucharystii Chleba kwaśnego i udzielanie 
komunii pod dwiemla postaciami również i wiernym.

Według prawosławnej nauki w sakramencie eucharystii transsubstan- 
cjacja, czyli przeistoczenie Chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, nastę
puje nie w czasie wygłaszania przez kapłana słów ustanowienia („T o  jest 
ciało m o je” ...), lecz w czasie modlitwy kapłańskiej wzywającej Ducha 
Świętego na dary, zwanej „epiklezą” .

W nauce o sakramencie pokuty nie zgadza się Kościół Prawosławny 
z katolicką doktryną o zadośćuczynieniu, o indulgencjach, odpustach itp.

Prawosławna nauka o sakramencie kapłaństwa uznaje tylko następu
jące stopnie hierarchiczne: 1. biskupstwo, 2, kapłaństwo, 3. diakonat. Koś
ciół Prawosławny między innymi nie nakłada obowiązku celibatu na ka
płanów i diakonów.

4. Mariologia

Z chrystologią, tzn. nauką Kościoła o Chrystusie, ściśle związana jest 
mariologia, tzn. nauka o Marii, Matce Boskiej. Nauka Kościoła prawosław
nego o- Marii jest oparta, według doktryny teologów, na nauce Kościoła 
starożytnego, stwierdzonej uchwałami soborów powszechnych. Dogmatycz
ny sens kultu Marii Bogurodzicy, czczonej przez Kościół prawosławny 
„w yże j od aniołów”, głęboko i wszechstronnie ujawniony jest w hymnach
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liturgicznych i nabożeństwach Kościoła prawosławnego oraz w ikonografii, 
a szczególnie w tradycji konsekrowania kościołów pod wezwaniem N.M.P., 
w ustaleniu szeregu wielkich świąt na jej cześć (tzw. święta maryjne) itp.

Uznając jednak powszechność grzechu pierworodnego we wszystkich 
potomkach Adama, Kościół prawosławny nie czyni wyjątku z tego ogólnego 
prawa dla Bogurodzicy. Wolny bowiem od grzechu jest jedynie Jezus Chry
stus, jako zrodzony od Ducha Świętego i Marii Dziewicy. Logicznym na
stępstwem tej nauki było nieuznanie i odrzucenie dogmatu katolickiego
o niepokalanym poczęciu N.M.P., nieznanego Kościołowi pierwotnemu i na 
soborach powszechnych nie uchwalonego.

5. Eschatologia

Nauka o końcu świata i drugim przyjściu Zbawiciela — eschatologia — 
jest ujęta w  dwóch podstawowych tematach: a. Bóg jako wykonawca 
swych celów w  stosunku do poszczególnych ludzi i b. Bóg jako wykonaw
ca swych celów wobec całego rodzaju ludzkiego. Temat pierwszy traktuje
o śmierci ciała i nieśmiertelności; duszy, o sądzie nad duszą, o życiu poza
grobowym sprawiedliwych i ' grzeszników. Temat drugi obejmuje naukę
o oznakach drugiego przyjścia Chrystusa, o Antychryście i czasie jego 
przyjścia, o walce ż Antychrystem, o zmartwychwstaniu umarłych, o cia
łach zmartwychwstałych i ich właściwościach oraz o końcu świata i Są
dzie Ostatecznym.

Problemy doktryny eschatologicznej nie są ujęte przez Kościół w ści
słych sformułowaniach, mających ogólnie obligatoryjny charakter orzeczeń 
dogmatycznych (dogmatów). W „Sym bolu  W iary Niceo-Konstantynopolitań 
skim” nauka ta sformułowana została bardzo krótko i ogólnikowo: „Ocze
kuję zmartwychwstania um arłych i żywota przyszłego w ieku”. Kościół 
więc poza podstawowymi tekstami Pisma Świętego czerpie dla swojej nau
ki z bogatej spuścizny Ojców Kościoła i szerzej rozwija doktrynę escha
tologiczną w orędziu patriarchów wschodnich.



Marek Ambroży

Nauka Kanta 
o dowodach na istnienie Boga

Wstęp

W historii filozofii, od najdawniejszych czasów aż do Immanuela Kanta 
czy Teilharda de Chardin, Bóg zajmował ważne miejsce. Poszukiwanie 
rozumowe Boga człowiek zawsze zaliczał do istotnych potrzeb duchowych, 
swego intelektu. Wbrew głoszonym poglądom o naszym praktycznym na
stawieniu, technokratycznym sposobie myślenia, jest w nas miejsce na 
subtelne potrzeby duchowe. Staramy się zrozumieć siebie i otaczający nas 
świat, zastanawiamy się nad drogą rozumowego wykrycia istnienia Boga. 
Wszystkie te problemy stawiano w wielkich systemach filozoficznych, do 
których niewątpliwie należy też filozofia krytyczna Immanuela Kanta. Fi
lozofia Kanta wywarła ogromny wpływ na kształt nowożytnej i współczes
nej myśli filozoficznej i teologicznej.

Nas interesuje w tej pracy stosunek Kanta do dowodów na istnienie 
Boga. Oczywiście, nie możemy dzisiaj ograniczyć się do powtarzania twier
dzeń Kanta, ale nie możemy też przejść obojętnie obok filozofii krytycznej, 
jeśli naprawdę zależy nam na pogłębieniu swej refleksji filozoficznej i teo
logicznej.

Jedynie filozoficznie pogłębiona myśl teologiczna może podjąć dyskusję 
ze współczesnym ateizmem, wyjaśnić intelektualną sytuację, w jakiej znaj
duje się chrześcijaństwo i uczynić je zrozumiałym dla współczesnego czło
wieka.

I. Stanowisko Kanta wobec dowodów na istnienie Boga w  filozofii 
teoretycznej

Podstawową konsekwencją filozofii teoretycznej jest założenie dwoistości 
w  istnieniu świata. Świat egzystuje jak gdyby na dwóch płaszczyznach:
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jednej .dostępnej poznaniu ludzkiemu, którą Kant nazwał światem feno
menów, i drugiej, istniejącej pora podmiotem i niepoznawalnej, którą Kant 
określił mianem „noum enów ” albo „rzeczy samych w  sobie” . Świat feno
menalny to świat ujawniający się w poznaniu, ale tym samym przez to 
poznanie konstruowany. Świat „rzeczy samych w  sobie” jest światem 
obiektywnym, nie zabarwionym ludzką subiektywnością, ale zakryty przed 
ludzkim poznaniem. W filozofii teoretycznej pragnął Kant wykazać, że 
zakładając podmiotowe i powszechne formy poznawcze, jakie znajdują się 
w  podmiocie przed wszelkim doświadczeniem, da się ocalić podmiotową 
powszechność i konieczność wiedzy matematycznej i przyrodniczej.

inaczej mą ^ię' rzecz w dziedzinie tradycyjnej metafizyki, w  ramach 
której możliwe było racjonalne poznanie Boga1. Kant twierdzi, że wykra
czając poza doświadczenie, metafizyka traci wartość nauki i należy 
zamknąć do niej bramy rozumowi teoretycznemu. Usiłował on w  miejsce 
dotychczasowej pseudonaukowej metafizyki stworzyć nową metafizykę 
transcendentalną, opartą — jego zdaniem — na trwałych podstawach nau
kowych. Wszystkie zagadnienia dotychczasowej metafizyki, a więc i pro
blem poznawalności Boga, nabrały w metafizyce Kanta nowej, transcen
dentalnej barwy. Rozwiązanie problemu poznawalności Boga w  filozofii 
teoretycznej jest konsekwencją całej kantowskiej filozofii krytycznej. Kant 
stworzył system filozoficzny bardzo zwarty, i dlatego patrząc jedynie przez 
pryzmat całej jego filozofii krytycznej możemy odpowiedzieć na pytanie, 
jak Kant rozwiązał w niej problem dowodów na istnienie Boga.

Zdaniem Kanta, poznanie Boga winno być czystym poznaniem a priori, 
a więc bez uwzględnienia interpretacji rzeczywistości, jak to czyniono do 
czasów Kanta. Rozum teoretyczny nie może sięgnąć w swym poznaniu 
naukowym po^a świat fenomenalny do świata nadzmysłowego „rzeczy sa
m ych w  sobie” . Z tego prosty wniosek, że istnienie Boga nie może być 
naukowo poznane w  granicach filozofii teoretycznej. Wprawdzie rozum 
teoretyczny tworzy pojęcie Boga, aby móc wszystkie zjawiska zamknąć 
w naczelnej syntetycznej idei, jednak ta idea działająca poza dwuriastoma 
kategoriami poznawczymi, nie posiada naukowej i obiektywnej wartości. 
„Najw yższa istota pozostaje w ięc dla czystego spekulatywnego rozum u ty l
ko ideałem, ale przecież ideałem  bezbłędnym i pojęciem , które zamyka i ko
ronuje całe ludzkie poznanie. O biek tyw nej jego realności nie można  
wprawdzie na te j drodze udowodnić, ale nie można też je j  odrzucić” 1. Kant 
nie dowodzi tu istnienia Boga, ale zwraca uwagę na naturalną skłonność 
umysłu do stawiania pytań dotyczących istnienia Najwyższej, istoty.

Tradycyjna metafizyka twierdzenie o możliwości naukowego poznania 
istnienia Boga opiekała, według Kanta,- na; trzech dowodach: ontologicznym, 
kosmologicznym i fizykoteologicznym. Oczywiście, jeżeli Kant poznanie

1 I. Kant: Kryteria czystego rozumu, K raków  1957, t. II, s. 381.
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rozumu teoretycznego ograniczył do świata fenomenalnego, to dowody te 
w  ramach jego filozofii krytycznej straciły wszelką wartość. Dlatego też 
Kant podjął ich szczegółową krytykę.

Dowód ontologiczny, który uważał za najważniejszy w tym sensie, że 
sprowadzają się do niego pozostałe, zawiera myśl taką, że na podstawie 
pojęcia Boga można stwierdzić jego istnienie. Zanim przejdziemy do oma
wiania. sposobu przedstawienia tego dowodu przez Kanta, prześledźmy hi
storię tego dowodu i miejsce, jakie zajmował w  metafizyce.

Z dowodem ontologicznym spotykamy się już u św. Anzelma (1033— 
1109), arcybiskupa Canterbury, który tak dowodził istnienia Boga z naszego
o Nim pojęcia: „G d y  ktoś słyszy, że Bóg jest tym , nad co nic większego 

nie m oże być pomyślane, na pew no to zrozumie i ma w  swoim  um yśle, cho
ciaż nie rozumie, że taki byt istnieje. Lecz na pewno to, nad co nic w ięk 
szego pomyślane być nie może, istnieje nie tylko w  sam ym  umyśle. G dyby  
bow iem  istniało w  samym  um yśle, można by  sądzić, że jest ponad tym  

coś w iększego; w  takim wypadku równocześnie dana rzecz byłaby taką, 
nad którą nic większego pomyślane być nie może, i nie by łoby  taką, 
to zaś jest niemożliwe. Istn ieje  tedy bez wątpienia i w  um yśle, i w  rzeczy
wistości to, nad co nic większego nie m oże być pom yślane”2. Sw. Tomasz3 
ocenia ontologiczny dowód św. Anzelma dosyć surowo, jako niedozwolone 
przejście z porządku logicznego do realnego. Kant w  kilkaset lat później 
ocenił go identycznie: „Popełniliście już sprzeczność, gdy w  pojęcie rzeczy, 
którą chcieliście pom yśleć jedynie jako możliwą, wprowadziliście już, choć
by  pod ukrytym  im ieniem , pojęcie je j  istnienia”4.

Dowód ontologiczny św. Anzelma nie był jednakowo komentowany. Do
wód ten przyjmuje Bonawentura, zaś Duns Szkot uważa ten sposób dowo
dzenia za prawdopodobny. W czasach nowożytnych stosuje analogiczny do
wód R. Kartezjusz (1596—1650). Sławny ten myśliciel, jeden z twórców 
now ożytnej filozofii, zajmuje się problemem istnienia Boga w „Discours 
de la m ethode" i w „Meditationes” . Tak pisze on o tym dowodzie: „Cała  

siła tego dowodu polega na tym, że uznaję, że nie by łoby  m ożliwe, żebym  

istniał taki, jaki jestem , a m ianowicie taki, który ma w  sobie idee Boga, 
gdyby nie istniał naprawdę B óg ’’5.

Nawiet Kant, w  okresie przedkrytycznym uważa, że dowód ontologiczny 
jest jedynie możliwym dowodem na istnienie Boga6. Zmienił jednak zda
nie, tworząc filozofię teoretyczną, i w  „K rytyce czystego rozum u’’ twier

2 Fr. Sal. Schmitt: S. Anselml Cantuarlensis Arcfiiepiscopi opera omnla ad fldem  
codicum  recensult, |Seccovii 1938, t. I, s. 101—102.

* Ś. Thomae: Summa theologlca, I, q. 2, s. 1 ad 2.
4 I. Kant; Krytyka czystego rozumu, wyd. cyt. t. II, s. 337—338.
5 R. Descartes: Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. K. Ajdukiewiczowie, W a r 

szawa 1958, t. I, S. 67—68.
'  I. Kant: Der elnzlg mogUche Beweisgrund z u einer Demonstratłon des Daseins 

Gottes, Konigsberg 1763.
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dził, że dowód ten jest bezpodstawny. Na podstawie pojęcia o bycie real
nym nie możemy wnioskować, że byt ten istnieje. „Jeżeli tedy myślą sobie 
pewną istotę jako najwyższą realność (bez  braku)  to pozostaje jeszcze zaw 
sze zagadnienie, czy ona istnieje, czy nie”7. Z  pojęcia Najwyższej istoty 
wynika, zcfaniem Kanta, tylko możliwość jej istnienia, a nie Jej istnienie. 
„Darem ny jest w ięc wszelki trud i praca nad tak sławnym  (kartezjańskim ) 
ontologicznym dow odem  istnienia istoty na jw yższej na podstawie pojęć. 
A  człowiek o równie m ałe j m ierze w zbogaciłby swe poznanie uzyskane na 
podstawie samych tylko idei, jak kupiec sw ój majątek, gdyby dla popra
wienia swego stanu posiadania chciał dopisać kilka zer do swego stanu 
kasowego”*,

Tymi słowami kończy Kant rozdział poświęcony krytyce dowodu onto- 
logicznego. Kant twierdząc, że rozum teoretyczny nie może w  swym po
znaniu wyjść poza świat fenomenalny, zmuszony był odrzucić wszelkie 
dowody a posteriori. W ramach jego filozofii teoretycznej stracił swą war
tość dowód kosmologiczny,- zwany w tradycyjnej mietafizyce dowodem 
z przyczynowości, i dowód fizykoteologiczny, zwany dowodem na istnienie 
Boga z celowości praw przyrody.

Kant, w swej filozofii teoretycznej, uważa przyczynowość sprawczą je
dynie za jedną z apriorycznych kategorii intelektu, a zasadę przyczynowości 
za sąd syntetyczny a priori. Z tego łatwo wyprowadzić wniosek, że sąd 
ten ma zastosowanie jedynie w sferze zjawisk i nie może służyć za pod
stawę' w  dowodzie na istnienie Boga. Także w celowości widzi Kant su
biektywne prawo intelektu, nie posiadające obiektywnej wartości przed
miotowej i obowiązujące jedynie myśl ludzką. Zdaniem Kanta, dowód 
z celowości wskazuje co najwyżej na rządcę świata, a on jeszcze nie jest 
Pełnią Bytu, tj. Bogiem.

Prócz krytyki wymienionych trzech dowodów na istnienie Boga (onto- 
logicznego, kosmologicznego i fizykoteologicznego), odnajdujemy w  pole
mice Kanta z kosmologią racjonalną, krytykę dowodu na istnienie Boga 
z faktu istnienia bytów przygodnych. Zdaniem Kanta, przechodząc z twier
dzenia o istnieniu bytów przygodnych do istnienia Bytu Koniecznego, po
padamy w antynomię. „Teza: Do świata należy coś, co albo jako jego część, 
albo jako jego przyczyna jest bezwzględnie konieczną istotą. Antyteza: N i 
gdzie, ani w  świecie, ani poza światem, nie istnieje bezwzględnie konieczna 

istota jako jego przyczyna”9. Kant sądzi, że możemy bronić tezy i antytezy 
za pomocą jednakowo silnych argumentów, a to dowodzi, że są one przez 
czysty rozum teoretyczny nierozstrzygalne. Można jedynie wyjaśnić anty
nomię w ten sposób, że w świecie zjawiskowym żadna istota konieczna nie

7 I. Kant: „Krytyka czystego rozumu, wyd. cyt. t. II, s. 341.
8 Tamże, s. 344.
* Tamże, s. 195.
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istnieje, natomiast może istnieć, a przynajmniej nie jest sprzeczne istnie
nie takiego bytu w świecie ponadzmysłowym.

Kant broniąc tezy, pisze: początek szeregu czasowego nie m oże być  
tylko przez to określony, co (g o ) czasowo poprzedza, w ięc na jw yższy w a
runek początku szeregu zmian m usi istnieć w  czasie...”1’1. Z 'tego twierdze
nia Kant wyprowadza wniosek, że coś koniecznego musiałoby istnieć w sa
mym świecie.

W antytezie Kant dowodzi, że Istota Konieczna nie istnieje ani w świe
cie, ani poza nim. Nie może istnieć w świecie, albowiem „w  szeregu jego  

zmian istniałby początek bezwzględnie konieczny, a w ięc bez przyczyny... 
albo sam szejeg nie m iałby żadnego początku i —■ choć w e wszystkich 
swych częściach by łby  przypadkowy i uwarunkowany — w  całości sw ej 
(b y łb y ) m im o to bezwzględnie konieczny i nieuwarunkowany, co samo so
bie przeczy...” 11. Kant pragnie dalej wykazać, że Istota Konieczna nie może 
istnieć poza światem, taka bowiem przyczyna musiałaby rozpocząć istnie
nie szeregu przyczyn w  świecie. W  tym zaś wypadku „... je j  przyczynowość  
należałaby do czasu, a przez to w łaśnie do ogółu zjawisk, tzn. do świata; 
ona sama przeto... nie m ogłaby być poza światem, co jest sprzeczne z za
łożeniem ’’12. Kant więc odrzuca dowód z przygodności bytów jako nierozl- 
strzyg&lny w granicach filozofii teoretycznej.

Z powyższej kantowskiej krytyki dowodów na istnienie Boga wynika, że 
Kant odrzucił je kategorycznie, opierając ich krytykę na problematycznych 
wnioskach, płynących z filozofii teoretycznej. Kantowska krytyka ma nie
wątpliwie swą wartość, wzbogaciła teologię Racjonalną, ale nie możemy 
uznać jej za wystarczającą, ponieważ Kant, ograniczając się raczej do me
tafizyki pokartezjańskiej, w szczególności Leibniza, Wolffa oraz ich ucz
niów, poddał jedynie krytyce ich dowody na istnienie Boga. Po przedstaw 
wieniu historii rozwoju dowodu ontologicznego nietrudno się domyśleć, że 
dowód ten w tradycyjnej metafizyce nie odgrywał zasadniczej roli, jak 
to twierdził Kant. Wręcz przeciwnie, już św. Tomasz podważył jego war
tość, a późniejsi myśliciele także zdawali sobie sprawę z jego braków, 
dlatego też starali się go uzupełnić przez wprowadzenie elementów a po
steriori (Kartezjusz) albo powoływali się na inne dowody (Leibniz). Na
tomiast kantowska krytyka dowodów a posteriori, które odgrywały istotną 
rolę w tradycyjnej metafizyce, oparta jest na problematycznym twierdze
niu o niemożliwości przejścia z poznania świata zmysłowego do świata 
nadzmysłowego „rzeczy samych w  sobie” .

Kant odrzucając możliwość poznania istnienia Boga, stanął na stano
wisku agnostycyzmu, tj. poglądu, według którego możliwe jest istnienie 
nadzmysłowych „rzeczy samych w  sobie" ale są one niezpoznawalne. Na

10 Tamże, s. 197. 
u Tamże, s. 195—196. 
** Tamże, s. .197.
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stanowisku agnostycyzmu stoją również pozytywiści, do których przede 
wszystkim należeli: we Francji — A. Oomte (1798—1857) i H. Taine 
(1828— 1893), w  Anglii — J. Stuart M ili (1806— 1873) i M. Spencer (1820— 
— 1903), w Niemczech — E. Laas (1837—1885) i Th. Ziegler (1846—1918), 
w Polsce — A. Świętochowski (1849—1938), P. Chmielowski (1848—1904) 
i J. Ochorowicz (1850—1917). Tendencje agnostyczne pojawiają się w neo- 
kantyzmie u takich przedstawicieli, jak: F. A. Lange (1828—1875), O. Lieb- 
mann (1840— 1912) i H. Cohen (1842—1918). Wszyscy angostycy ogranicza
jąc władze poznawcze ludzkiego umysłu do rzeczy danych w doświadczeń 
niu, istnienie Boga traktują jako niepoznawalne.

II. Stanowisko Kanta wobec dowodów na istnienie Boga w  filozofii 
.praktycznej

Moralność, zdaniem Kanta, kształtuje w człowieku rozum praktyczny, 
niezależnie od rozumu teoretycznego, a więc oddzielił on głęboko rozum 
praktyczny od teoretycznego, „...czysty rozum  m oże być praktyczny, tj. może  

determ inować wolę niezależnie od wszystkiego, co empiryczne
W filozofii Kanta rozum praktyczny (praktische Vernunft) oraz rozum 

teoretyczny (theoretische Vemunft) nie stanowią dwóch różnych władz 
umysłu. Są jedynie dwojaką- formą tej samej władzy poznawczej, charak
teryzującej się niezależnością od empirycznych warunków. Rozum prak
tyczny stanowi przezwyciężenie ograniczoności poznawczej rozumu teore
tycznego. Zdolność poznawcza rozumu teoretycznego zawiera się w grani
cach doświadczenia, poza którym rozum teoretyczny nie może poznawać. 
„W całości wszelkiego m ożliwego doświadczenia zawarte są... wszystkie 
nasze poznania’’1*.

Natomiast rozum praktyczny nadaje pewnym pojęciom transcendental
nych wartości, czyniąc' je koniecznymi postulatami życia moralnego. Ro
zum praktyczny ustanawiając prawa moralne nie opiera się na znajomości 
panującego w przyrodzie porządku, ale przeciwnie „... sam przez się i nie
zależnie od wszystkich zjaw isk nakazuje, co dziać się powinno” 15.

Prawa rozumu praktycznego są ważne i obowiązujące wszystkich lu
dzi. Zgodnie z krytyką Hume’a, Kant twierdzi, że niepodobna wyprowadzić 
tych cech powszechności i konieczności z doświadczenia, które dostarcza 
jedynie zmiennych i subiektywnych wrażeń. Można je wyprowadzić z ro
zumu. Racjonalizm kantowski wyraża się tym w  filozofii praktycznej, że 
czysty rozum wybiera maksymy dfa ludzkiego działania. Pragnienia czło
wieka są więc pod kontrolą rozumu.

15 I. Kant: Krytyka praktycznego rozumu, W arszawa 1972, s. 71.
14 I. Kant: Krytyka czystego rozumu, K raków  1957, t. I, s. 298.
10 I. Kant: Uzasadnienie metafizyki moralności, W arszawa 1953, s. 31.
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Kant sprowadza wszelką powinność do nakazów imperatywu katego
rycznego. A  dla Kanta „kategoryczny” znaczy tyle co powszechnie ważny16. 
Działanie człowieka ma więc być oparte na maksymach Ważnych dla 
wszystkich bytów rozumnych. Kant wprawdzie ograniczył wartość poznaw
czą kategorii do granic możliwego doświadczenia, Sie z teoretycznym ogra
niczeniem czystego rozumu idzie w parze jego praktyczne rozszerzenie. 
„Rozszerzenie teoretycznego rozum u i jego poznanię w odniesieniu do tego, 
co nadzm ysłowe w  ogóle, o tyle, że rozum  ten zastał zm uszony do przy 
znania, że istnieją takie przedmioty, choć nie rhógł ich bliżej określić, 
a w ięc sam rozszerzyć tego poznania przedm iotów  'Jktóre zostały m u  teraz 

dane z praktycznego względu i także tylko do praktycznego użytku), przy
rost ten przeto czysty rozum  teoretyczny, dla któtego wszystkie ow e idee 
są transcendentalne i nie posiadające przedmiotu, rna do zawdzięczenia je 
dynie sw ej czystej w ładzy praktycznej

Rozum praktyczny więc, gdy chodzi o poznanie prawd nadzmysłowych, 
posiada prymat w stosunku do rozumu teoretycznego, który musi nawet 
przyjąć niektóre twierdzenia podawane przez rozum praktyczny, mimo że 
nie może ich udowodnić.

Prawo moralne Kanta nakazuje czynić dobro bez żadnych czasowych 
ograniczeń, zakłada istnienie nieśmiertelnej duszy, jako warunku umożli
wiającego ciągłe tworzenie dobra. „To samo prąwo musi... doprowadzić 

także do możliwości drugiego elem entu najwyższego dobra, m ianowicie  

szczęśliwości odpow iedniej do ow ej moralności, a %ym samym  do założenia 

istnienia przyczyny adekwatnej tem u skutkowi, t j. ’ m usi postulować istnie
nie: Boga jako niezbędne dla um ożliw ienia najwyższego dobra (który to 
przedmiot naszej w oli jest w  sposób konieczny związany z m oralnym  pra
w odawstw em  czystego rozum u)” 111.

Szczęśliwość istot rozumnych polega, zdaniem Kanta, na zgodności ca
łej przyrody z ich pragnieniami i wolą, lecz ani w prawie moralnym, ani 
w całym świecie nie ma podstaw do takiej zgodności, ponieważ człowiek 
nie jest przyczyną światai. „N ie  ma więc. w  prawie m oralnym  na jm niejszej 
choćby podstawy dla koniecznego związku pom iędzy moralnością i propor
cjonalną do n ie j szczęśliwością istoty należącej do świata, jako jego część, 
i przeto od niego zależnej; istota ta dlatego w łaśnie nie m oże być przez 
swą wolę przyczyną te j natury i uczynić je j, co się tyczy sw ej szczęśli
wości, w łasnym i siłami całkowicie zgodną ze sw ym i praktycznymi zasa
dam i"w.

Jeśli więc dwa pierwiastki dobra, moralność i szczęśliwość, mają się 
kiedyś złączyć, to „... postuluje się także. istnienie' różniącej się od natury

'• E. Cassirer: A xel Hagerstrom, Goteborg 1939, s. 79.
17 Ł  Kant: Krytyka praktycznego rozumu, wyd. cyt. s. 217.
15 Tamże, s. 200—201.
»  Tamże, s. 201.
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przyczyny całej natury (przyczyny), która zawierałaby podstawę tego związ
ku, m ianowicie ścisłej zgodności szczęśliwości z moralnością. Ta naczelna  

przyczyna m a zawierać jednak podstawę zgodności natury nie tylko z  pra
w em  (dotyczącym ) woli rozum nych istot, lecz także z przedstawieniem  tego 

prawa, o ile te istoty czynią sobie owo prawo naczelnym  m otyw em  deter
m inującym  ich wolę, a w ięc zgodności jedynie z obyczajam i pod w zglę 
dem  form y, lecz także z ich moralnością jako ich pobudką, tj. z ich m oral
nym  usposobieniem. A  zatem najwyższe dobro jest w  świecie tylko (o  ty le ) 
m ożliwe, o ile przyjm ie się naczelną przyczynę natury, która posiada p rzy - 
czynowość odpowiadającą m oralnem u usposobieniu. Istota zaś zdolna do 

czynów  na podstawie przedstawienia sobie praw jest inteligencją (istotą 
rozum ną), a przyczynowością takiej istoty na podstawie tego przedstawienia  
sobie praw  jest je j  wola. A  zatem naczelną przyczyną natury, o ile trzeba  
ją  założyć jako konieczną do najwyższego dobra, jest istota, która dzięki 
intelektowi i w oli jest przyczyną (a w ięc stwórcą) natury, tj. Bóg. W obec  

tego postulat możliwości najwyższego pochodnego dobra (najlepszego świa
ta ) jest zarazem postulatem rzeczywistości najwyższego pierwotnego dobra, 
m ianowicie istnienia Boga”20.

Tak więc Bóg, zdaniem Kanta, musi istnieć jako konieczny poręczy
ciel ludzkiego szczęścia, które nie może być motywem działania, gdyż to 
byłoby niemoralne, a jednak człowiek powinien je osiągnąć, co byłoby 
niemożliwe bez istnienia Bytu, od którego zależy cała przyroda. Istnienie 
Boga, jako Twórcy świata i Najwyższego dobra jest koniecznym postula
tem ludzkiego życia, w dobru jakie człowiek ma realizować musi się zna
leźć pełna harmonia moralności i szczęścia, a taką harmonię może zapew
nić jedynie Bóg.

Postulat istnienia Boga nie jest, zdaniem Kanta, dowodem istnienia 
Stwórcy, lecz wiarą rozumną. „Ta moralna wiara w  Boga jest praktycz
nym  postulatem. Lecz ta wiara nie jest wiedzą czyli wiadomością i błogo  

nam, że nią nie jest, bo by  moralność w tedy szkodowała”21. Przekonanie
0 istnieniu Boga ma dla Kanta jedynie moralną, a nie logiczną pewność
1 podstawę swą bierze z moralnego charakteru podmiotu. Dlatego wolno 
nam wprawdzie powiedzieć: jestem moralnie pewien, że Bóg istnieje, ale 
nie wolno powiedzieć: jest moralnie pewne, że Bóg istnieje. A  może za
miast mówić o moralnej pewności, Kant powinien powiedzieć: wierzę, że 
Bóg istnieje, ponieważ Go potrzebuję.

Dla Kanta wyznacznik naszych czynów, imperatyw kategoryczny, ma 
swe źródło w ludzkiej osobowości, jest zupełnie autonomiczny i niezależ
ny od jakiegoś wyższego prawa, chociaż nakazy praktycznego rozumu na
leży traktować jako prawo Boże, tzn. jako aprobowane przez Najwyższego

M Tamże, s. 201—202.
21 I. Kant: Rozprawa filozoficzna o reltgtt i moralności, Gdańsk 1854, s. 17.
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Prawodawcą. Do tych twierdzeń Kanta zbliżone są poglądy filozofów, któ
rzy chcieliby wyjaśnić istotę obowiązku koniecznością moralną samej na
tury ludzkiej (Vasquez, Marcier). Kant wpłynął w  dużym stopniu na 
współczesnych filozofów chrześcijańskich, którzy z pragnienia szczęścia bu
dują dowód na istnienie Boga. Wśród filozofów dowód ten uważają za war
tościowy: J. Donat, S. Schiffini, J. Gredt, J. Hontheim, R. Garrigou-La- 
grange. Dążenie człowieka do Boga, jako nieodzownego oparcia dla na
szych działań, opisuje w oryginalnej formie M. Blondel (1861—1949)'. Prze
ciwnikami dowodu z pragnienia szczęścia są między innymi: L. Billot, 
G. M. Manser22.

III. Nauka Kanta o dowodach na istnienie Boga w  świetle teologii 
chrześcijańskiej

1. Analiza teologiczna problemu poznawalności istnienia Boga w  filozof ii teoretycznej

Kant, jak to przedstawiliśmy wyżej, twierdzi, że w  granicach filozofii 
teoretycznej jest niemożliwa argumentacja racjonalna za istnieniem Boga, 
ponieważ poznanie nasze jest ograniczone do świata zjawisk. Ograniczenie 
fenomenalistyczne, jakie narzucił sobie Kant w  krytycznej filozofii teo
retycznej, aby uzyskać pewność wiedzy, wydaje się konstrukcją sztuczną, 
ponieważ filozofia przekraczając granice doświadczenia i usiłując dotrzeć 
do istoty zjawisk, nie różni się od innych nauk, gdyż nauki w ogóle swymi 
teoriami wykraczają poza doświadczenie, przy czym wykraczanie to nie 
oznacza niezależności od doświadczenia.

Kant, w obu przedmowach do „K rytyk i czystego rozum u”, tak pisze
o metafizyce, którą zamierza poddać krytyce: „... wychodząc poza granice 
wszelkiego doświadczenia, nie uznaje już żadnego probierza doświadcze
nia”23, opiera się na „... zupełnie izolowanym  spekulatywnym  poznaniu ro 
zum ow ym , które się całkowicie wznosi ponad pouczenia przez doświadcze
nie..."^.

Krytyka Kanta tak rozumianej metafizyki jest uzasadniona, ale jest to 
krytyka metafizyki idealistycznej (Wolff). Tradycyjnej metafizyce nie cho
dziło wcale o to, aby dokonywać metafizycznej dedukcji, wychodząc z za
sad wysuniętych a’priori, nie chodziło wcale o wznoszenie się „ponad pou 
czenia przez doświadczenie”. Chodziło o przemyślenie do końca rzeczywi
stości takiej, jaka nam jest dana w naszym doświaczeniu, o podjęcie pro
blemów racjonalnych, jakie rzeczywistość narzuca'.

12 Bibliografię zwolenników i przeciwników podaje P. Doscoqs: Praelectiones theo- 
logiae naturialis, Paris 1932, t. II, s. 146—147.

23 I. Kant: Krytyka czystego rozumu, wyd. cyt. t. i, s. 8.
-* Tamże, s. 29.
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Punktem wyjścia dowodów na istnienie Boga w tradycyjnej metafizyce 
było zawsze coś empirycznego, danego w  doświadczeniu. Następnie intelekt 
zapytuje o przyczynę istnienia tego przedmiotu. W trzeciej zaś fazie ro
zum stwierdza, że w  szeregu przyczyn i skutków należy przyjąć pierwszą 
przyczynę. Przyjęcie zaś pierwszej nieuwarunkowańej przyczyny istnienia 
bytu, to stwierdzenie istnienia Boga. Kant przyjmował za punkt wyjścia 
tylko dane doświadczenia zmysłowego, w czym zresztą był zgodny z tra
dycyjną metafizyką. Nąstępriie, zdaniem Kanta, każdy uzyskany wniosek 
powinien być sprawdzony przez obserwację innych faktów również, da
nych w doświadczeniu zmysłowym. A  więc poznanie udowodnione musia
łoby się całkowicie mieścić wewnątrz doświadczenia zmysłowego. To właś
nie dzieli Kanta od tradycyjnej metafizyki, która wprawdzie ma za punkt 
wyjścia doświadczenie Umysłowe, ale nie może uzyskać oczywistości tej 
samej natury, co wnioski empirycznie sprawdzalne. Kant udowodnił: je 
dynie, że metoda rozumowania odpowiednia w  fizyce zawodzi w  tradycyj
nej metafizyce, tez metafizycznych nie można oprzeć o dowodzenie fi
zyczne.

Zatrzymajmy się na .krytyce Kanta dowodu na istnienie Boga z przy
godności bytu, rozpatrywanym w czwartej antynomii czystego rozumu, aby 
przeanalizować jego argumentację. Wykazał on, że nie można dowieść ist
nienia bytu absolutnie koniecznego, a nawet gdyby możliwość taka istniała, 
to jedynie na drodze rozumowania czysto dialektycznego. To znaczy, że po
jęcie bytu koniecznego piezależnie od tego, czy się go pojmuje jako włą
czony w szereg zmian dokonujących się w świecie, czy jako zewnętrzny 
i oddzielony od kosmosii, jest ńie do przyjęcia dla rozumu. Zdaniem Kanta, 
bytu koniecznego nie m;qżna ująć jako włączonego w szereg zmian świata, 
ponieważ wówczas musiałby on również ulegać zmianom jako włączony 
w  czas, a przecież jest pn nieuwarunkowany, co byłoby sprzecznością. A le 
nie można też ująć bjjtu koniecznego jako zewnętrznego wobec świata 
i zachodzącego w nim §zeregu zmian, ponieważ gdyby tak było, musiałby 
działać, aby ten szereg zmian spowodować, co także wymagałoby zadziała
nia w czasie. Nie można więc pojąć bytu koniecznego, ani jako istniejącego 
w świecie, ani jako istnjejącego poza światem. Rozum nie może wychodzić 
„poza granice wszelkiego doświadczenia” . Ponieważ pierwsza nieuwarunko- 
wa przyczyna nie jest nam dana w  doświadczeniu, rozum nie może stwier)- 
dzić jej istnienia.

Kanta od tradycyjnej metafizyki nie różni' konieczność danych empi
rycznych, rozdźwięk pomiędzy nimi powstaje ze względu na różny sposób 
pojmowania rozumu i jęgo funkcji. Kant rozróżnia intelekt i rozum. Inte
lekt to, zdaniem Kanta,l zdolność wiązania danych zmysłowych z pojęcia
mi, które nazywał kategoriami. Intelekt odnosił się jedynie do przedmio
tów całkowicie danych fw doświadczeniu. Rozum natomiast jest, zdaniem 
Kanta, władzą umożliwikjącą dialektyczne wnioskowanie o istnieniu prżed-
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miotów, które nie są dane w doświadczeniu. Czysty rozum, który Kant 
właśnie poddaje krytyce, to rozum, który zamiast opracowywać dane zmy
słowe, aby je podporządkować pewnym zasadom, odnosi się do pojęć i do 
sądów nienależnych od danych empirycznie przedmiotów. A  zatem, rozu
mem nazywa Kant posługiwanie się intelektem przez umysł poza wszel
kim doświadczeniem, do którego nie jest on zdolny.

Zastanówmy się nad którąkolwiek z kategorii intelektu, np. przyczyno- 
wością. Skoro według Kanta jest to pojęcie a priori, a więc nie ma swego 
źródła w doświadczeniu zmysłowym, a rozum riie jest zdolny wykraczać 
poza doświadczenie, aby tworzyć abstrakcyjne pojęcia, to skąd ono pocho
dzi? Jaka istotna różnica zachodzi między stwierdzeniem istnienia jakiejś 
przyczyny, a stwierdzeniem istnienia pierwszej przyczyny?

Ponieważ Kant nie dał odpowiedzi na pierwsze pytanie, co wskazuje 
na sprzeczność w pojmowaniu przez niego funkcji rozumu, nie mógł rów
nież przyjąć dowodów na istnienie Boga, w których przyczynowość odgry
wa ziasadniczą rolę. To prawda, że zmysłami spostrzegamy istnienie przy
czyny jakiegoś zjawiska, ale nie spostrzegamy jednak przyczynowości. 
Dostrzega ją rozum i to poprzez zdolność syntetyzowania do końca do
świadczenia zmysłowego, której to funkcji Kant odmówił rozumowi, stwier
dzając, że ma ona jedynie dla nas charakter regulatywny.

Widzimy więc, że krytyka dowodów na istnienie Boga dokonana przez 
Kanta, ze względu na tkwiące w  niej sprzeczności, w niczym nie podważa 
wartości filozoficznej dowodów na istnienie Boga.

Większość ludzi poznaje Boga dzięki Objawieniu. A le ten fakt nie wy
klucza możliwości poznawczych umysłu ludzkiego w stosunku do prawdy
o istnieniu Boga, o czym możemy przeczytać także w Piśmie św. i w  pis
mach Ojców Kościoła.

Sw. Paweł na początku I Listu do Rzymian tak pisze o możliwości po
znawczej umysłu ludzkiego: „A lbow iem  gniew  B oży ujaw nia się z nieba  
na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość 
nakładają prawdzie kajdany. To bow iem , co o B ogu  poznać można, jaw ne  

jest wśród nich, gdyż B óg  im  to ujawnił. A lbow iem  od stworzenia świata 
niewidzialne Jego przym ioty — wiekuista Jego potęga i bóstwo — stają 
się widzialne dla um ysłu  przez Jego dzieła, tak Że od w iny w ym ów ić się 
nie mogą. Ponieważ, choć Boga poznali nie oddali M u  jako B ogu  czci ani 
M u  nie dziękowali, lecz znikczemieli w  swoich myślach i zaćmione zostało 
bezrozum ne ich serce. Podając się za mądrych, stali się głupimi. I  za
m ienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego  
człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego w ydał ich 
Bóg poprzez pożądliwości ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali 
się bezczeszczenia własnych ciał, oni, którzy prawdę Bożą przemienili
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■U; kłamstwo i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który 
jest błogosławiony na wieki. A m en ”*5.

Sw. Jan Chryzostom tak pisze o cytowanym tekście Sw. Pawła: „Bóg  
dał ludziom od początku wiedzą o sobie... A  skąd, o Pawle, wiadom o, że 

Bóg im  dał takie poznanie? Odpowiada Paw eł, że to, co o Bogu wiedzieć 
można jest dla nich jawne (R z  1,20); to jednak jest stwierdzeniem, lecz 
nie dowodem , ty zaś m i okaż i udowodnij, że poznanie Boga było dla nich 
widoczne, lecz jakoś dobrowolnie ich ominęło. Dlaczego było widoczne? 

Czy głosem  Bóg objaśnił ich? Wcale nie! W ykonał jednak to, co m ogło ich 
bardziej pociągnąć niż jakikolwiek głos: okazał stworzony świat tak, że 

mądry i nieuczony, Scyta i barbarzyniec na sam widok piękna rzeczy w i
dzialnych m oże wznieść się ku B ogu”*6.

Sw. Augustyn również komentuje ten tekst św. Pawła: „W jaki sposób 
ci bezbożni prawdę zagłuszają? (por. Rz 1,18). Czyż do któregokolwiek  

z nich Bóg przem ówił? Czyż otrzymali prawo przez M ojżesza jak lud izra
elski? W jaki sposób przygłuszają prawdę przez swą nieprawość. Słuchajcie  
tego, co następnie wykazuje (Pa w e ł w  liście do Rzym ian ): Ponieważ to, co
0 Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im  to objaw ił 
(R z  1,19). Czyż ob jaw ił tym , którym  nie dał prawa? Posłuchajcie w. jaki 
sposób objaw ił: B o  niewidzialna jego istota... m oże być od stworzenia świa
ta oglądana w  dziełach i poznawana um ysłem  (R z  1,20). Zapytaj świata
1 niebios ozdobę... zapytaj wszystko i zobacz, czy ci nie odpowiedzą jakby  
zm ysłem  swoim : Bóg to uczynił. Tych  rzeczy szukali także szlachetni f i 
lozofowie i z dzieł Tw órcę poznali”?1.

A oto, jak profesor Maksymilian Rode komentuje tekst św. Pawła: 
„Przez analizę rzeczy widzialnych, a w ięc otaczającego nas świata, wszech
świata i siebie samych, która oczywiście dokonywać się m oże jedynie, przy
na jm niej genetycznie, poprzez zm ysły, poganie m ogli i mogą zdaniem  

św. Pawła dojść do poznania istnienia Boga, a w ięc Prawdy, która z kolei 
nie jest i nie m oże być bezpośrednim  przedm iotem  naszego zm ysłowego  
poznania poza faktem samego istnienia. Jest w ięc Prawda ta prawdą w y 
wnioskowaną, jest uogólnieniem, w yprowadzonym , ściślej — m ogącym  być  

w yprowadzonym  z intelektualnej analizy zarówno naszego zewnętrza, jak 
i wnętrza, analizy w ielu rzeczy i zjawisk, w ielu całości i w ielu części, w ie 
lu celowości i nawet teleologii dziejących się na pozór nieprawidłowości, 
a w ięc ostatecznie nawet z indukcji, z doświa&czenia, realizmu bezpośred
niego. Można zatem powiedzieć, że w  oparciu o ten tekst i inne św. Paw eł 
przy jm u je  w  poznaniu również arystotelesowski sensualizm i  realizm

25 Rz 1,18—25. Biblia Tysiąclecia, Poznań 1965.
88 In epistolam ad Romanos homiliae, E P  1182. Wypowiedzi O jców  Kościoła cyt. 

za W . Granatem: Dogmatyka Katolicka, Lublin  1962, t. I, s. 35—37.
27 Sermones, E P  1508.
28 Maksymilian Rode: Ideologia społeczna Nowego Testamentu, W arszawa 1976, t. II, 

s. 71.
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W Piśmie św. są i inne teksty, które podobnie jak tekst św. Pawła mó
wią o tym, że poprzez analizę umysłową rzeczy stworzonych można dojść 
'do poznania Boga, np. tekst z Księgi Mądrości 13,1—11. „G łup i z  natury 

wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali po
znać Tego, który jest, patrząc na dzieło, nie poznali Tw órcy, lecz ogień, 
wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodą burzliwą lub światła n ie 
bieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeśli urzeczeni ich pięk
nem  wzięli je  za bóstwa —  w inni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich 
Władca, stworzył je  bow iem  Tw órca piękności; a jeśli ich m oc i działanie 

w praw iły ich w  podziw  — w in n i■ byli z nich poznać, o ile jest potężniej
szy Ten, kto je  uczynił. B o  z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez 
podobieństwo ich Stwórcę. C i jednak na m niejszą zasługują naganę, m oże 

bow iem  i błądzą, ale Boga szukają i pragną Go znaleźć. Obracają się wśród  
dzieł Jego, badają i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą. A le  i oni 
nie są bez w in y : jeśli się bow iem  zdobyli na tyle wiedzy, by  m óc ogarnąć 

Wszechświat —■ jakże nie m ogli znaleźć rychlej jego Pana? A  nieszczęśni 
i w  rzeczach m artwych zadufani ci, co bogami zwą dzieła rąk ludzkich: 
złoto i srebro — dzieła sztuki, wyobrażenia zw ierzą t-lub  bezużyteczny ka
m ień, dzieło starożytnej ręki. O to jakiś cieśla w yciął odpowiednie drzewo, 
całą korę zdjął zeń um iejętnie i obrobiw szy ładnie sporządził sprzęt przy
datny w  codziennym  użytku”29.

Tekst ten dotyczy pogan, którzy nie potrafią z analizy świata widzial
nego dojść do poznania jego Twórcy. Autor Księgi Mądrości wyprowadza 
wniosek, że ludzie z wielkości i piękna rzeczy stworzonych mogą z łatwoś
cią, za pomocą rozumu, poznać Boga.

Również autor Dziejów apostolskich pisze o możliwości naturalnego po
znania Boga cytując wypowiedź św. Pawła: „Nauczam y was, abyście od
w rócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i zie
m ię i wszystko, co w  nich się znajduje. Pozw olił O n  w  dawnych czasach, 
że każdy naród chodził w łasnym i drogami, a nie przestawał dawać o sobie 
świadectwa czynienia dobrze. Zsyłał w am  deszcze z nieba i urodzajne lata, 
karmił was i radością napełniał serca wasze”*«.

A  dalej św. Paweł uczył: „Przechodząc bow iem  i oglądając wasze św ię
tości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem : Nieznanem u Bogu. 
Ja w am  głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat J  wszyst
ko w  nim , O n  który jest Panem  nieba i ziemi, nie mieszka w  świątyniach  
zbudowanych ręką ludzką, i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby  
czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim  życie i oddech i wszystko. O n  
z jednego (człow ieka) w yprowadził cały ród ludzki, aby zamieszkiwał całą 

powierzchnię ziemi. Określił w łaściwe czasy i granice ich zamieszkania, aby  
szukali Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. B o  w  rzeczywistości

=» M dr 13,1—11.
M Dz 14,15—17.
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jest Ó n  niedaleko od każdego z nas. Bo w  N im  ży jem y, poruszamy się 
i jesteśm y, jak też powiedzieli niektórzy z naszych poetów : jesteśm y bo 
w iem  z Jego rodu”31.

Sw. Łukasz pisze w tych tekstach podobnie jak i św. Paweł w  I Liście 
do Rzymian, że Bóg stwórca świata może być w  sposób naturalny poznany 
przez ludzi, ponieważ poprzez swe dzieła jest blisko nich.

We wszystkich cytowanych tekstach Pisma św. przewija się jedna myśl 
teologiczna. Bóg objawił swe istnienie poprzez rzeczy stworzone. Człowiek 
obserwując świat może poznać istnienie Boga. Ta myśl teologiczna nie była 
obca także Ojcom Kościoła. A  oto teksty, które na to wskazują: Św. Ire
neusz: „Sam bow iem  układ świata wskazuje na tego, który go stworzył 
i samo dzieło podsuwa myśl o stwórcy; świat objaw ia tego, który go urzą
dził. Ca ły zaś Kościół w  całym  świecie tę tradycję otrzym ał od aposto
łów ’’32.

Tertulian: „Przedm iotem  naszej czci jest Bóg jeden, który cały ogrom  

tego świata, wszystkie żyw ioły, ciała i duchy z niczego w yw iódł, słowem... 
Bóg ten jest niewidzialny, chociaż widziany być m oże; niepojęty, chociaż 

przez łaskę pokazać się m oże; niepojęty, chociaż zm ysły człowieka ująć go 
mogą... Dlatego potęga jego wielkości narzuca go ludziom jako coś znanego, 
a zarazem nieznanego... Czy  chcecie, byśm y z jego tylu i tak pięknych  

dzieł, wśród których się znajdujemy... czy też chcecie byśm y ze świadec
twa duszy istnienie jego udowodnili”33.

Orygenes: „Co niewidzialne bow iem  z Boga, to ze stworzenia świata, 
a w ięc z tego, co może być pojm ow ane za pomocą dzieł um ysłow o rozpa
trywanych jest widziane w  akcie myśli..., ci, którzy są w  tych rzeczach 
w yćwiczeni i je  rozumieją, wznoszą się do w iekuistej m ocy Boga — jed 
nym  śłow em  — jego bóstwa”34.

Sw. Bazyli: „Wiara, czy gnoza jest czymś pierwszym ? Ogólnie m ów im y, 
że w  naukach wiara idzie przed gnozą... Co do w iary odnoszącej się do 

Boga, to poprzedza ją  myśl, że Bóg istnieje, tę zaś bierzem y ze stworzeń; 
Mądrość bow iem , m oc, dobroć i jego wszystkie rzeczy niewidzialne pozna
jem y  w  ten sposób, gdy rozum iem y stworzony śwm t”sr>.

Powyższe teksty36 potwierdzają teologicznie naszą krytykę filozoficzną 
teorii Kanta o niemożliwości poznania istnienia Boga z analizy rozumowej

31 Dz 17,23—28.
32 Adversus hear., EP 198.
35 Apologetyk, (w :) Pisma O jców  Kościoła, Poznań 1935, s. 77—79.
34 Contra Celsum, EP 535.
35 Sw. Bazyli, Epistolae, EP 924.

Por. także: Taejan, Adversus Graecos, EP 152; Sw. Teofil Antiocheński, A d  Auto- 
lycum, E P  172; Tertulian, Adversus Marcionem, EP  334; Klemens Aleksandryjski, 
Stramata, EP 422; Sw. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes. EP 987; Św. Cyryl Aleksan
dryjski, Contra Julianum, EP 2137; Św. Jan Damasceński, De fide orthodoxa, EP

2338.
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rzeczywistości. W naszych bardzo wielu doświadczeniach poznawczych 
jest obecny Bóg, bo jest On obecny w całej rzeczywistości i w  całym życiu 
ludzkim, a więc i w życiu intelektualnym.

Oczywiście, zadaniem naszym nie jest obrona wartości metafizyki spe- 
kulatywnej, chcieliśmy jedynie wykazać filozoficznie i teologicznie, że do
wody rozumowe na istnienie Boga są możliwe. Ą  całkiem innym proble
mem jest wartość duszpasterska tych dowodów i całej metafizyki we 
współczesnym świecie.

Teologia dzisiejsza, odpowiadając na ogólną atmosferę intelektualną na
szych czasów, dąży do oczyszczenia chrześcijaństwa z przerostu filozofii, 
zwracając się do Pisma św. i pism Ojców Kościoła. Dla współczesnego 
człowieka filozofia arystotelesowsko-tomistyczna, którą posługiwała się teo
logia „spekulatywna” , chociaż nie kwestionujemy jej wartości, to jednak 
musimy stwierdzić, że stała się nieczytelna i obca. Filozofia ta nie potrafi 
już odpowiedzieć na pytania, jakie dzisiaj stawia człowiek Objawieniu. 
Obecnie człowiek nie myśli metafizycznie, ale egzystencjonalnie. Zgodnie 
z myślą Pascala, w teologii współczesnej następuje przejście z „Boga f i 
lozofii’ na „Boga w iary”. Na drodze rozumowania filozoficznego można 
dojść do przekonania o istnieniu Najwyższego Bytu, ale czy człowiek 
współczesny mógłby się modlić do tak pojętego Boga?

A  zatem, pomimo - niewątpliwej wartości dowodów na istnienie Boga, 
uważamy jednak, że problem istnienia Boga rodzi się dla dzisiejszego czło
wieka nie w wyniku analizy filozoficznej świata, ale w  poszukiwaniu przez 
niego sensu własnej egzystencji.' Kant, poprzez krytykę metafizyki speku- 
latywnej i wpływ, jaki miał na wielu myślicieli, przyczynił się do dzi
siejszego zdezaktualizowania dowodów rozumowych na istnienie Boga.

Analiza teologiczna problemu poznawalności istnienia' Boga w  tilozofi praktycznej

Postulat istnienia Boga, jako koniecznego poręczyciela harmonii po
między moralnością i szczęściem człowieka, nie jest, zdaniem Kanta, do
wodem istnienia Stwórcy, lecz rozumną wiarą. Ale czy tę rozumną wiarę 
można pogodzić z negacją metafizyki w  granicach filozofii teoretycznej?

Kant twierdził przecież, że rozum teoretyczny, który nie różni się od 
praktycznego wykazuje, że wszystkie ideee tradycyjnej metafizyki są 
sprz.eczne, powstają one jedynie na podstawie dialektycznego myślenia. 
Dlaczego wiięc rozum praktyczny miałby uważać te idee za wartościowe 
i pełne treści?

W postulacie istnienia Boga jest także rzeczą sprzeczną wykazywanie, 
że człowiek nie powinien dążyć do szczęścia ani myśleć o nim jako o po
budce czynów moralnie dobrych, a jednocześnie przyjmować, że. to szczęś
cie spotyka go właśnie za te czyny. Przyjęcie przez Kanta nieudowodnio- 
nego postulatu istnienia Boga jest nieracjonalne. Można by w tym prży-
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padku mówić raczej o wierze w istnienie Boga, ale taka wiara nie wydaje 
się konieczna.

Przecież postulat Kanta zakłada już jako rzecz udowodnioną, że czło
wiek i cała przyroda są celowe i że do istoty dobra należy również szczęś
cie, ale takie twierdzenia muszą być uzasadnione w granicach rozumu teo
retycznego. Musimy pamiętać, że celowość jest, zdaniem Kanta, formą 
podmiotową, a więc nie może służyć za fundament realnego postulatu. Tak 
samo założenie, że szczęście musi być istotnym składnikiem dobra moral
nego, i to dopiero w przyszłym świecie, wymaga szeregu uzasadnień, któ
rych nie można przeprowadzić w antymetafizycznej filozofii teoretycznej.

Budzi także wątpliwość teza Kanta, że ideał czystej moralności da się 
urzeczywistnić tylko ciągłym, nieskończonym postępem. ku moralnemu 
dobru, a postęp ten jest możliwy jedynie pod tym warunkiem, że istnie
nie duszy nie skończy się, lecz trwa w nieskończoność. Teza Kanta zawiera 
niejasności. Jeśli bowiem przeszkody, które utrudniają osiągnięcie moral
ności czystej, polegają jedynie na ograniczeniach spowodowanych zmysłową 
naturą człowieka, to dlaczego człowiek, pośmiertnie uwalniając się od swej 
zmysłowej natury, ma nadal się doskonalić?

Widzimy więc, że Kant na gruncie filozofii praktycznej nie przepraco
wał dokładnie wszystkich prawd wiary chrześcijańskiej, co spowodowało 
więle sprzeczności, wynikających z założeń jego systemu etycznego. Dlal- 
tego przyjrzymy się podstawom systemu etycznego Kanta w świetle teo
logii chrześcijańskiej, a może uda się nam rozwiązać niektóre sprzeczności 
tkwiące w jego filozofii praktycznej.

Osią systemu etycznego Kanta, a zarazem główną przyczyną tkwiących 
w nim sprzeczności, jest jego autonomia. Autonomia moralna w  etyce 
Kanta polega na tym, że człowiek jest sam sobie prawodawcą, tj. sam so
bie tworzy normy moralne, sam też sobie nakłada obowiązek ich wypeł
niania. Kant odrzucił heteronomię jako prawo narzucone przez kogoś ob
cego, z zewnątrz, ale czy Ten, o którym mówimy, że w  N im  żyjem y, 
poruszamy się i jesteśmy...’’37 jest dla nas kimś obcym? Łączą nas z Nim 
więzy ściślejsze niż ojca i dzieci. A  więc dlaczego nie mielibyśmy przyjąć 
Jego prawa. Zwłaszcza, że posiadamy nie tylko prawo objawione przez 
Boga, ale także i naturalne. Czy prawo naturalne Boga jest nam obce?

' Tak pisze Mausbach o prawie objawionym przez Boga: „Także i pozy
tyw ne prawa, które Chrystus nam  dał, nie są sam owolnym i przepisami; 
one łączą się z prawem  naturalnym najpierw  przez to, że się m u  nigdy 
nie sprzeciwiają, a poza tym , bo, jak np. przyjm ow anie Sakramentu, po
budzają do ćwiczeń w  cnotach i podnoszą stan naszego życia duchowego.

”  Dz 17,28.
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Taki też jest cel w  ogóle objawienia: podnieść życie duchowe przez wska
zanie nadprzyrodzonych celów, ale w  ten sposób, by  to, co naturalne, było  

włączone w  to, co nadprzyrodzone”38.
Józef Keller zaś pisze, że „nakaz B oży zawiera się już  w  sam ym  pra

wie natury, że prawo naturalne jest w yrazem  Woli Bożej... N ie  chce Kant 
uznać, że prawo moralne posiada swą podstawę w  w oli B oże j, lecz stara 

się ją znaleźć w  czystym  rozumie. Cechę religijną można w prawdzie, w e 
dług Kanta, dołączyć do prawa naturalnego, ale nie można uznać religij
nego uzasadnienia m oralności.."3S. Zdaniem Kanta, aby czyn był moralny, 
nie wystarczy, żeby był autonomiczny, trzeba jeszcze, by motywem dzia
łania nie było nic innego, jak obowiązek. Jedynie działanie z poczucia obo
wiązku jest moralne, wszelkie inne motywy odbierają czynowi wartość 
Moralną. A  więc działanie z pobudek miłośoi Boga czy bliźniego jest co naj
mniej czynem obojętnym moralnie. A  przecież sam Syn Boży tymi pobud
kami się kierował, podejmując się dzieła odkupienia. „Bądźcie w ięc naśla
dowcam i Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo 

i Chrystus was um iłow ał i samego siebie wydał za nas w  ofierze i dani 
na wdzięczną wonność B ogu ’’40. „ I gdybym  rozdał na jałmużnę całą m ajęt
ność moją, a eiało wystawił na spalenie, lecz m iłości bym  nie miał, nic m i 
nie^ pom oże"41.

Jak Kant oceniłby te czyny zgodnie ze swym systemem moralnym? Czy 
w świetle tych tekstów Pisma św. możliwa jest etyka chrześcijańska, opar
ta jedynie na czystym rozumie ludzkim i obowiązku?

Kant w swojej filozofii praktycznej odrzuca także chrześcijańską nadzie
ję nagrody i kary, co sprzeciwia się nauce Pisma św., w którym czytamy: 
„Zaprawdę powiadam w am : Przy  odrodzeniu, gdy Syn  Człow ieczy zasią
dzie na sw ym  tronie chwały, w y, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie 

również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. 
1 każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub m at
kę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie w ieczne odziedziczy

Autonomia etyki Kanta wynika z jego teorii poznania, a ściślej z za
łożenia, że pojęcie powszechności i konieczności, które powinno cechować 
prawo moralne, nie może wypływać z doświadczenia, lecz ma swe źródło 
w czystym rozumie. Oczywiście, słusznie twierdzi Kant, że pojęcie pow
szechności i konieczności nie może wypływać z doświadczenia, ale z faktu 
tego wyciąga jednostronny wniosek, że źródłem jego jest tylko czysty ro-. 
zum. Pominął niesłusznie myśl, że pojęcie to powstaje przy współudziale 
doświadczenia i rozumu. Pojęcia ogólne, pojęcia powszechności i koniecz-

V.
** J. Mausbach: Die katholische Morał, Koln 1911, s. 135*:
89 J. Keller: Etyka, W.arszawa 1954, t. I, s. 180—181.
«  E f 5,1—2.
41 1 Kor 13,3. Por. także: F lp 2,8; Kol 3,14; E f 6,1—8; Tt 3,1, 2 Kor 5,14.
«  Mt 19,28—29. Por. także: Mt 6,1—8; 2 Tym  4,7.
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nowisko wśród równouprawnionych  

wyznań”. W ciągu 10 lat opubliko
wano ok. 90 prac, przyczynków i ar
tykułów w prasie polskiej, zawiera
jących charakterystykę, analizę i 
krytykę tego dokumentu. Na temat 
konkordatu piszą m.in. późniejsi bi
skupi: Zygmunt Choromański (w 
„Wiadomościach Archidiecezjalnych  

Warszawskich” z 1925 r.), Franci
szek Jop (w „Kronice D iecezji San
dom ierskiej” z 1925 r.), pisano też 
sporo na tematy związane z proble
mami wykonania poszczególnych 
przepisów konkordatu, np. „K onkor
dat a szkoła i wychowanie” w 
„Przeglądzie Pow szechnym ”  (autor 
ks. S. Podoleński), „Kilka słów  w  

sprawie rew indykacji Kościołów ” 

(autor Stefan Glaser), szęreg arty
kułów w  „Czasopiśmie Adw okatów  
Polskich” na temat zarządzania ma
jątkiem kościelnym (Wacław Rade- 
jewski, Witkowski), uposażeń i po
datków duchowieństwa (ks. Jan 
Koźniow, ks. St. Reikert i in.).
: Interesujące są informacje oraz 
opinia J. Wisłockiego o pracach nad 
przygotowaniem projektu konkor
datu, a następnie o jego wykony
waniu na co dzień przez Departa
ment Wyznań Ministerstwa WRiOP, 
pod kierownictwem kolejnych dyrek
torów S. Piekarskiego i F. Potockie
go. Ostatni dyrektor przed wojną, 
Henryk Dunin-Borkowski intereso
wał się raczej polityką wobec wyz
nań nierzymskokatolickich — przy
gotowaniem dekretu o stosunku 
Państwa do Polskiego Autokefalicz
nego Kościoła Prawosławnego i in
nych aktów prawnych. Oto intere
sująca opinia autora na ten tei-

mat: „Akta kancelaryjne departa
m en tu  wyznań by ły  prowadzone i 
przygotowane bardzo starannie i 
dobrze świadczą o fachowych kwali
fikacjach urzędników. Rów nież kolej
ni dyrektorzy departamentu byli do
brym i fachowcam i i, m im o osobis
tych przekonań religijnych, starali 
się przede wszystkim  zabezpieczać 

interesy państwa... Doskonale były  
przygotow yw ane materiały przez 

radców dra Jakuba Sawickiego i 
Tadeusza O rsin i-Rosenberga” (str. 
14—15). Wisłocki nie pominął w 
swoich charakterystykach politycz
nych ministrów WRiOP, jak np. An
toniego Ponikowskiego, Kazimierza 
W. Kumanieckiego, Stanisława Głą- 
bińskiego-, Gustawa Dobruckiego, 
Kazimierza Świtalskiego, Sławomira 
Czerwińskiego, Janusza i Wacława 
Jędrzejewskich oraz Wojciecha 
Swiętosławskiego.

Mówiąc o zahamowaniu „nad
m iernych żądań episkopatu” przy 
realizacji postanowień konkordatu 
przez kolejnych ministrów WRiOP, 
dr. G‘. Dobruckiego, K. Świtalskiego 
i S. Czerwińskiego, autor słusznie 
podkreśla, że „stanowisko tych trzech 

m inistrów  nie było zdeterm inowa
ne tym , że byli protestantami, ale 

wiązało się — przynajm niej częścio
w o  — z taktyką pom ajow ych rzą
dów  w  stosunku do Kościoła” (str. 
15).

Trafnym też jest 'określenie pod
stawowego celu polskiego negocja
tora przy zawarciu konkordatu — 
rządu —• „a m ianowicie — pozyska
nie Kościoła do współpracy w  asy - 
m ilowaniu m niejszości narodowych
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w e wschodnich w ojew ództw ach P o l
ski” (str. 17).

Swoją pracę autor rozpoczął od 
wykładu tecrii konkordatów i pró
by ich oceny (rodział II), od cha
rakterystyki polityki konkordatowej, 
determinowanej m.in. walką plaństw 
kapitalistycznych przeciwko komu
nizmowi, w której Kościół miał mo
cne oparcie dla swojego antykomu- 
nizmu (rodział III). Autor daje tu 
bardzo interesujący opis ofensywy 
dyplomatycznej Kościoła w  zawie
raniu konkordatów i modus vivendi 
w  pierwszym rzędzie, z szeregiem 
państw graniczących ze Związkiem 
Radzieckim — Finlandią, Łotwą, L i
twą, Rumunią i Czechosłowacją, 
aczkolwiek wyznanie rzymskokato
lickie w większości tych państw sta
nowiło mniejszość. Na szczególną 
uwagę zasługuje ustęp poświęcony 
procesowi przygotowania konkorda
tu z Jugosławią (teksty z 1923, 1925 
i 1933). Wisłocki podkreślił fakt 
włączenia się w walkę przeciwko 
konkordatowi Kościoła Prawosław
nego na czele z Patriarchą Serb
skim Barnabą, osobistością o dużych 
wpływach i autorytecie wśród wier
nych. Nagły zgon patriarchy wy
wołał w społeczeństwie serbskim 
jeszcze większą mobilizację na rzecz 
walki przeciwko wpływom Watyka
nu. Wybór natomiast następcy na 
tronie patriarchy — metropolity 
Czarnogóry, dra Gabriela Dożycza, 
człowieka również autorytatywnego 
oznaczał, że kierunek polityki Koś
cioła Prawosławnego pozostał bez 
zmian — negatywny wobec zamia)- 
rów rządu, który był następnie zmu
szony do, ustępstw.

W rozdziale IV  (zawarcie konkor
datu) i V (tekst konkordatu) autor 
mówi min. o postawach duchowień
stwa w  odrodzonej Polsce, o trud
nościach, jakie napotyka jego stra
tyfikacja społeczna, o problemach 
konstytucyjnych, o przebiegu prac 
nad tekstem konkordatu, o jego pod
pisaniu i promulgacji. Opisując stra
ty materialne Kościoła w czasie za
borów i mówiąc o nich, jako o jed
nym z elementów, kształtujących 
postawy duchowieństwa i jego zró
żnicowanie w odrodzonej Polsce, 
autor pominął milczeniem dość is
totny fakt częściowego odzyskania 
strat materialnych, poniesionych 
przez Kościół Rzymskokatolicki w
b. zaborze rosyjskim, a mianowicie, 
objęcie w posiadanie prziez parafie 
rzymskokatolickie opuszczonego w 
wyniku działań wojennych majątku 
(cerkwi i gruntów paraiialnych) 
Kościoła Prawosławnego tere
nach Lubelszczyzny i Podlas:a. Za
jęcie następowało w  zasadzie drogą 
faktów dokonanych. Generalną pod
stawą dla późndiejsezgo uregulowania 
sprawy tego majątku był dekret z 
dnia 16.XII.1918 r. w przedmiocie 
przymusowego zarządu państwowe
go, znowelizowany Rozporządzeniem 

<■ Prezydenta RP z dnia 25.V.1927 r. 
(Dz. U. Nr 49, poz. 437).

Przeglądu i analizy tekstu kon
kordatu (rodział VI) Wisłocki doko
nał według następującego schematu: 
1. przywileje Kościoła i duchowień
stwa, 2. obsada urzędów, 3. organi
zacja terytorialna Kościoła, 4. pod
stawy prawne kształtowania poglą
dów społeczeństwa (wolność kon
taktów z Watykanem i .wiernymi),
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5. majątek Kościoła i sprawa upo
sażeń duchowieństwa.

Autor słusznie zwrócił szczególną 
uwagę na uprawnienia Kościoła dó 
kształtowania opinii publicznej i po
glądów społeczeństwa (art. art. 2 i 
13 konkordatu), podkreślając wyjąt
kowe znaczenie kontlaktów biskupów 
z Watykanem i  z wiernymi oraz wy
chowania religijnego młodzieży szko
lnej.

Zaznaczając, że „największe zna
czenie m ial dla Kościoła w  Polsce  
punkt 3 artykułu 24” , ponieważ „zo
stała w  nim  wstępnie rozwiązana 
sprawa dóbr, których pozbawiały  

Kościół rządy państw zaborczych” , 
autor wspomina o ostatecznym roz
strzygnięciu tej sprawy „odrębnym  
układem”.- Pomija jednak milcze
niem fakt zawarcia tego układu w 
dniu 20.VI. 1938 r. Opublikowany on 
został dopiero rok później w  dzien
niku ustaw nr 35 z 1939 r. poz. 222 
pt. „Układ m iędzy Stolicą A postol
ską w  sprawie ziem , kościołów i ka
plic pounickich, których Kościół ka
tolicki pozbawiony został przez R o 
s ję”. Szkoda, że nie przeprowadzono 
tu szczegółowej analizy tego doku
mentu, który nota bene, w  pewnej 
mierze determinował inny akt pra
wny, opublikowany w tymże rocz
niku Dziennika Ustaw, a dotyczą
cym sytuacji ' prawnej majątków 
Kościoła Prawosławnego — ustawą 
z dnia 23.VI.1939 r . ' Sankcjonowała 
ona zagarnięcia w  latach ubiegłych 
znacznego majątku cerkiewnego 
przez Kościół Rzymskokatolicki oraz 
upaństwowienie 'mienia cerkiewne
go, znajdującego się • w zarządzie 
państwowym (na podstawie wyżej

wymienionego dekretu z dnia 16. 
X II.1918 r.).

Najbardziej interesujące ze wzglę
du na obfitość informacji o sytuacji 
społeczno-politycznej oraz o stosun
kach narodowościowo-wyznaniowych 
okresu międzywojennego, są roz
działy V I i V II omawianej pijacy. 
Rozdział V I poświęcony jest sto
sunkom Rząd—Kościół oraz dzia
łalności komisji do spraw wykona
nia konkordatu. Następny — V II — 
omawia politykę wschodnią Rządu 
i Kościoła, polskie stosunki narodo
wościowe i wyznaniowe oraz rolę 
konkordatu w  tych dziedzinach.

Stosunkowo krótki rodział V III 
poświęcony jest problemom osobo
wości prawnej Kościoła. Autor wię
cej uwagi poświęca analizie porów
nawczej prób rozwiązania tej spra
wy w  innych ówczesnych konkor
datach (z Litwą, Włochami, Portu- 
galią i in. krajami). W problematy
ce publiczno-prawnego charakteru 
osobowości prawnej Kościoła autor 

• w zasadzie nie wychodzi poza tezy, 
wysunięte przez dra J. Osuchow
skiego w jego pracy — Prawo wy
znaniowe RP — 1918—1939 (pominął 
m.in. pracę J. Demiańc2uka i T. 
Wolfenburga w  „Gazecie Admini
stracji”  z 1947 r., a rozstrząsającą 
tę problematykę).

Ostatnie rozdziały: IX  — Organi
zacja terytorialna, X  — Obsada 
urzędów w  Kościele, X I — Specjal
ne przywileje kleru oraz X II — Za)- 

, kończenie, uzupełniające obraz za
równo sytuacji prawnej Kościoła 
Rzymskokatolickiego w Polsce, jak 
i sytuacji politycznej innych chrześ
cijańskich wyznań religijnych.
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Szczególną wartość mają wspom
niane wyżej rozdziały V I i VII. Au
tor podaje w nich swoje informacje 
i wywody w oparciu o pnące auto
rów współczesnych (np. Osuchow
skiego, Jurkiewicza, Micewskiego, 
Mysłka, Jędruszczaka, nie pomija
jąc również akt archiwalnych Mini
sterstwa WRiOP. Bardzo interesują
ca jest próba charakterystyki po
staw episkopatu rzymskokatolickie
go i jego stosunku wobec rządu (np. 
opozycji wobec J. Piłsudskiego) oraz 
działalności komisji do spraw w y
konania konkordatu.

Nie mniej interesujące jest ujęcie 
rozdziału, poświęconego polityce 
wschodniej Rządu i Kościoła. Au
tor m.in. porusza w  nim tzw. „ak
c ję  neounijną” , „która nie przebie 
gała zgodnie z oczekiwaniami Sto
licy Apostolskiej” , daje szeroką i 
wnikliwą analizę stosunków naro
dowościowych i wyznaniowych w 
Polsce międzywojennej oraz roli w 
niej konkordatu, który „stoi się 
ważnym  ogniwem, w  polityce naro
dow ościowej rządu” , realizowanej 
w  trzech płaszczyznach: „osłabienia 
w p ływ ów  ludności białoruskiej i 
ukraińskiej na W ołyn iu  (nieścisłość
— ha Wołyniu nie ma ludności bia
łoruskiej — uwaga moja) przez o -  
graniczenie prawosławia, osłabienie 
w p ływ ów  ludności ukraińskiej w  

G alicji W schodniej przez zamknię
cie działalności kleru unickiego w  

obrębie trzech w ojew ództw  połud 
niowo-w schodnich, wzmacnianie w  
województwach kresowych działal
ności , kleru rzymskokatolickiego” 

(str. 137). Należy p<rzy tej sposobnoś
ci zaznaczyć, żę wspomniane wyżej

„zamknięcie działalności kleru unic
kiego” w zasadzie nie było tak 
szczelne —■ działalność duchownych 
unickich (np. w  Krzemieńcu) nie 
miała powodzenia wśród ludności 
prawosławnej.

Autor stwierdza, że „w  postępo
waniu władz państwowych w obec  

poszczególnych wyznań brak było  
konsekwencji”, że „przede wszyst
kim  nie przełamano niechęci do 
cerkwi prawosławnej, którą trakto
wano jako organizację podlegającą 

obcym  w pływ om , co nie odpowiada
ło prawdzie” (str. 137);

Rzecz charakterystyczna, że przy 
opracowaniu tych rozdziałów autor 
korzystał przeważnie z literatury ka
tolickiej (np. ks. J. Urban, s. 7, cza
sopismo jezuickie „Oriens” , pomi
nął natomiast źródła prawosławne, 
obrazujące sytuację Kościoła Prawo
sławnego, będącego w  tym okresie 
obiektem ucisku zarówno władz 
państwowych, jak i hierarchii i kle
ru katolickiego (różnych obrządków). 
Ani ks. J. Urban, ani jego miesięcz
nik „Oriens”  pozornie obiektywnie 
oświetlający stosunki w  Kościele 
Prawosławnym, nie byli wolni od 
subiektywizmu wyznaniowego. In
formacje „Oriensu”, nie zawsze by
ły też prawdziwe. Tu autor mógł 
skorzystać np, z książki arcybisku
pa prawosławnego Aleksego (Gro
madzkiego), poświęconej „Historii 
Praw osław nej Cerkw i w  Polsce” 

(Warszawa 1937), pracy K. N. Niko- 
łajewa pt. „Sud’b y  prawosławia” , 
Belgrad 1939, oraz z licznych arty
kułów i kronik prasy prawosławnej 
w  Polsce („S łow o” , „M iecz” , „Nasze  
W rem ia”, „W oskrosnoje Czten ije”
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i in.), gdzie publikowane'' były in
formacje o sytuacji Kościoła Prawo
sławnego w Polsce w najbardziej 
dla niego trudnych latach trzydzie
stych. Zastrzeżenia budzą tego rodza
ju twierdzenia autora, jak np.: „C er 
kiew  prawosławna była zorganizo
wana na obszarze 7 województw..,, 
obejm u jąc 5 jednostek: egzarchat — 
m etropolię warszawsko - chełmską  
oraz eparchie (d iecez je ) wileńską, 
grodzieńską, poleską i wołyńską” 

(str. 129). W Polsce egzarcHatu teryj- 
torialnego nie było: tytuł otrzymany 
przez archybiskupa Jerzego Jaro
szewskiego od patriarchy Moskiew
skiego Tichona oznaczał jedynie o- 
sobiste upoważnienie tego patriar
chy do wykonywania jurysdykcji 
kanonicznej na terenie Polski „ M e 
tropolii warszawsko-chełm skiej” w 
Polsce nigdy nie było, była nato
miast „diecezja w arszaw sko-chełm - 
ska", której ordynariuszem był me
tropolita warszawski.

Również niezupełnie prawidłowo 
oświetla sytuację kościelną informa
cja o tym, że „w  1933 r. Łem k o 
w ie — „StaronCsini” zwrócili się do 

Stolicy Apostolskiej z prośbą o w y 
dzielenie ich z diecezji greckokato
lickiej oraz o zachowanie tradycyj
nych obrządków i liturgii” (str. 131), 
zaczerpnięta z „Oriensa” . Informa
cja ta sugeruje łacinizację obrzę
dów liturgicznych Łemków, Jak wia
domo, forsował ją biskup stanisła
wowski — Chomyszyn, ale mógł to 
czynić jedynie w granicach swojej 
diecezji, natomiast dziekanaty łem
kowskie należały do diecezji prze
myskiej. W tej sprawie inicjatywę 
podjął raczej Watykan w związku

z zagrożeniem grekokatolicyzmu 
wśród Łemków przez prawosławie 
(masowa konwersja — ok. 30 000 
Łemków na prawosławie), powierza
jąc opiekę nad nimi właśnie spe
cjalnemu duchownemu greckokato
lickiemu z tytułem egzarchy papie
ża. Toteż jeszcze do naszych czasów 
„Łem kowszczyzna” figuruje w „ A n -  
nuario Pontificio” jako „Es arcato 
Apostolico per i fideli di ito bizan- 
tino” (strl 793, 1971 r.). Czasopismo 
„Oriens” ujęło to posunięcie Waty
kanu w ten sposób, aby zaw o jo 
wać niepowodzenie misji unickiej 
na Łemkowszczyźnie i wynikającą 
stąd konieczność wzmocnienia obro'- 
ny przed misją prawosławną, przy
krywając to niby inicjatywą „od
dolną” — „prośbą” Łemków.

Opisując podjętą rzekomo w la
tach trzydziestych polonizację Koś
cioła Prawosławnego w  Polsce, au
tor przekazuje za „Oriensefn” nie
zupełnie ścisłe informacje o tym, 
że „Czasopismo Studium  Teologii 
Praw osław nej przy Uniwersytecie  
Warszawskim „Elpis” od 1935 r. za
częło ukazywać się w  języku pol
skim” . Czasopismo to od pierwszego 
momentu ukazania się w końcu- lat 
dwudziestych zakładało umieszcza
nie na swych łamach artykułów w 
różnych językach z tym, że podsta
wowym jego językiem był język 
polski. Świadczy o tym jego strona 
tytułowa: „Elpis czasopismo teolo
giczne, wydawane przez ks. M etro 
politę Dionizego przy współudziale 
profesorów  Studium  Teologii Pra 
w osław nej Uniw ersytetu  W raszaw - 
śkiego” . Przykładowo rocznik V I te
go czasopisma z 1932 r., zawierają
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cy większości materiały w  języku 
polskim (Przedmowa, przemówienia 
Metropolity, notatniki bibliograficzi- 
ne, 3 artykuły — Metr. Dionizego, 
prof. A. Łotockiego i asyst. S. Kiry- 
łowicza oraz sprawozdanie z dzia
łalności Studium T.P.)' i tylko 5 ar
tykułów w języku rosyjskim i u- 
kraińskim (prof. prof. J. Ogijenki, M. 
Zyzykina, M. Arseniewa i A. Łotoc
kiego). Niewątpliwie data rozpoczę
cia „polonizacji” — 1935 r. — zosta
ła zasugerowana przez „Oriens” ja
ko rzekomy początek akcji poloni- 
zacyjnej. W rzeczywistości jednak 
zakładano wydawanie oficjalnego 
czasopisma „Studium ” w języku u- 
rzędowym: tylko wyjątkowe okolicz
ności (brak wykładowców, władają
cych językiem polskim) zmuszały 
nie tylko do publikowania materia
łów w językach niepolskich, a na
wet do prowadzenia w pierwszych 
latach po założeniu Studium niektó
rych wykładów w językach ukraiń
skim i rosyjskim. Trzeba ponadto 
zaznaczyć, że asymilacja narodowoś
ciowa i językowa jest w tym przy
padku procesem nieuniknionym. 
Jednostronne korzystanie przez au
tora z literatury, oświetlającej sy
tuację prawosławia w Polsce z po
zycji konkurencyjnej, negatywnie 
odbiło się na ogólnym przedstawie
niu prawdziwego stanu tęgo Koś
cioła, stanowiącego wówczas iloś
ciowo największą organizację wśród 
wyznań mniejszościowych naszego 
kraju. Stąd brak szerszych informa
cji z życia tego Kościoła w  b. trud

nym okresie jego życia, np; o spra
wie Soboru Krajowego, Zapowiedzia
nego w orędziu Prezydenta RP, o 
powołaniu i działalności tzw. „Z e 
brania Przedsoborow ego” , o akcji 
burzenia cerkwi i misji „organów  
państwowych, zm ierzających razem  

z klerem  rzymskokatolickim do tzw. 
„rew indykacji dusz’’ itp. Wydaje się, 
że poświęcenie kilku stron tym pro
blemom wzbogaciłoby wydatnie i 
tak bardzo interesujący obrlaz poli
tyki narodowościowej i wyznanio
wej Państwa i Kościoła Rzymskoka
tolickiego, przedstawiony w  książce 
p. Jerzego Wisłockiego!.

Na zakończenie jeszcze kilka dro!- 
bnych uwag: właściwie nie wiado
mo, jakimi motywami kierował się 
autor, podając inne imiona hierar
chów grekokatolickich, niż one były 
i obecnie są powszechnie używane. 
Chodzi tu o imiona Metropolity 
Szeptyckiego i biskupa Czarneckie
go. Pierwszy ma wg autora imię 
Romana (str. 129), drugi — Michała 
(str. 124). Należy przypuszczać, że 
są to imiona nadane przy chrzcie. 
Powszechnie używanymi w litera
turze i oficjalnych aktach (np. lis
tach pasterskich) imionami są An
drzej — dla Metropolity Szeptyckie
go i Mikołaj — dla biskupa Czar
neckiego. Są to imiona nadane przy 
składaniu ślubów zakonnych przez 
wyżej wymienionych przed konse
kracją na biskupa.

W sumie jednak praca J. Wisłoc
kiego jest interesująca i cenna.

S. K.



Z prasy Kościołów zrzeszonych w PRE

Przed rokiem jeden z numerów 
Jednoty poświęcono Kościołom w 
NRD. W roku bieżącym w  numerze 
4 tego miesięcznika znajdujemy ma
teriały na temat chrześcijan na Wę
grzech, dostarczone przez autorów 
z tego kraju. Redakcja stwierdza, że 
jej ideą jest przybliżenie czytelni
kowi problemów z jakimi spotyka
ją się chrześcijanie innych narodów, 
poznanie ich sposobu myślenia, i 
odkrywanie wspólnoty Kościoła po
wszechnego, by w ten sposób dzia
łać na rzecz pojednania między 
ludźmi, wzajemnego zrozumienia i 
pokoju.

W „Pozdrowieniu” ks. Tibor Bar- 
tha, biskup i prezes Synodu Koś
cioła Reformowanego na Węgrzech, 
przypomina historyczne wdęzi oraz 
wypowiada się na temat wspólnych 
celów łączących obecnie narody wę
gierski i polski, a także łączących 
ich wspólnot religijnych. Ponadto 
znajdujemy w numerze następujące 
artykuły węgierskich autorów: 
„Spojrzenie w przyszłpść” (ks. Geza 
Baross); „Sytuacja wyznań chrześ
cijańskich na Węgrzech” (ks. Berta- 
lan Tarnas); „Wyznawcy Kościoła 
Reformowanego na Węgrzech” (Ja
nos Csohany); „Życie zboru w Bu
dapeszcie” (ks. Józef Adorjan), „Ży
cie zboru na wsi” (ks. Geza Tisler), 
„Działalność charytatywna Kościoła 
reformowanego” (Bela Bazso).

W  Jednacie nr 5/78 znajdujemy 
drugą część rozważań ks. Jana Nie- 
wieczerzała pt. „Kościół w  wierze 
i w życiu” oraz rozmowę przedsta
wiciela redakcji z tym znanym w 
Polsce duchownym z okazji 25 rocz
nicy wybrania go na urząd biskupa 
Kościoła Ewangelicko-Reformowa
nego w naszym kraju. Przytoczymy 
tu ostatnie pytanie redakcji i odpo
wiedź, która może zainteresować 
każdego z członków tzw. „Kościołów 
mniejszościowych” : „Jesteśmy nie
wielkim Kościołem. Jaki jest sens 
istnienia tak małej wspólnoty 
chrześcijańskiej? Czy potrafimy w 
tej sytuacji wnieść jakiś wzbogaca
jący udział do ruchu ekumeniczne
go i cży ten ruch dał nam jakieś 
wartości?

Nie możemy ani nie doceniać, ani 
przeceniać jakiejkolwiek liczby. Są 
sytuacje, kiedy duża liczba człon
ków pomaga w spełnieniu posłan
nictwa Kościoła, ale i mała społecz
ność może wypełniać wiernie rolę 
świadków Chrystusowych pośród lu
dzi. Chrześcijańska skromność i chęć 
stałego doskonalenia swej służby 
winna towarzyszyć każdemu Koś
ciołowi, niezależnie od liczby jego 
wyznawców. Każdej małej społecz
ności zagraża niebezpieczeństwo izo
lacji- wewnętrznej i zamknięcia się 
wobec liczebniej szych partnerów i 
otaczającego świata. To zaś z kolei
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może zrodzić przekonanie o wyjąt
kowej roli i szczególnym posłannic
twie, co prowadzi najczęściej do u- 
jawniania się postaw sekdarskich. 
Jestem przekonany, że również ta 
najmniejsza społeczność chrześcijań
ska może być ważnym elementem 
wspaniałego Kościoła Chrystusowe
go, o ile jej członkowie, jak żywe 
kamienie budow'ać się będą w dom 
duchowy przez Jezusa Chrystusa 
(1 P 2,5). O tym zaś, czy jakaś gru
pa może zasługiwać na miano „ży
wych kamieni” , decyduje według 
mego mniemania głębia wiary, sza
cunek i miłość do ludzkiej istoty, 
otwarta postawa wobec bliźniego i 
stałe dążenie do coraz dokonalszego 
naśladowania Pana Kościoła. Takie 
cechy, pielęgnowane w małych spo
łecznościach, mogą stanowić nie tyl
ko o ich wartości, ale także mogą 
inspirować liczniejsze środowiska.

Strzeżmy się zarówno kompleksu 
małej liczby wiernych jak i wyzna
niowej zarozumiałości czy snobizmu. 
W każdym wyznaniu tkwi tęsknota 
do jedności Kościoła. Kościół Re
formowany, jako żywa społeczność 
wyznawców Jezusa, którym Bóg po
wierzył różnorodne talenty dla 
wzajemnego sobie nimi usługiwania, 
powołany jest też do ich wykorzy
stania w budowaniu jednego, świę
tego, powszechnego, apostolskiego 
Kościoła. To dynamiczne rozumienie 
służby chrześcijańskiej, pozbawione 
konfesyjnej wyłączności, stworzy 
możliwość głębszego angażowania 
się w działalność ekumeniczną bez 
obawy sprzeniewierzenia się doktry
nie wyznaniowej. Przeciwnie, jako 
ewangelicy reformowani, świadomi

granic ludzkiego poznania tajemnic 
Bożych, gotowi jesteśmy z chwilą 
przekonania nas o niesłuszności na
szych poglądów przyjąć to, co jest 
dla sprawy Kościoła lepsze i słusz
niejsze, a zgodne z wolą Boga wy
rażoną w  Piśmie Świętym (...)

Głębokie, z wiary płynące rozu
mienie naszej roli jako narzędzia 
Bożego w  służbie Kościoła winno 
nam towarzyszyć we wszystkich po
czynaniach. Im lepiej poznamy wiel
kość Bożego miłosierdzia, tym skro
mniejsi i  wierniejsi będziemy w  
spełnieniu Jego woli. Dotyczy to za
równo naszych starań o piękno du
chowe własnego Kościoła, jak do u- 
traconej jedności wyznawców u!- 
krzyżowanego i zmartwychwstałego 
Pana i chrześcijańskiej troski o los 
każdego bliźniego. Dzięki dzieleniu 
się posiadanymi darami lepiej zro
zumiemy, że my sami, nasz Kościół, 
musimy służyć światu, tęskniącemu 
za godnym życiem człowieka, spra
wiedliwością i pojednaniem”'.

W tymże numerze znajdujemy po
nadto ciekawe informacje o wyda
rzeniach przeszłych, ale nadal inte
resujących. Są to -publikacje „Ka
rol Barth a Kościół Wyznający” 
(Karol Karski) oraz „Czy generał 
Dąbrowski był ewangelikiem?” (Eu
geniusz Szulc). W drugim artykule 
autor wyjaśnia, że Jan Henryk Dą
browski, nasz bohater narodowy, 
pirzez całe życie był katolikiem, 
aczkolwiek jego matką (która zmar
ła, gdy miał dwa lata) wyznawała 
kalwinizm, obie siostry, zgodnie z 
jej życzeniem zostały wychowane w 
wyznaniu reformowanym, a sam
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Dąbrowski poślubił luterankę, Hen
rykę Rackel.

Wspomniany numer wiele miej
sca poświęca polemikom, przy czym 
redakcja apeluje: „Jeśli w jakimś 
czasopiśmie ukazuje się artykuł, z 
którym ktoś zamierza polemizować, 
niechże wyśle swą wypowiedź do 
tego samego czasopistrfa” .

Nr 6/78 Jednoty przynosi m.in. 
ostatni (3) odcinek rozważań bpa 
Jana Niewieczerzała pt. „Kościół w 
wierze i w  życiu” , artylauł-biografię 
ks. prof! dr Woldemara Gastpary’ego, 
rektora Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w  Warszawie, z okazji 
70-lecie jego urodzin oraz rozmową 
ks. B. Trandy z Jubilatem. Oto 
fragmenty wypowiedzi ks. W. Gast- 
pary’ego „Wychowałem się w  bie
dzie, w bardzo ciężkich warunkach 
i to mnie wiele nauczyło, ale jeszcze 
nie dało mi tyle, co wspólny pobyt 
w obozie (w  Sachsenhausen i w  Da
chau, przyp. red.). Wtedy mi się wie
le w głowie rozjaśniło, wiele zro
zumiałem. To dało mi umiejętność 
wczucia się w sytuację młodych lu
dzi i mogę powiedzieć, że nie mie
wam ze studentami konfliktów. Nie 
jestem pobłażliwy, ale staram się 
być wyrozumiały. Znaczy to, staram 
się zrozumieć, że dany człowiek zna
lazł się w określonej sytuacji z po
wodu splotu szczególnych okolicz
ności. Nic się nie dzieje bez przy
czyny. Choćby, jako historyk, mu
szą uznawać taką zasadę. Z młodzie
żą miałem już wieloletnie doświad
czenie. Kierowanie Akademią nau
czyło mnie skonfrontować moje prze
życia z kolegami, z nauczycielami 
akademickimi, zwłaszcza, że nasza

uczelnia nie jest miejscem łatwym 
do prowadztenia. Trzeba być taki- 
townym i ostrożnym, tu zdarzają 
się kwestie bardzo delikatne, wyni
kające choćby z odrębności wyzna
niowej, na które należy być bar
dzo wyczulonym. (...)

Dzisiaj duchowny powinien liczyć 
się z tym, że jest przede wszystkim 
duszpasterzem, a nie administrato
rem. Kiedy ja byłem wikariuszem, 
to mój senior był przekonany, że 
Kościół nie będzie biegał za ludź
mi, oni muszą przyjść do Kościoła'. 
Trzeba . było tylko kilkunastu lat, 
abyśmy przeszli na zupełnie inną 
płaszczyznę. Kościół idzie za ludź
mi. Duchowni muszą się odrutyni- 
zować. Kiedy dawniej w czasie 
świąt miewałem po szesnaście ślu
bów i trzydzieści chrztów, trudno 
było rutyny uniknąć. Proszę sobie 
wyobrazić — przecież to było tylko 
mechaniczne spełnianie pewnych 
czynności. Tb tak nieszczęśliwie się 
nazywało: czynności kościelne. Nie
mal zupełnie wyłączał się element 
duszpasterski. Dzisiaj duchowny 
musi być inny. Jego rola to rola 
człowieka przyjaźnie usposobionego 
do ludzi, do człowieka; który stara 
się zrozumieć odczucia innych. 
Wprowadzi to zasadnicze zmiany w 
kaznodziejstwie, w nauczaniu koś
cielnym. Jaki powinien być du
chowny? Sądzę, że bycie duchow
nym oznacza ciągły, niekończący się 
proces. Trzeba się reformować. Du
chowny musi widzieć przed sobą 
nie tyle zbiorowość, ile każdego, po
szczególnego człowieka” .
. W Pielgrzymie nr 7/78 zamieszczo
no artykuł ks. Adama Kłeszczyńskie-
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go pt. „Ż dziejów nabożeństwa me- 
totystycznego w  Polsce” oraz kolejny 
odcinek opracowań Jana Konara pt. 
„Życie codzienne Izraela w czasach 
biblijnych”. Ciekawy jest artykuł 
ks. dr. Emila Jelinka pt. „Panika w 
Kościele”, w którym autor przypo
mina historią wydanego w dniu 9 
X  1966 r. tzw. „Małego Katechizmu” 
holenderskiego, burzliwe dyskusje 
na jego temat i stosunek do niego 
władz Kościoła Rzymskokatolickie
go. Ks. E. Jelinek pozytywnie oce
nia dzieło teologów holenderskich, 
pisiząc m.in.:

„Autorzy „Nowego Katechiz
mu” z niespotykaną dotąd w sfe
rach katolickich otwartością i szcze
rością, choć nie mniejszym obiekty
wizmem, w  tonie spokojnym i nie- 
polemiczmym poruszyli' szereg za
gadnień, które dotąd w dogmatyce 
katolickiej były przyjmowane na 
ślepo, bez dyskusji, jako niezach
wiane, objawione prawdy, nie pod
legające jakiejkolwiek krytyce. Na 
pytania, które dotąd niepokoiły my
ślącego katolika, „Nowy Katechizm” 
starał się dać odpowiedź, ale nie w 
gotowej, apodyktycznej i nauczają
cej formie, lecz w  drodze wyjaśnień 
i komentarzy oraz naświetleń z róż
nych stron i najrozmaitszych stano
wisk. Ostateczną odpowiedź miał 
czytelnik dać sobie sam. Wiele za
gadnień zostało całkowicie otwar
tych. W ten sposób dyskusja nad 
problemami wybitnie teologiczno- 
-kościelnymi przesunęła się w „No
wym Katechizmie” z fachowych 
sfer teologicznych do -laickich sfer 
ludu Bożego. (...)

Modernizm „Nowego Katechizmu”

spotkał się ze sprzeciwem nalicza
jącego Kościoła. A le Katechizm nie 
jest próbą destrukcji objawionej re- 
ligii; przeciwnie, jego autorom cho
dziło właśnie o obronę religii. Nig
dy i nigdzie nie wypowiadają oni 
ostatniego słowa. Czytelnik sam wi
nien zastanowić się i dojść do prze
świadczenia wiary. W  „Nowym Ka
techizmie” nie ma śladu dawnej sćho- 
lastycznej filozofii i teologii. Ka
techizm jest wprawdzie dziełem teo
logów, ale nie jest dziełem teolo
gicznym. Nosi piętno demokratyza
cji, skonfesjonalizmu i sekularyza
cji. Przewodnią myślą „Nowego Ka
techizmu” jest ekumenizm. Bez o- 
gródek twierdzi, że „Kościół Kato
licki uznaje niemal wszystko, w co 
wierzą ewangelicy, ale nie na od
wrót” (s. 446). Z ' ekumenicznych po
wodów „Nowy Katechizm” przemil
cza Pozdrowienie Anielskie, „Zdro
waś Maryjo” , mówi natomiast o Mo
dlitwie Pańskiej. Ekumenizm roz
ciąga się nie tylko na ewangelików 
i prawosławnych, na ludzi wierzą
cych, ale i na ludzi niewierzących, 
na nowoczesne formy „religii” , na 
humanizm i na marksizm.

Wreszcie jeszcze jedna uwaga. 
„Nowy Katechizm” nie jest próbą 
ostatnią. Katolicyzm (ale nie tylko 
katolicyzm) w przyszłości będzie 
musiał przedstawić artykuły wiary 
w formie, która uwzględni zmiany 
zachodzące w dzisiejszym świecie. 
„To, że „Nowy Katechizm” — może 
być wydawany,, wprawdzie z dodat
kiem uwag watykańskich' hierar
chów i fachowców, dowodzi najle
piej, że obrońcy tzw. niezmiennego
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depositum fidei muszą się już ż 
tym faktem liczyć” .

W Zwiastunie nr 8, 9 i 10/78 znaj
dujemy trzy kolejne odcinki arty
kułu ks. doc. J. Gryniakowa pt. 
„Problemy amerykańskiego . lutera- 
nizmu” . Są to wrażenia autora z 10- 
-dndowego pobytu w styczniu i lu
tym 1978 r. w Nowym Jorku i u- 
czestniczenia w konferencji Komisji 
Studiów Światowej Federacji l a 
terańskiej. W Stanach Zjednoczo
nych Ameryki i w Kanadzie miesza
ka 9 milionów luteram zorganizowa
nych w czterech wielkich Kościo
łach. Największym z nich jest L u -  
theren Church in America, liczący 
3 miliony wyznawców. Autor po
rusza trzy ważne zagadnienia nur
tujące luteranizm amerykański: spo
sób ożywienia nabożeństw, otwarcie 
drzwi dla ludności kolorowej, przy
jazna postawa wobec innych wyz
nań. Przytoczmy fragment artykułu 
poświęcony dialogowi z Kościołem 
Rzymskokatolickim:

„W roku 1965 rozpoczął się w 
Ameryce Północnej dialog luteran 
z Kościołem Rzymskokatolickim. 
Dialog ten odbywał się po Vatica- 
num II na trzech szczeblach. Pod
stawą rozmów na najwyższym szcze
blu, tj. profesorów teologii, było 
najpierw Nicejskie Wyznanie Wia
ry, a potem Chrzest na odpusziczenie 
grzechów, jako że chrzest posiada 
to samo znaczenie dla obydwu Koś
ciołów. Następnym tematem była 
Eucharystia, ae szczlególnym pod
kreśleniem obecności Chrystusa. 
Wyniki tego dialogu były zaskaku
jące dla luteran. Katolicy przyzna
li, że Msza nie jest byrfajmniej po

wtarzaniem ofiary Chrystusa na 
krzyżu — jest ona raczej prezenta
cją Chrystusa albo — lepiej — Ko
ścioła Zjednoczonego w Chrystusie, 
jest ofiarą dziękczynienia, przebłaga
nia Boga, gdyż na krzyżu wystar
czyła raz po wszystkie czasy. Trze
ba przyznać, że nigdy jeszcze kato
liccy bibliści nie zbliżyli się tak 
bardzo do stanowiska luterańskiego.

Następnym tematem był związek 
Sakramentu Ołtarza z urzędem ka
płańskim. Tutaj rozważono możli
wość uznania ordynacji pastorów 
luterańskich za równoznaczną z wy- 
świędeniem księży katolickich. Du
chowni luterańscy nie czują się or
dynowani przez swoich zwierzchni
ków, lecz przez sam Kościół. Stąd 
mogło nastąpić pewne zbliżenie sta
nowisk.

Poprzez dialog obie strony rozu
miały, że muszą wnikać w źródła, 
aby się lepiej przyjrzeć samym so
bie. W wyniku tych rozmów wspól
na komisja teologów wydała pewne 
zalecenie: nadszedł czas, aby uznać 
dwie rzeczy — 1) że udzielenie Sa
kramentu Ołtarza jest prezentowa
niem obecności Chrystusa', 2) że obie 
strony uznają ważność ordynacji lub 
święceń kapłańskich partnerów.

Nie ma jeszcze mowy w tym do
kumencie o interkomunii, a co naj
ważniejsze — żaden Kościół nie za
brał w tej sprawie głosu ani nie 
rozpoczął dyskusji w tej sprawiie. 
Podobnie brak jakiegokolwiek echa 
ze strony Kierownictwa Kościołów 
co do ostatniego tematu rozmów 
między teologami, tj. kapłaństwa i 
Kościoła uniwersalnego. Czy istnie
je  potrzeba urzędu kapłańskiego,
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który wyrażałby uniwersalność Koś
cioła (papiestwa)? Tak, orzekli 
wspólnie teolodzy, ale to zależy od 
roli, jaką się przyzna papileżowŁ 
Papież może być tylko sługą sług 
Chrystusowych. Jesteśmy jedno w 
Chrystusie, a nie w papieżu. Należy 
jednak na nowo przestudiować po
zycję apostoła Piotrka w  Nowym Te
stamencie, jego główną rolę wśród 
uczniów. Stanowisko teologa ewan
gelickiego, Oscara Cullmamna, będą
ce pewnym przełomem, ma być pod
stawą do dalszych rozmów na ten 
temat'’.

W dniach 4—7 maja 1978 r. pa
rafia ewangelicko-augsburska w 
Warszawie święciła uroczyście 200- 
-lecie poświęcenia kamienia węgiel
nego położonego pod kościół Świętej 
Trójcy. Z tej okazji w  Zwiastunie 

nr 10 i 11/78 zamieszczono artykuł 
Eugeniusza Szulca pt. „Projektanci 
i projekty kościoła ewangelicko- 
augsburskiego w Warszawie” .

W Chrześcijaninie nr 6/78 w  ar
tykule pt. „O autorytet chodzi” au>- 
tor (E. Cz.) snuje rozważania na te;- 
mat autorytetu w Kościele. Oto fra
gment artykułu:

„Autorytet w Zborze, w  Kościele 
nie wynika jedynie z tego, co się 
robi, ale i z tego, czego robić się 
nile powinno. Trzeba zachować w ży
ciu zdecydowanie klarowną posta
wę, która wyklucza możliwość po
stawienia zarzutu niemoralnej pry
waty, nieuczciwości, kumoterstwa, 
nepotyzmu, protekcjonalizmu, przed
kładania ważności swego intetóesu 
nad potrzeby ogółu itd. itp. Należy 
też. linię swych sukcesów przedłu

żać zdolnymi i dosKonaie przygoto
wanymi, pod względem duchowym 
i intelektualnym, następcami, któ
rych się jeszcas po sobie zostawia. 
Byłoby to wtedy zgodne ze słowem 
apostolskim: „Ty więc, synu mój, 
wzmacniaj się w łasce, która jest 
w Chrystusie Jezusie, a co słyszałeś 
ode mnie wobec wielu świadków, to 
przekaż ludziom godnym zaufania, 
którzy będą z d o l n i  i i n n y c h  
n a u c z a ć ” (pokr. aut.) — 2 Tm 
2,1— 2. (...) .

Można ubiegać się o zdobycie au
torytetu różnymi dziwacznymi sztu
czkami; można dąć w balon włas
nych ambicji i mówić, jakim to się 
jest zdolnym administratorem: to 
ja załatwiłem, i tamto zostało za
łatwione przez mnie, to ja przyczy
niłem się do powzięcia tej korzyst
nej (dla rozmówcy) decyzji. Można 
tworzyć całe mity wokół swych 
(czy prawdziwych?) sukcesów admi
nistracyjnych. Ale materiał jest to 
lichy do budowania autorytetu. 
Znam przełożonych Zboru — skąd
inąd dobrych kaznodziejów i dusz
pasterzy —■ którzy dla jeszcze sil
niejszego wyeksponowania swoich 
talentów powierzają zastępowanie 
siebie najsłabszym pod każdym 
względem braciom w Zborze. Cho
dzi im tutaj o wykorzystanie prawa 
kontrastu: „niech Zbór odczuwa, że 
mnie w nim czasem brakuje!” Ta
kim postępowaniem zarabia się je
dynie na śmieszność, osiągając w 
walce o autorytet — efekt odwrot
ny od zamierzonego. A  najważniej
sze jest to, że Zbór na tym cierpi 
i wiele traci” .
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K R O N I K A  P O L O N I J N A

X V  SYNOD GENERALNY PO L
SKIEGO NARODOWEGO KOŚCIO
ŁA  KATOLICKIEGO W  USA, K A 
NADZIE  I BR AZYLII

W dniach od 2 do 6 października 
1978 r. obradował w Stanach Zjed
noczonych, w Chicago (Illinois), XV  
Synod Generalny PNKK. W syno
dzie udział wzięli wszyscy duchow
ni oraz świeccy delegaci z USA, 
Kanady i Brazylii. Z Polski udała 
się na synod do USA delegacja w 
składzie: biskup Tadeusz R. Ma
jewski — zwierzchnik Kościoła Pol- 
skokatolickiego, biskup Maksymi
lian Rode —■ profesor Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej w  War
szawie, ks: Wiktor Wysoczański — 
sekretarz Rady Synodalnej i wice
prezes Społecznego Towarzystwa 
Polskich Katolików, ks. doc. Ed
ward Bałakier — skarbnik Rady 
Synodalnej oraz pan Rafał Toronie- 
wicz — prezes Zarządu Oddziału 
Warszawskiego STPK.

Uroczystą Mszą św., celebrowaną 
przez pierwszego biskupa Tadeusza 
F. Zielińskiego w  katedrze pw. 
Wszystkich Świętych w  Chicago, 
rozpoczęto w dniu 2 października 
obrady synodalne.

Najważniejszym wydarzeniem XV 
Synodu Generalnego PNKK był 
wybór pierwszego biskupa oraz bi- 
skupów-elektów. Wyboru tego do

konano w dniach 3 i 4 październi
ka, po długotrwającym, demokra
tycznym głosowaniu. Dotychczaso
wy pierwszy biskup Tadeusz F. Zie
liński przeszedł (ze względu na 
wiek) w  stan zasłużonego spoczyn
ku. Na stanowisko Pierwszego Bi
skupa w  USA, Kanadzie i Brazylii 
wybrano biskupa Franciszka Ro
wińskiego (uzyskał on wymaganą 
ilość 2/3 głosów). Synod dokonał też 
wyboru trzech biskupów-elektów. 
Potrzebną ilość 2/3 głosów otrzyma
li: ks. Tomasz J. Gnat z Waszyng
tonu, ks. Jan Swantek z Westfield, 
Mass., i ks. Józef K. Zawistowski 
z South Bend, Indiana; tym samym 
zostali oni wybrani na biskupów- 
-elektów.

W następnych dniach synod przy
stąpił do przedyskutowania i pod
jęcia decyzji w sprawie różnych 
problemów' natury organizacyjnej, 
prawnej i moralnej.

W IZYTA  REDAKTORA  
NACZELNEGO TYGODNIKA  
„STRAZ” W  POLSCE

W dniach 14—28 lipca 1978 r. go
ściliśmy w  naszym kraju miłego 
Rodaka ze Stanów Zjednoczonych — 
pana Teodora Zawistowskiego, re
daktora naczelnego tygodnika _ 
„Straż” (organu prasowego Polskiej
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Narodowej „Spójni”). Przybył on 
do Polski wraz ze swą małżonką na 
zaproszenie Zarządu Głównego Spo
łecznego Towarzystwa Polskich K a
tolików. Była to ich pierwsza wizy
ta w Polsce. Obydwoje urodzili się 
już w  Stanach Zjednoczonych. 
Szczegółową relacją z tej wizyty za
mieścił tyg. „Rodzina” w  numerze 
36 (941) z dnia 3 września 1978 r.

Program pobytu w  Polsce red. 
Zawistowskiego i jego małżonki zo
stał szczegółowo opracowany w  Za
rządzie Głównym STPK przez ks. 
Wiktora Wysoczańskiego — wice
prezesa STPK, zajmującego się ze 
strony środowiska polskokatolickie- 
go kontaktami polonijnymi ze śro
dowiskiem skupionym wokół PNKK 
i Polskiej Narodowej „Spójni”. Był 
to program niezwykle bogaty i a- 
trakcyjny, obfitował w liczne po
dróże.

Goście przyjęci byli w Zarządzie 
Głównym STPK, Prezydium Rady 
Synodalnej Kościoła Polskokatolic- 
kiego, a także w Urzędzie do Spraw 
Wyznań. Złożyli ponadto wizytę w 
Towarzystwie Łączności z Polonią 
Zagraniczną „Polonia” , w Interpres
sie i w Centrum Zdrowia Dziecka. 
Poza tym red. Teodor Zawistowski 
i jego małżonka wzięli udział w  po
siedzeniu Kolegium Redakcyjnego 
ZW „Odrodzenie” .

Niezapomniane wrażenie wywar
ły na Gościach zza Oceanu spotka
nia z wieloma księżmi polskokato- 
lickimi. Odwiedzili bowiem wszyst
kie trzy diecezje: warszawską, wro
cławską i krakowską. Goście prag
nęli zobaczyć wiele, a czasu mieli 
na to bardzo mało. Na zakończenie

dwutygodniowych wojaży po Pol
sce, wydana została na cześć red. 
Zawistowskiego i jego małżonki 
pożegnalna kolacja w  hotelu „So
lec” . Podczas jej trwania redaktor 
Zawistowski udzielił wywiadu Re
dakcji tygodnika „Rodzina” . Powie
dział on m.in.: „Chciałbym przede 
wszystkim wyrazić swą wdzięczność 
wiceprezesowi STPK — ks. Wikto
rowi Wysoczańskiemu, który namó
w ił mnie do przyjazdu do Polski. 
Już nieco wcześniej fes. Wiktor Wy- 
soczański zachęcił do tego mojego 
kolegę ks. Tadeusza Pepłowskiego, 
proboszcza parafii pw. św. Barbary 
w  Houtzdale. Ks. Tadeusz Pepłow- 
ski był tutaj dwukrotnie z wyciecz
ką młodzieżową. Za każdym razem, 
po wizycie w  Starym Kraju, wra
cał zadowolony i pełen twórczej ini
cjatywy (...).

Pobyt w Polsce stanowił dla mnie 
i żony wielki • moment w  życiu. Na
reszcie ujrzeliśmy Wasz Kraj z blis
ka. Wszędzie spotykaliśmy się ze 
staraniem o to, abyśmy mogli zo
baczyć Polskę od jak najlepszej 
strony. Mój ojciec (ks. senior Jó
zef Zawistowski — kapłan Polskie
go Narodowego Kościoła Katolickie
go) był w Warszawie tuż po woj
nie, w 1946 r. Przeżył to bardzo (..) 
I my mieliśmy możność obejrzenia 
w Muzeum Historycznym Miasta 
Warszawy na Starym Mieście ar
chiwalnego filmu, o Warszawie —
o latach przedwojennych stolicy, o 
wojnie i powstaniu w roku 1944. 
Zobaczyliśmy tragedię tego miasta. 
To wywarło na nas wstrząsające i 
niezapomniane wrażenie. Nie będąc 
warszawiakiem, odczułem cząstkę
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tego, ćo przeżywali wszyscy ludzie, 
którzy wtedy tu mieszkali. Napraw
dę szczerze podziwiamy Was za Wa
sze bohaterstwo oraz odwagę, za to, 
że nie postradaliście zmysłów w i
dząc swe ukochane "miasto w  gru
zach. Podziwiamy Was, że jesteście 
uśmiechnięci, że często żartujecie, 
jesteście swobodni, a nade wszyst
ko — za Waszą ofiarność w  dziele 
odbudowy Polska i „mrówczą” pra
cowitość” .

Red. Zawistowski zakończył swą 
wypowiedź słowami: „Mam w tej 
chwili tylko jedno marzenie — 
przyjechać do Polski w przyszłym 
róku” .

CZŁONKOW IE POLSKIEJ 
NARODOWEJ „SPÓJNI” 
ODW IEDZILI KRAJ OJCÓW

Polski Narodowy Kościół Katoli
cki w  USA, Kanadzie i Brazylii 
oraz Kościół Polskokatolickd w  kra
ju zawsze mocno zainteresowane 
były ścisłymi związkami Polonii z 
Polską, gdyż od tych związków w 
głównej mierze zależy byt i we
wnętrzne siły Polonii. Rozwijaniu 
stosunków między Rodakami na ob
czyźnie a społeczeństwem w  Kra
ju Przodków sprzyja dziś klimat na 
arenie międzynarodowej. Wkład 
Polskiej Narodowej „Spójni” w 
zbliżenie środowisk polonijnych z 
Macierzą jest znany nie tylko wier
nym Polskiego Narodowego Kościo
ła Katolickiego w  USA, Kanadzie i 
Brazylii oraz Kościoła Polskokatoli- 
ckiego w  Polsce i STPK, lecz także 
szerszym kręgom osób interesują

cych s ię , problematyką polonijną. 
Tradycyjnie juź organizowane są 
od wielu lat wycieczki do Starego 
Kraju, mające na celu zaznajomie
nie polonijnych gości z historią, fo l
klorem, muzyką polską, miastami, 
zabytkami dtp.

W 1978 r. gościliśmy w naszym 
kraju liczną grupę Polonusów, w 
przeważającej większości wiernych 
PN KK  i członków Polskiej Naro
dowej „Spójni” . Kierownikiem tej 
wycieczki —■ zorganizowanej przez 
„Spójnię” — była pani Władysława 
Kopcza, pracownik administracyj
ny „Spójni” .

Program wycieczki po Kraju 
Przodków (26 lipca — 11 sierpnia 
1978 r.) obfitował w wiele atrakcji. 
Dwutygodniowy pobyt w Polsce 
Goście zainaugurowali wysłucha
niem Mszy św. i przystąpieniem do 
Stołu Pańskiego w katedrze polsko- 
kotolickiej pw. Sw. Ducha w War
szawie. Mszę św. celebrował ks. 
dziekan Tomasz Wojtowicz: Przy
byłych do katedry Gości zza Ocea
nu powitał osobiście ks. Wiktor Wy- 
soczański — sekretarz Rady Syno
dalnej Kościoła Polskokatolickiego
i wiceprezes STPK. Przeprowadził 
on także spowiedź ogólną.

Rodacy — jak sama stwierdzili — 
byli wzruszeni serdecznością i goś
cinnością, z jaką spotkali się w Kra
ju. Szczególnie silne wrażenie wy
warła na nich stolica — Warszawa. 
Panie: Władysława Kopcza i Regi
na Orzeł udały się ponadto — w 
towarzystwie ks. Wiktora Wyso- 
czańskiego —• do Centrum Zdrowia 
Dziecka, gdzie miały okazję zazna
jomić się z szeroką skalą możliwoś
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ci leczniczych i terapeutycznych te
go jedynego w swoim rodzaju Szpi- 
tala-Pomnika. Udzieliły też wywia
du tygodnikowi „Rodzina” nr 38 
(943) z dnia 17 września 1978 r.

Obie Panie zgodnie stwierdziły, 
że' w przyszłym roku koniecznie 
muszą przyjechać do Polski, by je
szcze raz nacieszyć się pięknem oj
czystego kraju. Obie też są głębo
ko wzruszone gościnnością, z jaką' 
tutaj, w  Polsce, się zetknęły. Szcze
gólnie gorąco pragną podziękować 
ks. Wiktorowi Wysoczańskiemu za 
troskliwą opiekę, jaką riad nimi 
roztoczył.

Trasa polonijnej wycieczki wiod
ła przez Warszawę, Lublin, Tar
nów, Zakopane, Sandomierz, Nowy 
Sącz, Krynicę, Wieliczkę, Oświęcim, 
Częstochowę, Kraków i znowu 
Warszawę z jej okolicami. Poza 
tym Polonusi zwiedzili Warkę, 
gdzie urodził się bohater narodu 
polskiego i amerykańskiego — Ka
zimierz Pułaski, a także zatrzymali 
się w Żarkach — Moczydle — ro
dzinnej miejscowości biskupa Fran
ciszka Hodura. Obejrzeli tam pięk
ny kościół-pomnik poświęcony jego 
pamięci. .

Na zakończenie pobytu w Kraju 
Ojców Społeczne Towarzystwo Pol
skich Katolików obdarzyło wszyst
kich uczestników polonijnej wycie
czki pamiątkową monetą 20-złoto- 
wą z wizerunkiem Marii Konop
nickiej oraz kolorowymi kartami, na 
których widnieje pomnik tej słyn
nej poetki.

POLONIJNE LATO

Sierpień — obok lipca — był mie
siącem szczególnie licznych odwie
dzin Polski przez naszych rodaków* 
ożywionej turystyki grupowej i in
dywidualnej, różnorodnych imprez 
d spotkań. Wśród sierpniowych im
prez współorganizowanych przez 
Towarzystwo Łączności z Polonią 
Zagraniczną „Polonia” na pierwszy 
plan wysuwa‘ się spotkanie praw
ników pólskiego pochodzenia z róż
nych krajów. Szczególną okazję ku 
temu stanowiła okazale obchodzo
na rocznica 400-lecia Trybunału Ko
ronnego w  Piotrkowie. Miasto to — 
od ustanowienia tej instancji są
dowej — nosi nazwę właśnie Try
bunalskiego. Impreza służyć miała 
bliższemu poznaniu przez naszych ro
daków zarówno dziejów, jak i wy
branych zagadnień współczesnego 
prawa polskiego, spotkaniom i bez
pośrednim kontaktom z kolegami 
z kraju.

Uczestnicy Zjazdu Prawników 
Polskiego Pochodzenia (a było ich 
38) przybyli z dziewięciu krajów — 
z USA, Wielkiej Brytanii, Czecho
słowacji, Francji, Kanady, RFN, Ho
landii, Danii i Etiopii. Największą 
grupę stanowili Amerykanie. Bo
gate tradycje polskich nauk praw
niczych, wpływu prawa polskiego 
na kształtowanie się prawa mię
dzynarodowego i instytucji, służą
cych współpracy międzynarodowej, 
wymiana doświadczeń —• oto głów
na problematyka, wokół której os
nuty został program spotkania 
prawników polonijnych.

Obrady toczyły się w  grupach.
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Omawiano: problemy handlu za
granicznego i międzynarodowej 
współpracy gospodarczej, sądowego 
wymiaru sprawiedliwości oraz nau
ki i  nauczania prawa. Spotkania 
miały miejsce w Warszawie, a tak
że w  innych miastach Polski. Goście 
odwiedzili instytuty i uczelnie, u- 
czestniczyli w  spotkaniach z pol
skimi naukowcami i praktykami 
różnych dziedzin prawa,' z gospo
darzami miast i województw.

W sierpniu kontynuowało wykła
dy i' Seminaria pięć uniwersyteckich 
letnich szkół kultury i języka pol
skiego.

Bardzo interesujące były też za
jęcia dla instruktorów polonijnych 
zespołów artystycznych. W  Opolu 
odbywał się kurs dla organizatorów 
życia kulturalnego, w  Toruniu — 
etnograficzny, a w  Słupsku — te
goroczna nowość: zorganizowany na 
życzenie środowisk polonijnych kurs 
kuchni polskiej, połączony z pro
gramem traktującym o dziejach 
polskiej kultury ludowej, obyczaju, 
regionalnych obrządkach.

POLONIJNE DZIECI 
N A  W AKACJACH W  POLSCE ;

Ministerstwo Oświaty i Wycho
wania, przy współpracy Towarzy
stwa „Polonia” , zorganizowało w 
miesiącach letnich (wakacyjnych) 
kolonie dla dzieci polonijnych w 
Polsce. Zainteresowanie tą formą 
wypoczynku rośnie wśród Polonii z 
każdym rokiem'. W  tym roku wa
kacje w  Polsce spędziło ponad 1300 
dzieci .polskiego pochodzenia, stale

mieszkających za granicą. Dzieciom 
polonijnym towarzyszyły podczas 
wakacji dzieci polskie. Występując 
w roli gospodarzy, zapoznawały 
swych kolegów z Polską Ludową. 
Jak się okazało, większość polonij
nych dzieci dobrze mówiła po pol
sku. Oznacza to, że środowiska po
lonijne kultywują w  swych domach 
język ojczysty.

Polonijne dzieci były na koloniach 
w górach, nad morzem i nad jezio
rami. Przybyło 27 grup kolonijnych. 
Każda z nich odwiedziła Warszawę
i Kraków. Kolonie miały dwojaki 
charakter, w  zależności od zainte
resowań dzieci: kulturalno-oświato
wy lub sportowo-turystyczny. Na 
koloniach w  Polsce przebywała 
młodzież w  wieku 14—18 lat. Część 
dzieci przyjechała do Polski z ro
dzicami, którzy w czasie miesięcz
nego pobytu dziecka na koloniach 
przebywali u rodziny lub zwiedzali 
Polskę.

W SPÓŁPRACA POLONII 
Z KRAJEM

W Warszawie odbyło się posie
dzenie Rady Naczelnej Towarzy
stwa .Łączności z Polonią Zagra
niczną „Polonia” . Posiedzenie, któ
remu przewodniczył prezes Towa
rzystwa — Tadeusz W. Młyńczak 
oceniło ubiegłoroczną działalność 
„Polonii”  oraz omówiło główne 
przedsięwzięcia i imprezy roku bie
żącego. Uczestnicy obrad zaakcen
towali, że w  roku 1977 nastąpił dal
szy rozwój i pogłębienie kontak
tów środowisk polonijnych z Kra
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jem. Uczestnictwo Polski w pogłę
bianiu współpracy międzynarodo
wej oraz osiągnięcia naszego kraju 
przyczyniły się do coraz większego 
zainteresowania Rodaków ze wszy
stkich kontynentów sprawami Pol
ski, a zarazem służyły umacnianiu 
społecznej i zawodowej pozycji POr_ 
lonii w jej krajach zamieszkania. 
Ilustracją wzrastającego zaintereso
wania Krajem Przodków jest znacz
ny rozwój turystyki polonijnej: w 
roku 1977 odwiedziło Polskę ponad 
500 tys. osób polskiego pochodzenia. 
Wielu polonijnych gości uczestniczy
ło w licznych imprezach kultural
nych oraz spotkaniach współorga
nizowanych przez Towarzystwo. 
Utrzymuje ono współpracę z prze
szło 500 organizacjami, instytucja
mi i stowarzyszeniami polonijnymi 
w 26 krajach.

Towarzystwo „Polonia” współ
działając z krajowymi resortami, 
instytucjami i stowarzyszeniami, 
starało się zaspokajać różnorodne 
zapotrzebowania środowisk polonij
nych w  dziedzinie kultury, wymia
ny naukowej, kształcenia młodzie
ży, turystyki, wydawnictw. Istotna 
pomoc okazywana jest szkolnictwu 
polonijnemu, a także sprawom po
pularyzacji języka polskiego w 
świecie.

Coraz liczniejsza prezentacja do
robku artystów polskiego pochodze
nia przebywających w  różnych kra
jach — to jeden z kierunków dzia
łania Towarzystwa „Polonia”, 
współpracującego w  tym zakresie 
z polskimi środowiskami artystycz
nymi i towarzystwami kulturalny
mi. Interesująco' i bogato przedsta

wiają się najbliższe plany wysta
wiennicze, które pozwolą zaprezen
tować artystyczny dorobek Roda
ków z różnych krajów. Towarzy
stwo, przy współpracy swego stałe
go partnera, jakim jest Towarzy
stwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, 
zorganizowało ostatnio w  Warsza
wie wystawę grafiki Johna Fabio- 
na, reprezentanta starszego poko
lenia polonijnych artystów, tworzą
cych na terenie Stanów Zjednoczo
nych. Będziemy mieli okazję rów
nież obejrzenia ekspozycji licznych 
prac malarskich Polaka z Kana
dy — Zigi Kucharskiego. Szczegól
nie interesująco przedstawia się je
den z cykli malarskich tego arty
sty — poświęcony astronautyce i 
dążeniu człowieka do opanowania 
kosmosu.

W planach Towarzystwa znajduje 
się także zorganizowanie dwóch 
wystaw zbiorowych. Pierwsza z 
nich — to prezentacja dorobku po
lonijnych artystów-amatorów ze 
środowisk górniczych francuskiego 
Nordu. W ramach drugiej ekspozy
cji przewiduje się wszechstronne 
zaprezentowanie prac malarskich
i graficznych kilkunastu artystów 
skupionych w Polskim Związku 
Kulturalno-Oświatowym, działają
cym na terenie Czechosłowacji.

ZAKOŃCZENIE KURSÓW  
DLA SŁUCHACZY  
POLONIJNYCH

Z udziałem przedstawicieli władz 
lubelskich, Towarzystwa „Polonia”
i władz Uniwersytetu im. Manii
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Skłodowskiej-Curie odbyło się w 
Lublinie zakończenie kolejnej sesji 
Studium dla Instruktorów Polonij
nych Zespołów Folklorystycznych. 
W tegorocznej sesji wzięło udział 
121 polonijnych choreografów z 13 
krajów. 9 osób otrzymało dyplomy 
ukończenia 3-letniego studium. Bar
wnym akcentem był pożegnalny 
koncert, na którym wystąpili ucze
stnicy studium z repertuarem przy
gotowanym podczas miesięcznego 
pobytu w  Lublinie.

Również w  Lublinie (Uniwersytet 
im. Marii Skłodowskiej-Curie) za
kończyły się' zajęcia studium meto
dycznego dla nauczycieli szkół po
lonijnych. Podstawowym celem stu
dium jest udzielenie pomocy w  pod
noszeniu kwalifikacji merytorycz
nych i  metodycznych osobom zaj
mującym się nauczaniem języka 
polskiego w środowiskach polonij
nych. W  tegorocznych zajęciach u- 
czestndczyło kilkudziesięciu nauczy
cieli z krajów Europy Zachodniej
i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Staranfem Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu, Towarzy
stwa „Polonia” i Fundacji Kościusz
kowskiej (USA), jednym z tego
rocznych kursów specjalistycznych 
dla Polonii był kurs dla biznesme
nów polskiego pochodzenia (w więk
szości Amerykanów). Program za
jęć, prowadzonych przez prakty
ków i naukowców, obejmował min. 
takie tematy, jak współpraca prze
mysłowa między Wschodem i Za
chodem, organizacja polskiego han
dlu zagranicznego, problemy współ-, 
pracy gospodarczej: Polski z Polo
nią zagraniczną, a ; także warunki

inwestowania i system finansowy 
przedsiębiorstw obcych w  socjali
stycznej gospodarce Polski. Kurs 
połączony był ze zwiedzaniem 
obiektów gospodarczych Warszawy, 
Poznania, Gdańska i Torunia.

POLONIJNI LEKARZE Z USA  
ZW IEDZILI POLSKĘ

Czterdziestoosobowa grupa leka
rzy polskiego pochodzenia ze Sta
nów Zjednoczonych przebywała 
niedawno w  naszym kraju. Pobyt 
gości w Polsce miał charakter tu
rystyczno-wypoczynkowego, ale To
warzystwo Łączności z Polonią Za
graniczną „Polonia” i Polskie To
warzystwo Lekarskie przygotowały 
także bogaty program specjalistycz
ny.

Polonijni lekarze odwiedzili Cen
trum Zdrowia Dziecka w Międzyle
siu, Centrum Rehabilitacji w Kon
stancinie, wzięli udział w  sesji nau
kowej poświęconej problemowi 
kształcenia lekarzy i zapoznali się 
z polskimi uzdrowiskami.

SPOTKANIA  
Z POLSKĄ PIOSENKĄ

Początek był dość skromny. Na
I Polonijne Spotkania z Polską Pio
senką zorganizowane w 1977 r. w 
Zielonej Górze przybyło ok. 30 u- 
czestndków. Zaczęła się jednak 
tworzyć koncepcja tej imprezy. 
Władze polityczne i administracyj
ne województwa zainteresowały się 
nią czynnie, można nawet powie-
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izieć —  serdecznie, pragnąc, żeby 
miała ona znaczenie w  dziele umac
niania łączności Polonii zagranicz
nej z krajem. I tak w  1978 r. przez 
trzy dni Polonijnych Spotkań- z 
Polską Piosenką zebrana w  zielo
nogórskim amfiteatrze publiczność 
oklaskiwała piosenkarzy. Podczas 
galowego koncertu „Powrócisz tu...” 
rozdano nagrody. Nagroda Ministra 
Spraw Zagranicznych przypadła ze
społowi „Rewersi” z Francji, Mini
stra Kultury i Sztuki „Robinson- 
kom” z Czechosłowacja, Wojewo
dy Ziielonogórskiego zespołowi „The 
Lira ' Singers” z USA, Prezesa To
warzystwa „Pplonda” — „Violi” z 
RFN, Estrady Ziemi Lubuskiej —  
duetowi z Danii. Wręczono także 
nagrody występującym na imprezie 
solistom: Choć impreza młoda, ho 
odbywała się drugi raz, powstały 
już dwie piosenki na jej temat.

PARLAM ENTARZYŚCI 
Z POLSKIM  RODOWODEM

Niedawno zwiedzała Polskę gru
pa kanadyjskich parlamentarzys
tów polonijnych z prowincji Onza- 
rio i Manitoija. Goście przebywali 
w  Warszawie, Katowicach, Krako
wie i Zakopanem, interesując się 
placówkami kulturalnymi i nauko
wymi, zakładami pracy i ośrodka
mi wypoczynku. Podczas pobytu w  
Polsce, goście, spotykali sig m.in. z 
posłami na sejm, z przedstawiciela
mi władz miejskich i wojewódz
kich, z reprezentantami świata nau
ki i kultury, a także z przedstawi
cielami Towarzystwa „Polonia”.

Grupa parlamentarzystów złożyła 
wiązanki kwiatów w  Oświęcimiu
i ńa Grobie Nieznanego Żołnierza 
w  Warszawie.

PREZES „ZGODY” 
Z W IZYTĄ  W  POLSCE

Zaproszony przez Polonijne Cen
trum . Kulturalno-Oświatowe Uni
wersytetu im. Marii Skłodowskiej- 
-Curie, bawił z wizytą w  Lublinie 
Ignacy E. Łukazczyk —  prezes Za
rządu Głównego Związku Polaków 
„Zgoda” w  RFN.

Przedstawiciela Polonii zachod- 
nioniemieckiej przyjęli: prezydent 
Lublina, Longin Zieliński i redak
tor UMCS, prof. dr hab. Wiesław  
Skrzydło. Prezes Łukazczyk odwie
dził kolonię letnią w ' Lublinie, na 
którą przyjechało 70 dzieci pocho
dzenia polskiego z Republiki Fede
ralnej Niemiec, obejrzeli też wysta
wę pn. „Austriacy na emigracji” — 
urządzoną w  Bibliotece Głównej 
uniwersytetu.

Wizyta Ignacego E. Łukazczyka, 
wieloletniego działacza Polonii RFN, 
jest wynikiem przyjaznych stosun
ków łączących Centrum ze Związ
kiem Polaków „Zgoda”. Dodajmy 
też,' że lubelski ośrodek prowadzi 
prace badawcze nad Polonią w  
RFN.

ODSŁONIĘCIE POM NIKA  
IGNACEGO J. PADEREWSKIEGO  
W  W ARSZAW IE

We wrześniu 1978 r. odsłonięto w  
Warszawie pomnik znakomitego
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pianisty oraz kompozytora i propa
gatora muzyki polskiej na czterech 
kontynentach — -Ignacego J. Pa
derewskiego. Był on także polity
kiem i mężem stanu, a także wy
bitnym działaczem polonijnym; w 
1919 r. pełnił funkcję premiera. Po
mnik stanął przy śródmiejskim 
trakcie spacerowym, w otoczeniu 
ogrodów Państwowej Wyższej Szko
ły Muzyczej. Rzeźba z brązu jest 
dziełem Michała Kamieńskiego, za
mordowanego przez hitlerowców w 
dniach powstania warszawskiego. 
Pomnik ufundowany został w  1930 
roku ze składek społeczeństwa pol
skiego oraz przy znacznym udziale 
Polonii zagranicznej, a jego odsło
nięciu przeszkodziła I I  wojna świa
towa. W latach okupacji ukrywany 
był przed zagładą przez wielu pa
triotów. Po wojnie dzieło Kamień
skiego przechowywało Muzeum Na
rodowe w Warszawie.

FILM Y O POLONII
I DLA  POLONII

W Wytwórni Filmów Dokumen
talnych w  Warszawie poświęca się 
wiele miejsca i uwagi sprawom Po
lonii.- W najbliższym czasie realizo
wane będą kolejne pozycje o tej 
tematyce. Zrealizowany zostanie 
m.in. film o roboczym tytule — 
„Polonia Kanadyjska”, prezentujący 
sylwetki Polaków żyjących od lat 
w  tym kraju, a także film „Powro
ty” Kazimierza Karabasza, poświę
cony Polakom, , którzy po , latach 
emigracji wracają na starość do ro
dzinnego kraju. Na ekrany polskich

kin trafił już film Krzysztofa Szma
giera pt. „Na X X X II Sesji ONZ” , 
prezentujący m.in. kilku Ameryka
nów polskiego pochodzenia pracu
jących w  gmachu ONZ. Odrębną 
grupę filmów stanowią filmy prze
znaczone dla środowisk polonij
nych.

„W ITA W AS POLSKA” —
W  POLSKIM  R ADIU

Polskie Radio rozpoczęło nadawa
nie nowej audycji, przeznaczionej 
głównie dla Polaków przebywają
cych stale lub czasowo za granicą. 
Audycja „Wita Was Polska”  nada
wana jest codziennie na falach dłu
gich w godzinach od 23.00 do 24.00. 
W programie znajdują się najważ
niejsze wydarzenia dnia, wiadomoś
ci sportowe, dziennik radiowy, ko
mentarze publicystyczne oraz au
dycje muzyczne.

POZDROWIENIA OD POLONII 
D LA POLSKIEGO KOSM ONAUTY

Historyczny lot polskiego kosmo
nauty z radością i dumą witali rów
nież Rodacy zamieszkali poza gra
nicami Kraju. Wyraz swym uczu
ciom dały liczne środowiska polo
nijne w ^depeszach i listach nade
słanych zarówno do polskich pla
cówek dyplomatycznych, jak i na 
warszawski adres Towarzystwa 
„Polonia” . /

Wiele gorących gratulacji nade
szło z kontynentu australijskiego. 
„Udział Polaka w załogowym looie
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kosmicznym napawa ńas, Polaków, 
zamieszkałych w Australii, ogrom
ną radością — stwierdził w swym 
liście działacze Polskiego Towarzy
stwa Łączności z Krajem w Syd
ney. Każdy sukces Polski jest 
przedmiotem naszej dumy. Zdaje
my sobie sprawę, że ten pionierski 
lot jest odzwierciedleniem stopnia 
zaangażowania, f c r  a ju w  program 
badań kosmicznych oraz dowodem 
wielkiej prężności i sukcesów od
noszonych przez polską naukę i te
chnikę” .

Serdeczne gratulacje kierownic
twu Polski oraz Mirosławowi Her
maszewskiemu przekazał zarząd 
Australijsko-Polskiego Towarzystwa 
Kulturalnego w Adelaide, a także 
działacze Polsko-Australijskiego To
warzystwa Kulturalnego -w Sydney
i Victorii.

Z równie odległej Brazylii naj
serdeczniejsze gratulacje dla pierw
szego polskiego kosmonauty nade
słali działacze Towarzystwa Uniao 
Juventus, jednej z najbardziej za
służonych organizacji dla życia po
lonijnego w  ,tym kraju.

Z gorącymi słowami zwracają się 
do Mirosława Hermaszewskiego 
działacze Towarzystwa Przyjaźni

Kanady jsko-Polskiej w  Toronto 
„Swym czynem rozgłosiłeś imię i 
sławę Polski —■ czytamy w  l}ście 
naszych Rodaków — a czyn ten 
wzbudził gorące uczucia w naszych 
sercach”.

„Serdecznie gratulujemy z okazji 
pierwszego lotu polskiego kosmo
nauty, życzymy dlaszych sukcesów”
— głosi depesza Związku Polaków 
„Zgoda” w  RFN.

Wyrazy radości w związku z lo
tem Mirosława Hermaszewskiego 
pierwszego Polaka w Kosmosie — 
przekazał wiedeński zarząd „Strze
chy”, najstarszej polonijnej organi
zacji w  Austrii. Serdeczne gratula
cje zawarli w swej depeszy działa
cze Szkocko-Polskiego Towarzystwa 
Kulturalnego w  Glasgow.

SPOTKANIA W  PO ZNANIU

Zakład Badań nad Polonią Za
graniczną PAN, przy współudziale 
Towarzystwa Łączności z Polonią 
Zagraniczną — „Polonia” , zorgani
zował w kwietniu 1978 r. w  pałacu 
Działyńskich w Poznaniu konferen
cję naukową poświęconą Polonii w 
Europie Zachodniej.
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„Trzymamy się tego, co zawsze, co wszędzie, co 
przez wszystkich było wyznawane; to jest bo
wiem prawdziwe i rzeczywiście katolickie”

(św. Wincenty z Lerynu)


