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„fosianmctwo"
Nr 3— 4 jtaio

Ks.dr Jatt Bogusław Niemczuk'

Rozważania o Bogu w naświetleniu 
biblijnym, systematycznym i filozoficznym

;JąkoKbibliśtę, któremu, winna leżeć zawsze na sęrcu sprawa pełnej 
jasności' tekstów biblijnych —  interesuję mnie to, jak współczesny czy- 
iełtiik Biblii podchodzi do pewnych określeń i utartych zwrotów w  niej 
#yśtęft>ujących? Czy zastanawia się nad ich'wewnętrzny treścią, czy też 
przyjmuje Je bezkrytycznie, wierząc każdemu jej słowu, tak jak się .wie
rzy ’ słowu biblijnemu? Czy może. w  umyślę czytającego rodzą się -wątpli
wości i cisną się na usta pytania: Jak tó było naprawdę? Jak to jest- 
możliwe? ,•— zwłaszcza gdy cliddzi o pełną akceptację Spisów wydarzeń,, 
określanych mianem cudów to jest pewnych metafizycznych zjawisk wy- 
kjacząfącjrch poza naturalńą' sięrę ludzkiego pojmowania. Są bowiem w 
księgach Starego, czy Nowego Testamentu takie relacje jak np. wnie- 
ixjwzięćfe’ proroka Eliasza ( i i  t ó .  2,), zatrżymaniś się słońca., w  Gibeónie 
(Joz. 10," 12 nn) lub kroczenie Jezusa pó falach jeziora Genezaret (Mk 
6,48; n Jati 6,19.), które od wieków wywoływany zbożną część u wierżących, 
ledz takżę .spotykały się.z niedowierzaniem sceptyków lub wręcz budziły 
wątpfawóś.ci umysłów krytycznych, również wśród teologów. Pozostawianie 
takich wątków biblijnych bez zadowalającego wyjaśnienia, odwoływani^' 
■się*-8o w iary Ojców i gołosłowne upominanie,' że również a może .nawet 
w  pczególności do tych „niezrozumiałych” spraw należy podchodzić z wia
rą- i - to wiarą bez zastrzeżeń nie zawsze przynpśiło rezultat a .już-na 
pe,wno tej wiary nię budziło. W najlepszym przypadku. prowadziło czy^ 
telnika. Biblii, który na własny użytek określał swój stosunek do przeczy
tanych tekstów —  «do konkluzji, że przecież od zastanawiania się naA 
niejasnościami tekstów biblijnych są przecież teolodzy i księża, niech więc 
Oni-na& nimi się zastanawiają i próbują je wyjaśnirć.

Dzisiaj, w dobie jednoczesnego zalewu i przesytu informacjami ale
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i potrzeby pełnego doinformowania współczesnego człowieka, także na. od
cinku spraw reiigii uległa zmianie. Nawet dzieła teologiczne, choć często 
pisane językiem hermetycznym —  są ogólnodostępne, a czytelnicy Biblii 
(podobnie jak słuchacze radia i odbiorcy programów TV ) mają prawo 
domagać się zadowalającej, pełnej informacji, choć w dziedzinie teologii 
sprawa nie zawsze jest tak prosta.

Poniższy artykuł wychodząc niejako naprzeciw takiemu zapotrzebo
waniu stanowi próbę zmierzenia się z pewnymi problemami biblijnymi 
i teologicznymi, nie roszcząc sobie wszakże pretensji do ich rozwiązania 
lub dostatecznego naświetlenia. Głównymi tematami rozważań są: Bóg — 
świat i człowiek, religią i wiara w  aspekcie biblijnym, teologicznym i f i
lozoficznym w  szczególności zaś religijna i filozoficzna myśl B. Pascala; 
będącego przykładem człowieka nauki i wiary.

Gdzie mieszka Bóg?

Autorzy biblijni od tzw. „Elohisty” 1 począwszy — mówiąc o Bogu 
„umiejscawiają” Go w  niebie lub na niebiosach (hebr. „baszszamajim”  Bóg 
chcąc przeprowadzić jakiś swój plan na ziemi (ba’arec) posługuje się 
posłańcami — aniołami (marakim), którzy czasem nawet nie zjawiają 
się na ziemi osobiście, lecz działają niejako wprost z nieba*. Z takim 
transcendentnym przedstawianiem Boga Starego Testamentu wiąże się ten
dencja do pojmowania snu =  marzenia sennego jako jednej z możliwości 
objawienia przez Boga swej woli człowiekowi (obok w izji i audycji*). 
Dziś nawet nie posiadający teologicznego wykształcenia chrześcijanin go
tów jest przyznać, że określenia: „na niebiosach” lub „w  górze”  (greckie 
„ono” np. Kol 3,lja) są parabolicznym, przenośnym sposobem wyrażania 
się, za pomocą którego można przedstawić i przekazać myśl z dziedziny 
życia duchowego. Nie należy się dziwić temu, że nawet ewangelista 
Łukasz, z zawodu lekarz a więc człowiek, jak na owe czasy wy
kształcony 4 nie potrafił inaczej wyrazić faktu, że Jezus pożegnał się 
z tym światem, jak tylko przy pomocy określeń: „został wzięty w górę” 
(Dz, ap. 1,2.), „z«stał uniesiony w  górę” (Dz. ap. 1,9.) lub „został wzięty w  
górę do nieba” (Dz. ap. 1,11) i „oddalał się ku niebu” (Dz. ap. 1,10.) 
Aczkolwiek zastanawiające jest, że ten sam autor — Łukasz, na samym 
końcu swej ewangelii, w  bardzo skrótowo ujętym opisie „wniebowstąpienia

1 Elahista — w nauce wstępu do Starego Testamentu kryptonim „autora”  lub 
„autorów" drugiej co do starszeństwa (po „jahwiście” ) warstwy źródłowej Pię
cioksięgu, w  której występuje określenie Boga' „aelohim”  jako pluralis maiaestatis.

1 np. w  opowiadaniu o służącej Abrahama Hagar i Ismaelu (Gen. 21, 17.) nie 
Bóg .lecz anioł przemawia do niej „z  nieba” , por. 22. U-

* tj. widzenia i  słyszenia głosu Bożego np. Gen. 20,3. 28,13. $1,11.24. 46,2.
« aczkolwiek przypisywany Łukaszowi tytuł lekarza na pewno nie pdpowiada 

dzisiejszemu określeniu tego zawodu.
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Jezusa” użył tylko słów „rozstał się z nimi” , (tj. uczniami)5, które nie 
tylko miały podkreślić pożegnalny charakter sceny, lecz odpowiadały treś
ciowo pojęciu „wniebowstąpienia” .

Czy ewangelista Łukasz zastanawiał się nad sprawą siedziby Boga? 
Szukanie odpowiedzi na tak postawione pytanie nie miałoby zbyt wiele 
sensu. -Znamienne jest jednak, że ten sam autor przytaczając w  Dziejach 
Apostalskich mowy apostola Pawła na Areopagu w  Atenach podaje słowa, 
wskazujące wyraźnie na inną, duchową rzeczywistość Boga: „.... przecież 
nie jest On daleko od każdego z nas w  Nim bowiem żyjemy, poruszamy 
się i jesteśmy... (Dz. ap. 17,27.28) Widzimy, że Łukasz akceptuje tutaj po
gląd Pawła o Bogu, który nie mieszka wprawdzie „w  świątyniach zbudo
wanych rękoma ludzkimi”  lecz nie mniej jest dostatecznie bliski człowie
kowi, który pragnie znaleźć Go w sferze ducha: w  modlitwie, rozmyślaniu 
i kontemplacji.

Jest bardzo prawdopodobne, że także dla apostoła Pawła —  podobnie 
jak dla nas dzisiaj — określenie takie jak: „został w  zachwyceniu u n i e 
s i o n y  aż do trzeciego n i e b a” (IIKor. 12,2) miało charakter meta
foryczny, choć można sądzić, że treść tej metafory była dla Pawła o wiele 
jaśniejsza, niż dla nas. Apostoł pisze tutaj o sobie w  trzeciej osobie jako
o „pewnym człowieku należącym do Chrystusa” , który „przed czternastu 
laty” przeżył stan tak niezwykłego uniesienia. Na podstawie jednak 
faktu, że dwukrotnie wyraża swoją niepewność „czy to było w  ciele, czy 
poza ciałem — nie wiem” (w. 2 i 3.) można wnioskować, że sam miał 
trudności z wyraźnym sprecyzowaniem swego stanu, kiedy to „został 
w  zachwyceniu uniesiony do raju („eis ton paradeison”) i słyszał niewypo
wiedziane słowa...” (w. 4.)

Na ogół jednak autorzy Nowego Testamentu, ewangeliści i apostołowie 
nie mieli obiekcji przy przedstawianiu Boga „ponadświatowego” tj. takiego, 
który mieszka lub przebywa w  niebie. Nawet ewangelista Jan, autor 
czwartej ewangelii określanej jako pneumatyczna (uduchowiona, duchowa) 
przekazuje nam słowa Jezusa, Syna Człowieczego, zapowiadającego swoje 
w s t ą p i e n i e  tam, gdzie był przedtem („anabainonta Jtiopou eń to pro- 
teron”  Jan 6,62.) chociaż słowo to sąsiaduje z wyraźnie "pneumatologiczną 
deklaracją że „duch wszystko ożywia, ciało nic nie pomaga” (J. 6,63.). 
W  tym zakresie nawet ewangelista Jan nie wniósł do słownictwa nowo- 
testamentowego nic nowego. Całkiem tradycyjnie o „wstąpieniu do nie
ba Syna Człowieczego, który stamtąd, czyli z nieba przyszedł” mówi Jezus 
do Nikodema (J. 3,13.) i jest to dla tego dostajnika i teologa żydowskiego

6 W oryginale greckim NT słowo „dieste”  (aor. od diistamai) znaczy zarówno 
„pożegnał się”  ifrozśrtal się” , jak i „oddalił się” 'W  tekście Kurta ,Allanda wiersz 
51 rozdz. 24 ewangelii w/g Łk są jeszcze słowa „kai aneferato eis ton ouranón” 
tzn. d został uniesiony do nieba.
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określenie i zw ro t, całkiem jasny Ł zrozumiały.. Przy nie -krytyćznym 
kursorycznym czytaniu Nowego 'Testamentu, gdy poddajemy się urokowi 
prostych lecz plastycznych opisów, także i .my dzisiejsi ich czytelnicy 
przyjmujemy treść takich określeń bez większych zastrzeżeń. Większość 
opisów z życia i działalności Jezusa operuje pojęciami przestrzennó-ćza- 
sowymi, co niejako z natury rzeczy wymaga umiejscawiania danej sceny 
w  czasie i przestrzeni. Do takich pojęć należą między innymi takie jak 
„niebo” „królestwo niebieskie” „raj” . Często niezależnie od stopnia teolo
gicznej wiedzy lub wykształcenia wielu ludzi wierzących zachowuje nie
jako prywatnie, dla samych siebie pewne antropomorficzne wyobrażenia 
Boga jako dobrotliwego lub zagniewanego staruszka z długą siwą brbw^. 
mieszkającego gdzieś wysoko nad chmurami „w  niebie” , choć są tó 
przecież wyobrażenia zdecydowanie naiwne i dziecinne. Często też nie
zależnie od naszej lepszej lub gorszej znajomości astronomii myślimy
0 Królestwie niebieskim jako o pewnym określonym regionie uplaso
wanym jednak gdzieś w  kosmosie i na co dzień nie koliduje to z przesłań^ 
kami rozumowymi. W wyniku nieświadomego często rozgraniczania pojęć 
naukowych i biblijnych dochodzi do kompromisu między wiedzą a wiarą. 
Pdobnie jak wytrawny muzyk czy dyrygent czytając partyturę utworu mu
zycznego nie uświadamia sobie nawet, że oczyma przebiega po znakach 
nutowych, czytając bowiem nuty „wewnętrznym” uchem słyszy już 
brzmienie zarejestrowanej muzyki. Proces transponowania tego, co zapi- . 
sane w to, co brzmi już w  sferze ducha dokonuje się nieświadomie
1 machinalnie. Podobnie dzieje się z nami podczas czytania Biblii, która 
także jest swego rodzaju partyturą wielkiej symfonii i której tekst 
transponujemy naszym wewnętrzym uchem na język przeżywania religij
nego, przekładamy na mowę ducha. Oczywiście są w  Biblii pewne relacje 
przy czytaniu których musimy do maksimum wytężyć wolę uchwycenia 
właściwego przesłania Bożego, skierowanego do nas.

W miejsce Boga, który mieszka w  dosłownym i przestrzennym sensie 
„ponad światem” — twierdzi John A. T. Robinson 6 •— zagościło w  naszych 
umysłach wyobrażenie Boga, który w metafizycznym czy duchowym wy
miarze i s t n i e j e  p o z a  światem. W  gruncie rzeczy wydaje się, że 
różnica pomiędzy tymi dwoma określeniami jest niewielka. Uwzględnia
jąc bowiem i przyjmując kopernikański system budowy wszechświata 
i  biorąc pod uwagę fakt, że ziemia jest kulista (o czym starożytni nie- 
wiedzieli) trudno już dzisiejszemu człowiekowi wyobrazić sobie Boga 
z siedzibą gdzieś „ponad” światem. Ale nie to jest najważniejsze, Dziś 
coraz trudniej znaleźć dla Niego miejsce nie tylko w  kosmosie, nie tylko 
w  betlehemskiej stajence, ale przede wszystkim w sercu ludzkim. Coraz,

s John A. T. Robinson — Honest .to God. — przeJt. niem. pt. „Gott ist anders”  
Kaiser Verl. 1963 s. 23.
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trudniej mówić dzisiaj o Bogu, który „mieszka w  sercu” wierzącego'śkoro 
każdy ^nieomal człowiek zna funkcję, przeznaczenie a nawet budowę 
ludzkiego. serca. Także więc to określenie skłonni jesteśmy uznać za 
hiperbóliczne i przenośne.

W zasadzie żadne nowoczesne teorie astronomiczne, od teorii względno
ści Einsteina począwszy —  odkrycie prędkości światła, służące określaniu 
międzygwiezdnych i międzygalaktycznych odległości —  aż do teorii suge
rujących- nieskończoność i rozszerzanie się wszechświata nie powinny 

, uniemożliwiać szukania Boga poza granicami skończonego świata — jeżeli 
myśl ludzka miałaby na to ochotę. Ale Bóg, przebywający gdzieś w „Za
światach” byłby bogiem dalekim i obcym, nieuchwytnym i nieosiągalnym, 
przebywającym w  próżni, której żadna wiedza nie mogłaby nigdy wypeł
nić. Czy człowiek potrzebowałby w ogóle takiego Boga? Jeżeli wierzymy 
w  Boga Transcendentnego, który jest „poza światem”, to nie znaczy to, że 
jest On poza rzeczywistością, poza bytem. Przeciwnie! On jest — istnieje 
realnie (por. Ex. 3,13. n) niezależnie od tego, czy, jak i gdzie sobie Go 
>■ miejscawiamy i wyobrażamy.

Dla ludzi wierzących, którym bliska jest istota Boga nie może być 
obojętne, czy treść ich wyobrażeń o Nim jest realna czy iluzoryczna, kon
kretna, czy abstrakcyjną. Nie możemy zrezygnować z przeświadczenia, że 
nasz Bóg jest istotą realną, aczkolwiek wielu gorliwym chrześcijanom na 
co dzień wystarcza zwykła świadomość, że nasz Bóg jest po prostu Bogiem 
naszych ojców i matek, Bogiem pod opieką, którego wyrośliśmy i żyjemy, 
jest Bogiem do którego zwracamy się w  naszych modlitwach, Bogiem, 
który powołał nas do istnienia i z którym mamy nadzieję spotkać się 
po śmierci.

Jest rzeczą oczywistą, że jako chrześcijanie, odpowiedzi na pytanie
o . istotę Boga szukamy w Biblii. Szczególnie dużo głębokich i wzniosłych 
a jednocześnie jasnych myśli o Bogu znajdujemy w  psalmie 139. Czytając 
słowa psalmisty możemy odczuć nastrój zbożnej czci7 jaka ogarniała 
natchnionego męża w zetknięciu z wszechogarniającą i cudowną zarazem 

> mocą Boga, który zewsząd ogarnia człowieka wierzącego (w. 5) Psalmista 
podziwia wszechwiedzę Boga której człowiek nie może pojąć, która „prze
kracza ludzkie zrozumienie” . „Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt 
wzniosła, bym ją pojął”  —  mówi w wierszu 6. Świadomość niemożności 
zgłębienia wszechwiedzy Boga jest u psalmisty tak przytłaczająca, że po
wtarza jeszcze raz — jakby z westchnieniem: „Jak niezgłębione są dla

- mnie Twe myśli o Boże! Jak wielka jest ich liczba” (w. 17). Ze względu na 
te wypowiedzi psalm 139 jest określany w  teologii Starego Testamentu, 
jako „Locus classicus” nauki o wszechmocy i wszechwiedzy Bożej.

7 „zbożna cześć” termin ukuty przez ks. proi. J. Szerudę na określenie pełnego
szacunku stosunku do Boga, nacechowanego bo jaźnią religijną.
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Pozostawiając jednak treść tych atrybutów Boga z całą rewerencją na 
drugim planie spróbujmy dotrzeć do treści d o z n a ń  psalmisty jako 
człowieka wiary. Wszyscy zgodzimy sią z tym, co i psalmista odczuwał, 
że od rzeczywistości Boga nie można uciec (por. Jon. 1,3.) podobnie jak 
nie może człowiek całkowicie uniknąć rzeczywistości tego świata i uciec 
od jego spraw8. Jesteśmy zawsze trzymani i ogarnięci przez Kogoś, kto 
potężniejszy od nas, co rości sobie wobec nas pretensje i żąda od nas 
posłuszeństwa. Nawet najtajniejsze drgnienie naszej duszy nie należy wy
łącznie do nas samych. Nasze najskrytsze myśli — jeśli dotyczą podłoża 
naszego bytu, nakierowane są na Boga — w  równym stopniu skierowane 
są do naszych najbliższych (bliźnich), do człowieka, jeżeli dotyczą głównego 
celu naszego życia. Cała nasza rzeczywistość odbija się jak w zwierciadle * 
i nic nie może pozostać całkowicie utajone i zakryte (por. I Kor. 13,12). 
„Czy mógłby kto naprawdę łudzić się —  pisze P. Tillich że jego naj
skrytsze myśli i pragnienia nie wnikają w  głębię -bytu albo, że sprawy, 
które rogrywają się w  ciemni tego, co nieświadome... nie wywołują wiecz
nego echa? Czy może komuś zaświtać myśl że może uniknąć odpowie
dzialności za to co uczynił lub nawet pomyślał w najgłębszej skrytości 
(por. Mt 23,33.). Wszechwiedza Boga oznacza po prostu to, że nasze ta
jemnice są już ujawnione — Boża wszechobecność natomiast oznacza, że 
nasze ukrycie się jest odsłonięte i poznane” 10.

Psalmista, autor psalmu 139, jest tego świadom, że Bóg przed którym 
nie może się ukryć jest gruntem macierzystym bytu, toteż cała ludzka 
osobowość tj dusza i ciało są dziełem niezmierzonej mądrości Bożej, są 
cudowne i budzą zbożną cześć. Podziw dla Bożej mądrości i wszechwiedzy 
pozwala człowiekowi przezwyciężyć lęk przed bezpośrednią bliskością 
Boga świętego (misterium tremendum)11 która przecież objawia się jako 
przyjazna i życzliwa człowiekowi obecność stwórczej mądrości. Na imię jej 
łaska i właśnie ona obdarza człowieka życiem.

Tak więc transcendentny Bóg jako grunt macierzysty i ostateczny cel 
naszego bytu, jest z jednej strony nieskończenie oddalony od naszego co
dziennego, grzesznego życia, ale jest zarazem bliższy nam, niż my sami. 
Ten paradoksalny na pozór stosunek naszego doczesnego życia do najgłęb
szego podłoża naszego bytu próbuje apostoł Paweł przedstawić swoimi 
środkami wyrazowymi zapożyczonymi ze słownictwa starotestamentowego, 
takimi jak ciało (hebr. „basar” gr. „sarx”) i duch (hebr. „ruah” gr. ,,pne- 
uma” ). Sarx, to ciało ludzkie, żyjące bez zrozumienia „głębi Bożej”, do

* Paul Tillich: „Es gibt łteine letzte Verborgenheit und letzte Isoliertheit”  — 
cytat z „In  der Tiefe ist Wahrheit”  str. 45. (Religiose Reden 1 F. In  wyd. 1952.)

! lustra w  starożytności sporządzane z polerowanego metalu nie dawały wy
raźnego i dokładnego odbicia.

10 P. Tiliich — op. cit. str. 45 n.
11 Termin użyty przez Rudolfa Otto w dziele pt. „Das Heilige”  tzn. Świętość, 

„tajemnica budząca drżenie”
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piero „pneuma” jest tym wymiarem bytu i sferą poznania w  której ma
nifestuje się głębia Bożego jestestwa. W  pierwszym liście do Koryntian 
2,10.n w  którym apostoł Paweł omawia główne elementy swojego zwia
stowania podkreśla szczególne znaczenie działania Ducha (pneuma) przy 
próbach głoszenia „tajemnej i zakrytej”  mądrości Bożej (w. 7 Za sprawą 
tegoż Ducha, który — jak oświadcza apostoł — „bada wszystko” , on sam, 
Paweł, uzyskał poznanie „najgłębszych tajemnic Bożych” (gr. „ta bathe 
tou Theou” == dosł. „głębie Boże”) to jest poznanie najskrytszych Jego 
myśli i planów.

Posiadany przez człowieka duch, otrzymany od Boga jakby w de
pozyt, to cząstka Jego Ducha. Duch ludzki ma więc swoje źródło w duchu 

Bożym (por. Kazn. 12,7 b. Ps. 146,4. Iz 44,3. Jo. 3,1. Rzym. 8,23.). W konsek
wencji tego faktu duch decyduje o charakterze życia człowieka, „bo ci, 
którzy żyją według ciała (gr „kata sarka”) myślą o tym co cielesne, ci 
zaś, którzy żyją według Ducha („kata pneuma” ) o tym co duchowe (Rzym. 
8,5.). Innymi słowy: ludzie, którzy pozwalają się kierować popędom natury, 
żyją tak, by zadowolić siebie samego, natomiast ci, którzy dają się powo
dować i kierować Duchowi, sprawiają radość Bogu. Tę myśl ap, Paweł 
kontynuuje i doprowadza do radykalnej formy w  w. 13, który brzmi jak 
kategoryczne ostrzeżenie: „Jeżeli żyjecie według ciała (tzn według popę
dów natury zginiecie. Zachowacie życie tylko wtedy gdy pozwolicie Du
chowi oddziaływać na siebie, aby on pomagał wam ograniczać roszczenia 
ciała {dosł. „sprawy ciała umartwiajcie”).

Właściwy stosunek człowieka wierzącego do Boga, to stosunek oparty 
n ie  na lęku przed Bogiem, ale na zbożnej czci dla Niego. Zachodzi on w  
przypadku pełnej świadomości synostwa Bożego. To duch udzielony nam 
chrześcijanom przez Boga (Dz. ap. 2,4.) sprawił, że nie jesteśmy już nie
wolnikami, lecz dziećmi, które mogą wołać do Boga jak do Ojca: „Abba” 
(Rzym. 8,15.). Posiadanie ducha, którego przejawy w życiu wielu dzisiej
szych chrześcijan nie są wyraźnie dostrzegalne, a duchowe życie często
kroć kwestionowane, nie może być dla nas sprawą obojętną. Ale nie 
jest to tylko cechą dnia dzisiejszego. Kwestia posiadania i działania ducha 
w  życiu musiała być aktualna już za czasów apostoła Pawła, skoro w  tym 
samym liście do Rzymian w  r. 8,26 nn pisze o roli tegoż ducha na
stępująco: „duch pomaga nam, gdy jesteśmy słabi, gdy nie wiemy nawet
o co prosić Boga w modlitwie. Wtedy sam duch wstawia się za nami i to 
w sposób, którego nie da się wyrazić słowami.” Chodzi tu zapewne o owe 
stany uniesienia modlitewnego, którym towarzyszą głębokie westchnie
nia — stany, których apostoł niejednokrotnie był świadkiem. Duch jest 
więc, według Pawła, tym ogniwem jakie łączy najgłębsze warstwy na
szego własnego jestestwa z niezmierzoną głębią bytu i istoty Boga. W ten 
sposób Bóg będąc jak najbardziej transcendentny nie jest od nas daleki.

Nie są natomiast zgodne z biblijnym obrazem Boga próby poszukiwania
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i .lokalizowania”  Bogjf wyłącznie w  duszy ludzkiej, (gr. psyche), W p o - ' 
ruszeniach naszego ludzkiego „ja” , choć z drugiej strony nie można za
przeczyć, że jeżeli Bóg jest miłością (I'Jana 4,8.*), to > należy Go szukać 
łakże w  całym wachlarzu kontaktów międzyludzkich, opartych na dobro
c i 'i  życzliwości, tak jak je precyzuje ap. Paweł w  13 Rozdziale pierwszego 
 ̂listu do Koryntian. Dostrzeżenie i  ędnależienie Boga-króla*w Osobie czło-' 
wieka głodnego, spragnionego, bezdomnego,, nagiego, chorego i uwięzio
nego, któremu należy pomóc —  stanowi przecież * Warunek ostania śię 
na sądzie w  dniu Sądu jaki przeprowadzi Jezus Chrystus po swoim przyj-! 
ściu (parusia) Mt 25,31-̂ -46.). -

W  nawiązaniu do problemu szukania Boga i Chrystusa dzisiaj —  pisze 
John A. T. Robinson: „Syna Bożego poznajemy w naszym ustosunkowa
niu się do człowieka-brata, do tego, którego jedynym roszczeniem WóBec 
nas jest to, żeby mógł być człowiekiem takiiń, jak my. Na pytanie: 
Czy znamy. Boga? uzyskamy odpowiedź tylko wtedy, gdy odpowiemy 
ńa pytanie: Czy i  jak umiemy Go kochać, „gdyż miłość jtót z Boga i *aźdy, 
kto miłuje, z Boga się narodził i  . żn  a Boga. Kto nie miłuje —  nie 
zna Boga, gdy Bóg jest miłością”  (I Jan 4,7. n) - :; "-

* *. ■

Systematyczna ideolgia opiera się na dowodach istnienia Boga, w y-. 
nikających z przesłanek filozoficznych, logicznych i psychologicznych. Teo
logią zakłada w ięę ,że  Bóg istnieje, choć również mógłby lue istiriećrTra- 
dycyjnie o istnieniu Boga wnioskuje się ńa podstawie ;faktu istnienia 
świata. Byt świata postuluje konieczność istnienia S tw órcyjakoistótypoza 
światem i spoza świata. Celem takiego dowodzenia jest Wykazanie, że i s t 
nienie Stwórcy jest warunkiem koniecznym dla istnienia świata. Słabą 
stroną tego rodzaju dowodzenia , jest możliwość Wysunięcia obiekcji, tej 
treści: Istota, której egzystencję (istnienie) trzeba udowadniać, nie może 
byc Bogiem, byłby On bowiem; Bytem, podobnym do innych bytów których 
istnienie jako problematyczne wymaga udowodnienia. Bóg- natomiast nie 
może być istotą i bytem problematycznym. ' 7

■- t Tego typu rozważania ontologiczne nie są przekonywające dla ludzi 
wiary. Należy je zatem oprzeć na innych przesłankach: Bóg’ jako najdo,- 
skonalsza najwyższa rzeczywistość nie wymaga udowodnienia----ćo wię
cej — żaden człowiek dla udokumentowania egzystencji Boga nie może. 
znaleźć wystarczającej i właściwej argumentacji. Człowiek może jedynie 
zapytywać jaka jest ta najwyższa rzeczywistość? Paul Tillich,' dogmatyk 
ewangelicki "“Ijówiada, że na takie podstawowe pytanie nie udzielimy 
właściwej odpowiedzi- starając się udowodnić egzystencję Boga jako bytu, 
samego przeż; się, lecz jedynie poprzez próby dotarcia do podłoża właś-
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nego bytu.1S' Sugerujezatem  możliwość odnalezienia Boga w  sbWe sa
mymi - Nie d o j przyjęcia jest jednak następna, definicja: „Taki Bóg jesł 
B y i e m '  .obók innych bytów i  jako taki jest częścią„całościowej rzeczy* 
wistości” . Nie można zgodzić się z tym wybitynm dogmatykiem, gdy pisze: 
„Jeśt wprawdzie Bóg najważniejszą częścią całej rzeczywistości, nie mruej 
jednak tyjkó jej częścią i z tego powodu jest „podporządkowany struktu
rze całości-’ i*. Udziwniając swe wypowiedzi upatruje Tillich- w  Bójgu 
„kogoś samoistnego, kto posiada świat („ein Selbst das eine Welt hat” ) ktp 
jako „Ja” ma odniesienie do jakiego „Ty”, kto jest przyczytią oddzieloną 
jednak od swego działania i kto jest Bytem (ein Sein) a nie Samym 
Bytem (das Sein selbst)^4. Pragnienie znalezienia nowych środków Wyra
zu dla dawno uznanych prawd doprowadziło w  tym przypadku "do nie
omal karykaturalnego zniekształcenia poglądów na istotę Boga. ; - •

. . W  przeciwieństwie do założeń deistów, dla których Bóg jako istota o 
^najwyższej inteligencji na pdobieństwo wielkiego konstruktora lub zegar- 
<mistrza,;’ skądś s p o  za  świata wprawił jego mechanizm w  odwieczny 
' riłph lecz więcej ju żń ie  interesuje się jego sprawami i losami r— teistyęz- 
ne chrześcijaństwo nie może obejść się bez o s ob  o w  e g  o Boga i Jego 
osobistego stosunku do człowieka i świata. W  chrześcijańskim życiu reli- 
gijjiym nieodzowna jest wiara, to jest mocne przekonanie o rzeczywistym 
istnieniu osobowego Boga (j ako? odwiecznego b y t  u), który bez względu 
na swoje oddalenie od świata, kocha ten świat i ludzi, podobnych'do Nie
go od strony ętuchowej; Boga, który nad światem przez siebie stworzonym 
rozciąga swą opiekuńczą dłoń, ingeruje w  bieg spraw tego świata i  „stam
tąd”  obwieszcza człowiekowi swoją wolę. 4. ^

Trudno wprawdzie współczesnemu chrześcijaninowi, nawet nie „ob
ciążonemu”  wiedzą teologiczną przyjmować pewne wypowiedzi autorów 
biblijnych absolutnie bez zastrzeżeń natury rozumowej — trudno jednak 
z drugiej strony zgodzić się z tezą współczesnego naturalizmu, że Bóg 
jest po prostu s t w  ó r c z ą naturą i p r z  y c z y  n ą wszystkiego, co 
należy do świata przyrody. Jest wprawdzie współczesny naturąlistyczny 
pogląd na świat i Boga nieco zmodyfikowany, gdyż nie tyle utożsamia 
Boga z „przyrodą” , lecz raczej z t ym,  co tej "naturze i wszystkim 
sprawom tego świata nadaje bieg, kierunek i sens. Bóg jednak nie może 
być pojmowany jako „c o ś ” , lecz wyłącznie jako „ k t o ś ” . Wobec ta
kiego stanu rzeczy naturalizm jako filozofia życia jest w  swym założeniu 
Skierowany przeciwko chrześcijańskiej wierze, stwarza bowiem możliwość 
łatwej zamiariy pojęcia i słowa Bóg, na pojęcie „natura” , wobec czego oso
ba i słowo Bóg stają się niepotrzebne. Do tego rodzaju wniosków doszedł 
w  swjręh rozważaniach Julian Huxley, który w  swoim dziełku pt. „R6-

. “  P. Tillich — Systematische- Theologie. Bd I I  
' - »  F. Tillich -j- Der Mut zum Sein — w  Schriften zur Zeit. NF. 1983 s. 133. ,’.

' ' “  P, Tillich — op.' cit. . ' ■ ■ '
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ligia bez objawienia” 15 pisze wprawdzie, że „religia jest potrzebą ludz
kiego ducha” , lecz odrzuca on wszelkie wyobrażenia Boga jako istniejącego 
p o z a  światem. Prawdziwa religia — według Huxleya —  polega na tym, 
że „człowiek świadomie włącza się w  twórczy proces rozwoju „intelektu
alnego), prowadzącego do coraz to wyższych form s a m o ś w i a d o m o -  
ś c i” . Z Boga supranaturalistycznego Huxley definitywnie rezygnuje, twier
dząc, że mechanizm świata można równie dokładnie wyjaśnić bez odwo
ływania się do egzystencji Boga jako stwórcy. Czy jednak Bóg pojmowa
ny w  tak immanentny-doczesny sposób jest człowiekowi potrzebny i może- 
mu być pomocny?

Natomiast przekonywająca i do przyjęcia przez współczesnych chrze
ścijan jest wypowiedź berneńskiego teologa Ulricha Neuenschwandera 
który pisze, że spotkanie z Bogiem jest możliwe i dokonuje się w  sfe
rze u c z u c i a .  Stosunek do Boga nie może wyrastać z podłoża intelektu
alnej spekulacji, podobnie jak głównym ośrodkiem pobożności nie może 
być rozum. Pobożność w  swoim indywidualno-psychicznym rozwoju sięga 
swymi korzeniami nie dających się tak łatwo zbadać głębin ludzkiego 
odczuwania. 17 Jedną z tez psychologii religii jest ta, że do bezpośredniego 
spotkania ludzkiej duszy z Tym, który jest ponad światem, dochodzi właś
nie w  sferze życia emocionalńego. Nie jest to teza nowa. Już żyjący w  
X V II wieku filozof francuski Blaise Pascal (1623—62), który uchodzi za 
polemistę z kartezjańską tezą, że Bóg jest poznawalny rozumem, przy- 
pisywął ogromną rolę życiu emocjonalnemu i uczuciu. To Pascal wskazy
wał nie tylko na nadrzędną rolę objawienia w  religii, lecz w  szczególności 
na uczucie jako na tę sferę życia duchowego, gdzie człowiek wierzący może 
spotkać i odczuć Boga. Wprawdzie główna jego wypowiedź na ten temat 
brzmi dziś nieco banalnie: „To serce czuje Boga a nie rozum — to 
wiara pozwala odczuwać Boga sercem a nie rozum” („C’est le coeur qui 
sent Dieu, et non la raison. Voil& ce que c’est que la foi, Dieu sensibile 
au coeur, non la raison”) 18, natomiast dużą głębią i trafnością odznacza 
się inne twierdzenie Pascala, że Boga należy O d c z u w a ć  — nie wystar
czy o Nim tylko wiedzieć lub o Nim myśleć, wskazując na serce czło
wieka czującego jako na podłoże i płaszczyznę na której kształtują się 
wszelkie stosunki między Bogiem a- człowiekiem chciał Pascal stać na 
gruncie tradycji biblijnej i chrześcijańskiej. Trudno jednak wywnioskować, 

\ czy ten filozof wiedział, że np. w  Starym Testamencie s e r c e  (hebr. „leb” ) 
pojmowano raczej jako siedzibę myśli i ośrodek woli, niż uczucia. W ia
ra, której rzeczownikowe pojęcie jeszcze w Starym Testamencie nie w y

15 Julian Huxley — Religion without Revelation — 2 wyd. 1957.
19 Gott im neuzeitlichen Denken. GTB Siebenstern 1977 s. 188.

17 Próbuje tego dokonać współczesna świecka psychoanaliza.
18 Blaise Pascal — Pensees et Opuscuies — wyd. niem. W. Ruttenauer Leipzig, 

S. 458.
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stępuje “  polegała m. in. na tym, że wierzący oddawał swoje serce (tj. 
wszystkie myśli) niepodzielnie swemu jedynemu Bogu, którym był Jahwe. 
W  tym właśnie sensie należy pojmować treść tzw. królewstkiego przyka
zania o którym Jezus (wedł. Mk 12,30.) rozmawia z pewnym znawcą Prawa 
Mojżesza (Zakonu) Przykaznie to stanowi swoistą kompilację przykazania 
z Dt 6,4. oraz z Lev. 19,18 b. Serce to ośrodek pamięci (Dt 6,6.) ale 
również krytyczny umysł człowieka, gdyż w  sercu rodzą się wątpliwości 
(D t 7,17.) a nawet błędne myśli, które prowadzą do niewiary, apostazji 
i zarozumialstwa (Dt 8,17.). Tylko Bóg może poznać, co właściwie nosi 
człowiek w  swoim sercu, tam bowiem rodzi się decyzja przestrzegania 
przykazań i posłuszeństwa (Dt 8,2.). W  ogóle miłości do Boga w  Starym 
Testamencie jako wyraz stosunku opartego na przymierzu i przez nie 
normowanego przejawiała się zawsze w  wierności, posłuszeństwie i służbie. 
Przyjęcie przykazania miłości Boga i bliźniego za podstawę wszystkich 
innych prawideł potwierdza Jezus we wspomnianej powyżej rozmowie ze 
znawcą Prawa w  wyniku której ten ostatni został wyróżniony opinią Je
zusa, że jest już całkiem blisko Królestwa Bożego (Mk 12,28.34.)

Dzisiaj słowo s e r c e  rozumiane jest — jak już wspomniano — albo 
czysto anatomicznie (np. jako najczęściej w ostatnich czasach szwankujący 
organ ciała cywilizowanego człowieka), albo metaforycznie jako synonim 
ckliwego sentymentalizmu lub- gorzkiej wymówki (np. „Nie masz dla mnie 
serca!” ). Natomiast w  wymiarze egzystencjalnym serce nie jest tylko miej
scem w którym umownie upatruje się irracjonalne procesy emocjonalne 
będące przeciwieństwem refleksyjnej świadomości człowieka; serce jest 
wyrazem zintegrowanego własnego „ja ” oraz skupieniem w jedno całej 
sensualnej osobowości człowieka wrażliwego i reagującego na bodźce zew-' 
nętrzne i psychiczne.

Blaise Pascal jako filzof i psycholog religii nie reprezentuje jeszcze 
czystej irracjonalnej religijności. Dysponując bowiem bystrym i prze
nikliwym umysłem uprawia raczej apologetykę uczucia. Jego argumenta
cja bywa nieraz ambiwalentna — wprowadza do swego systemu dwie 
pary przeciwieństw: serce — rozum, oraz łaskę — naturę. Nie stawia 
jednak na jednej płaszczyźnie serca z nadnaturalnym objawieniem, nie u
waża też, że serce jest jedynym „organem” dzięki któremu w  ogóle jest 
możliwe doznanie objawienia. Obok myśli o sercu, które niejako „wyczu
wa” Boga — wyraża Pascal jeszcze inną myśl, że „wiara jest darem 
Boga” (la fo i est un don de Dieu)**. Wyraźna jest w  wywodach tego filo
zofa deprecjacja rozumu w  sprawach poznania religijnego, nie wyjaśnia

“  W języlcu hebrajskim StT. tylko jako czasownik „he’emin”  =  uwierzył, okazał 
zaufanie. Jest to postać przyczynowa czasownika od którego pochodzi również 
przysłówek „amen”  =  (tale jest) na pewno, używany pierwotnie na wyrażenie po
twierdzenia, zgody.

"  B. Pascal — op. cit. str. 439.
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natomiast jaki zachodzi stosunek i jak dochodzi do spotkania pomiędzy 
naturalnym uczuciem a supranaturalną łaską. Po prostu Pascal uznał 
właśnie serce (coeur) za b a r d z i e j  z d o l n e  do przyjęcia łaski (grace), 
aniżeli rozum (raison). Wyraźne przeciwieństwo łaski i natury widać cho
ciażby w otaczającym nas świecie przyrody, gdzie wciąż jeszcze panuje 
prawo silniejszego i prawo pięści, a nie łaski. Pewne niekonsekwencje 
bardzo interesującego skądinąd dowodzenia Pascala ilustruje następująca 
jego wypowiedź: „Szczęśliwi są ci ludzie, których Bóg obdarzył 
zmysłem religijnym i wyposażył w  wrażliwe (czułe) serca. Tym którzy do
znań religijnych nie mają, możemy je przekazać tylko za pomocą wnios
ków rozumowych w  nadziei, żę sam Bóg obdarzy ich czułym sercem”. 
Wszystko zależy więc od Boga, gdyż od Niego pochodzi dar serca. W as
pekcie zbawienia najpotrzebniejsza jest wiara.

Interesuje nas także jaką funkcję przypisuje Pascal uczuciu w  dziedzi
nie p o z n a n i a  Boga? W jakim stopniu umożliwia ono to poznanie? 
W  kwestii możliwości poznawczych przyznaje Pascal priorytet oczywiście 
s e r c u  i w  przeciwieństwie do Kartezjusza (Descartes) umniejsza rolę 
i znaczenie autonomicznego, krytycznego i samoświadomego rozumu. 
Przyznaje sercu zdolności i u d z e n i a  bezpośredniej pewności wiary, 
stawiając ją dużo wyżej ponad krytyczny a nawet wątpiący rozum. Pod
czas gdy Kartezjusz pragnie i usiłuje zasadnicze wątpliwości natury rozu- 
mcrwej przezwyciężać przy pomocy samodzielnego myślenia, Pascal jedyne 
źródło zdobycia p e w n o ś c i  (certitude) w  kwestiach wiary upatruje 
w  sercu. Serce zawiaduje najwyższymi przesłankami poznania; nawet 
krytyczny rozum nie dysponuje ewidentnymi zasadami poznania, toteż 
jest w  pewnym sensie uzależniony od predyspozycji serca a .

P r a w d ę  poznajemy zatem — według Pascala —  właśnie sercem., 
które zawiaduje najwyższymi zasadami o c z y w i s t o ś c i .  Rozum nie 
potrafi podważyć wyników poznawczych serca, aczkolwiek rozumowi przy
znaje jednak Pascal samodzielność i niezależność. Zgodnie z kartezjańską 
a n a l i z ą ,  której Pascal nie neguje głównym elementem poznania ro
zumowego jest k r y t y k a  i wątpliwości, natomiast p o z n a n i e  s e r 
c e m  ma cechy i wartość p e w n o ś c i .  Tym sposobem to, co poznaje 
człowiek sercem jest w  zasadzie pewne — nie jest narażone na żadne 
wątpliwości, wynikające z krytycznego nastawienia rozumu. Te założenia 
ogólnej teorii poznania stosuje Pascal w  dziedzinie religii. Ponieważ po
znanie religijne opiera się w  szczególności na drgnieniach serca i z serca 
czerpie swą treść, jest ono odporne na destrukcyjne działanie sceptyczne
go i wątpiącego rozumu, który nie ma możliwości podważenia wiary, 
będącej w  zasadzie pewnością. Przyrodzone uczucie uzdalnia człowieka 
do „wyczuwania” Boga. Niestety nie występuje to i nie dzieje się u każ-

21 por. U. Neuenschwander — op. cłt. str. 206.

14



dego człowieka, z tego powodu Pascal znalazł jedyne rozwiązanie tego 
dylematu w ł a s c e  Bożej. Pewność wiary wkłada do serca ludzkiego sam 
Bóg, co również nie dotyczy, nie obejmuje wszystkich ludzi. Występuje 
tu u Pascala nawrót do dawniej już postawionego problemu s e l e k t y w 
n e j  łaski Bożej. Nie przypisywał on bowiem możliwości odnajdywania 
Boga w  uczuciu przez wszystkich ludzi, Ńie jest to cecha czy zdolność 
ogólnoludzka, jak chciał to widzieć J. J. Rousseau i upatrywał .ją w  przy
rodzonym uczuciu, natomiast Schleirmacher w  tzw. uczuciu nabożnym 
(niem. „frommes Gefiihl” ). Samo naturalne uczucie nie może powiedzieć
o B o g u  nic istotnego. Ogólnie występujące naturalne ludzkie, doświad
czenie wykorzystywane albo przez uczucie, albo w  większym stopniu przez 
rozum mówi przede wszystkim o s y t u a c j i  człowieka, n ie  o Bogu. 
Bez podmiotu objawienia, którym jest Chrystus, przyrodzone pozanie pro
wadzi jedynie do rozterki, dopiero w  świetle objawienia wyjaśniają się 
problemy i rozwiązują kwestie tego świata. Naturalne intuicyjne odczucie 
stanowi według Pascala dopiero pewne podłoże do powstania przeżycia 
religijnego —  wiara nie rodzic się bez inspiracji, ale też i samo uczucie 
nie przyczynia się do poznania Boga w  tym stopniu jak początkowo uważa
no. Z uczucia czerpie swoją moc osobisty stosunek do Boga, będący 
nadprzyrodzonym aktem łaski.

Co się tyczy podstaw wiary, to Pascal reprezentował pogląd, że właś
ciwa pobożność nie polega na poznaniu Boga, o ile to poznanie ma cha
rakter intelektualny. Także wiara nie powstaje na podłożu poznania Boga, 
ile raczej na szczególnego rodzaju osobistym stosunku do Niego. Stosunek 
ten nosi w  sobie miarę miłości Bożej. „Boga czcić i nie tylko czcić, ale ko
chać — oto istota wiary” . „Jednakże daleko jest od poznania Boga do tego, 
by Go Kochać” wyznaje Pascal („Qui’ly a loin de la connaissance de Dieu 
a 1’aimer!” ), Miłość jest funkcją serca, które albo kocha, albo nienawidzi. 
Miłość nie wywodzi się z poznania —  przeciwnie: miłość wyprzedza pozna
nie. Dlatego też pokochanie Boga stwarza jedyną możliwość poznania Go 
naprawdę. Tylko ten kto Boga kocha może poznać Jego istotę. Taka syn
teza miłości i poznania stanowi główne założenie Nowego Testamentu. 
Szczytową pozycję w  tym względzie stanowi trzynasty rozdział I  Listu Ap. 
Pawła do Koryntian. W  oparciu o przemyślenia św. Augustyna wypowiada 
Pascal zdanie: „Non intratur in veritatem, nisi per caritatem” (Tylko przez 
miłość można dojść do poznania prawdy). Miłość nie rodzi się z przesłanek 
dostarczonych przez rozum, lecz ma swoje źródło w  szczególnej predys
pozycji serca. Także wiara żyje i egzystuje dzięki „poruszeniom” serca. 
W  konsekwencji takiego pojmowania wiary Pascal odmówił rozumowi 
kompetencji w  zakresie życia religijnego. W  swoim poznaniu Boga (teolo
gii) Pascal opierał się właściwie zawsze na tradycji chrześcijańskiej. Auto
rytet objawienia Boga w  Chrystusie nie został nigdzie uszczuplony, ani 
obraz Boży zniekształcony (wypaczony). To Chrystus umożliwił ludzkości
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poznanie Boga. Bóg poznawany przyrodzonym uczuciem, jak to później 
głosi Rousseau —  a więc Bóg bez Chrystusa :— nie jest dla Pascala nip 
do pomyślenia. Taka teologia prowadzi jego zdaniem albo do deizmu, albo 
wprost do ateizmu. Ale samo uczucie bez objawienia także nie odgrywa 
w  życiu człowieka decydującej roli. Tylko swoją niedolę i nędzę czło
wiek może odczuwać w  sposób bezpośredni i autonomiczny (samoistny) — 
w  sferze uczucia doświadcza on przede wszystkim dobrodziejstwa super- 
naturalistycznie rozumianej łaski Bożej. Tylko Łaska wyzwala wierzącego 
w  jego ziemskiej egzystencji i gwarantuje zbawienie wieczne.

Ks. dr Jan Bogusław Niemczyk
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„Posłannictwo”
Nr 3—4 1979

Karol Karski

Z dziejów Światowego Związku Krzewienia 
Przyjaźni między Narodami 

za pośrednictwem Kościołów

W 1907, w  związku z obradami I I  Haskiej Konferencji Pokojowej1, 
Kościoły chrześcijańskie po raz pierwszy od czasów Reformacji X V I w. 
oficjalnie ustosunkowały się do problemów światowych. Grupa amerykań
skich i europejskich przywódców kościelnych podpisała wówczas me
morandum, dając w nim wyraz przekonaniu o konieczności powołania 
sądu rozjemczego, który zajmowałby się usuwaniem konfliktów między 
narodami. Specjalna deputacja przekazała tekst tego memorandum kon
ferencji haskiej 2.

W  czasie, gdy toczyły się obrady I I  Haskiej Konferencji Pokojowej, 
szczególnie napięte stosunki polityczne panowały między Anglią a Niem
cami. Powstała więc myśl, aby wpłynąć na ich polepszenie dzięki wy
mianie delegacji kościelnych. Plan ten zrealizowano w latach 1908— 1909, 
a następnie utworzono Zjednoczone Komitety Kościelne do pielęgnowa
nia przyjaznych stosunków między Wielką Brytanią a Niemcami3. Temu 
samemu celowi miały służyć dwa kwartalniki: „The Peacemaker” , wyda
wany przez angielskiego baptystę J. H. Rushbrooke’a 4 oraz „Die Eiche” , 
którego wydawcą był młody podówczas pastor niemiecki, Friedrich

1 Haskie Konferencje Pokojowe 1899 i 1909 — nazwa dwu pierwszych międzynaro
dowych narad poświęconych problemom pokoju. Ich zasługą było rozbudowanie 
prawa międzynarodowego pod kątem ograniczenia „konieczności wojny” . Były też 
pierwszą, choć nieudaną, próbą rozpatrzenia problemu rozbrojenia jako głównego 
problemu pokoju i bezpieczeństwa narodów. — Por. E. J. Osmańczyk: Encyklope
dia spraw międzynarodowych 1 ONZ, Warszawa 1974, s. 311.

5 The Churches and International Friendship. Movements leading up to Confe- 
rences at Constance and Liśge, August 1914, Garden City Press, Letchworth 1914.

1 N. Karlstrom: Die Bewegungen fiir Internationale Freundschaftsarbeit und 
Praktlsehes Christentum 1910—1925, w: H. Rouse — S. C. Neill (wyd.): Geschichte 
der Oekumenisschen Bewegusng 1517—1948, t. 2, Gottingen 1973 *, s. 138.

4 W 1915 periodyk ten zmienił nazwę na „Goodwill” .
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. Siegriiuńd-Schultze, późniejszy profesor, działacz ekumeniczny, społeczny 
i pokojowy.

Jednocześnie -za oceanem ukonstytuował się Związek Kościołów Amery
ki Północnej (1908), który włączył do swego programu działalność pokojo
wą. Podobne dążenia- dały się zaobserwować w kilku krajach europej
skich. Powoli dojrzewała myśl o zwołaniu światowej konferencji chrześ
cijan, poświęconej zagadnieniom pokoju. W realizacji jej wydatnie po
mógł bogaty przernysłowiec amerykański, Adrew Carnegie, przeznaczając 
w  1913 dwa miliony dolarów na pracę pokojową Kościołów. Pieniędzmi 
miała rozporządzać fundacja zwana Church Peace Union (Kościelna Unia 
Pokoju); w skład jej kuratorium weszli przedstawiciele protestantyzmu, 
rzymsko-katolicyzmu i judaizmu w U S A 5.

W pierwszej połowie 1914 działacze chrześcijańscy z Wielkiej Brytanii, 
Niemiec i USA wystąpili z inicjatywą zwołania do Konstancji, w dniach 
3—4 sierpnia, konferencji, która miała się zastanowić nad wkładem Koś
ciołów do ustanawiania przyjaznych stosunków między narodami. Nawią
zano kontakt z istniejącą od 1911 Międzynarodową Katolicką Ligą Po
kojową. Organizacja ta podjęła uchwałę o zwołaniu paralelnej konfe
rencji w Leodium (Belgia), w dniach 10— 11 sierpnia, pod przewodnictwem 
kard. Defire Josepha Merciera6. Koszty obu konferencji miały być po
kryte z funduszu Chiirch Peace Union.

Zaproszenie na konferencję w  Konstancji kierowano na ogół do osób 
prywatnych w obawie, by oficjalne władze kościelne nie opóźniły reali
zacji całego przedsięwzięcia. Oficjalnych delegatów mianował jedynie 
Związek Kościołów z USA. Chęć uczestniczenia w obradach wyraziło ok. 
150 osób z 13 krajów. Ale pod koniec lipca poważnie zaostrzyła się sy
tuacja polityczna. Część państwa przystąpiła do mobilizacji, wystąpiły 
zakłócenia w komunikacji kolejowej, a niektóre kraje zamykały swoje 
granice. Tak więc, po często pełnej przygód podróży, tylko połowa ocze
kiwanych delegatów dotarła do Konstancji7.

Konferencja, jak wiadomo, miała rozpocząć się 3 sierpnia. Jednakże 
katastrofa zbliżała się nieuchronnie. Pierwszego sierpnia Niemcy wypo
wiedziały wojnę Rosji. W odpowiedzi na to Francja ogłosiła mobilizację. 
W tak niepewnej sytuacji delegaci postanowili przystąpić do obrad już 
w  niedzielę rano, 2 sierpnia. Pierwszą ich decyzją było wysłanie do głów 
i premierów wszystkich państw europejskich oraz do prezydenta USA 
telegraficznego apelu o utrzymanie międzynarodowego pokoju8.

5 D. Hudson: Okumene und Politik, Stuttgart 1970, s. 35.
• Konferencja rzymskokatolicka nie. doszła nigdy do skutku. W dniu, w którym 

miała zakończyć obrady, wojska niemieckie, po ostrych walkach, zajęły . Leodium.
7 F. Lynch: Through Europę ort the Eve of War. A  Reoord of personal Expeiriem- 

ces; including an AcSfeunt of the First World Conference of the Churches for 
In ternational Peace, Church Peace Union, New York 1914, s. 14.

8 jw., s. 28.
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Najważniejszym osiągnięciem konferencji było uchwalenie trzech -rezo
lucji formułujących cele przyszłej pracy. Teksty ich brzmiały nastę
pująco:
1. ^.Ponieważ praca w  dziedzinie pojednania i przyjaźni należy dó istot

nych zadań chrześcijańskich, przeto jest rzeczą wskazaną, ażeby Koś
cioły, we wszystkich krajach wykorzystały swój wpływ na ludy, par
lamenty i rządy w  celu ustanowienia dobrych i przyjaznych stosun
ków między narodami; chodzi o to, by wskutek przenikania idei poko
jowej osiągnięto stan ogólnego zaufania. Jak dążyć do takiego stanu, 
ludzkość nauczyła się od chrześcijaństwa”.

2. „Ponieważ wszystkie członki Kościoła Chrystusowego w  równej mie
rze zainteresowane są w utrzymaniu pokoju i krzewieniu ducha przy
jaźni wśród narodów świata, przeto jest wskazane, aby realizacja po
wyższych postulatów odbywała się na zasadzie wzajemnych porozu
mień” .

3. „Chcąc różnym Kościołom umożliwić wzajemny kontakt, należy pod
jąć kroki zmierzające do tworzenia w  każdym kraju (zależnie od 
okoliczności — wyznaniowych lub międzywyznaniowych) oddziałów, 
których zadanie polegałoby na pozyskiwaniu Kościołów, jako instytu
cji, dla wspólnych dążeń do krzewienia przyjaźni między narodami 
i unikania wojen. W tym celu należy utworzyć biuro centralne, które 
ułatwiać będzie korespondencję między poszczególnymi oddziałami, 
zhierać i rozsyłać informacje oraz koordynować pracę tego ruchu” 9.

Inną istotną dla przyszłej pracy uchwałą było powołanie 15-osobowego 
Komitetu Międzynarodowego, który upoważniono do dookoptowania dal
szych członków.

Trzeciego sierpnia rano delegaci musieli opuścić Konstancję. Większość 
odbywała podróż przez Kolonię do granicy holenderskiej. A  był to dzień, 
w  którym Niemcy wypowiedziały wojnę Francji. Eivind Berggrav, póź
niejszy biskup Oslo, ujął tę sytuację następująco: „Kongres pokojowy, 
przekraczający front w dniu wybuchu wojny (...), jest naprawdę czymś 
jedynym w  swoim rodzaju” 10.

Ta część delegatów, która przybyła z Konstancji do Londynu, spotkała 
się jeszcze na posiedzeniu końcowym 5 sierpnia i podjęła niezbędne dla 
przyszłego kształtu organizacji decyzje. Na czele Komitetu Międzynaro
dowego stanął J. Allen Baker, kwakier i członek parlamentu brytyjskiego, 
stanowisko zastępcy objął William P. Merrill' z USA. Sekretarzami mię
dzynarodowymi zostali: Willoughby H. Dickinson (Wielka Brytania), Fre- 
deric Lynch (USA), Louis Emery (Szwajcaria), Friedrich Siegmund-

» The Churches and International Friendship. Keport of the Conference held at 
Conistance, August 1914, London — New York 1914, s. 40 nn.

'• Cyt. za: N. Karlstrom, op. cit., s. 142.
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-Schultze (Niemcy) i Jaques Dumas (Francja). Postanowiono poszerzyć 
skład Komitetu Międzynarodowego do 60 osób. Nowych członków miały 
mianować oddziały, których powstania spodziewano się w różnych kra
jach. Ustalono też tymczasową nazwę organizacji: The World Alliance of 
Churches for Promoting International Friendship —  Światowy Związek 
Kościołów do Krzewienia Przyjaźni między NarodamiII.

Chcąc utrzymać łączność między działaczami chrześcijańskimi z róż
nych krajów prowadzących wojnę, mianowano Beniamina F. Battina mię
dzynarodowym organizatorem Światowego Związku. Odbył on szereg pod
róży po krajach uwikłanych w  konflikt wojenny i zwołał jedyne posie
dzenie: międzynarodowe z udziałem obywateli obu walczących stron — 
posiedzenie Komitetu Międzynarodowego, które odbyło się w Bernie 
(Szwajcaria) od 25 do 27 sierpnia 1915. Debatowało ono głównie nad 
zagadnieniami^ organizacyjnymi. Wyjątkiem był problem opieki ducho- 
wei nad jeńcami wojennymi12.

W Bernie uznano, że obraca przed rokiem nazwa nie odpowiada do
kładnie charakterowi nowej organizacji. Twierdzono, że nie można mówić
o „związku Kościołów” , gdyż jego członkowie działają we własnym imie
niu. Zdecydowano się więc na następującą zmianę: The World Alliance 
for Promoting International Friendship through the Churches — Świa
towy Związek Krzewienia Przyjaźni między Narodami za pośrednictwem 
Kościołów13.

■Taka zmiana zasadniczego charakteru organizacji nie była zjawiskiem 
pozytywnym. Zahamowała bowiem oficjalny wpływ Kościołów na sprawę 
pokoju i międzynarodowej przyjaźni. Poszczególni członkowie pełnili 
wprawdzie odpowiedzialne funkcje w  swych Kościołach, ale odtąd nie 
mogli już podczas posiedzeń występować w  imieniu instytucji kościelnej, 
lecz tylko własnym 14. Negatywne skutki decyzji podjętej w Bernie ujaw
niły się bardzo/ wyraźnie w  latach trzydziestych. Tymczasem zaś, bezpo
średnio po pierwszej wojnie światowej, Światowy Związek przeżywał 
swój gwałtowny rozwój, będąc najlepiej zorganizowaną międzynarodową 
organizacją ekumeniczną. Przyjrzyjmy się teraz bliżej jego strukturze.

“  D. Hudson, op. "cit., s. 36.
a B.\ F. Battin: The World Alliance of Churches for promoting international Frien- 

dstipip, presentęd to tlie Meeting in Bern 1915, World Alliance, Bern 1915.
11 Nazwa francuska i niemiecka brzmiały odpowiednio: Alliance universelle pour 

l ’amitie Internationale par les Eglises oraz Weltbund fur Freundschaftsarbeit der
Kirchen. W 1931 wprowadzono drobną korektą do nazwy angielskiej i niemieckiej. 
Odtąd po angielsku brzmiała ona: The World Alliance for International Friendship 
through the Churches, po niemiecku: Weltbund fUr Internationale Freundschaf- 
sarbeit der Kirchen. — Por. Eight International Conference o f the World Alliance 
held at Cambridge, September 1—5, 1931. Records of the Proceedings, London 1931, 
s. 6; Handbook of the World Alliance covering the Period from Chamby, 1935
to Larvik, 1938, International Office, Geneva 1938, s. 18.

14 Por. D. Hudson, op. cit., s. 37.
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1. Oddziały krajowe

Zgodnie z trzecią rezolucją przyjętą w Konstancji, Światowy Związek 
opierał działalność na podzielających jego zasady i cele oddziałach kra
jowych. Oddziały wybierały własny zarząd, opracowywały statut i kie
rowały swoimi sprawami według własnego uznania. Każdy ;z  nich miał 
reprezentację w Radzie Międzynarodowej i Komitecie Roboczym Świa
towego Związku. Rada Międzynarodowa od czasu do czasu określała, ilu 
delegatów poszczególnych oddziałów ma prawo brać udział, w. jej posie
dzeniach. Do obowiązków wszyskich oddziałów należało nadsyłanie do 
biura centralnego rocznych sprawozdań z pracy. Następnie drukowano 
je i, wraz ze sprawozdaniem z działalności ogólnej, wysyłano oddzia
łom 15.

Oddziały w poszczególnych krajach powstawały w następującej kolej
ności:

1914 — Dania, Francja, Holandia, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwe
cja, USA, Wielka Brytania, Włochy;

1919 — Belgia, Estonia, Finlandia, Łotwa, Węgry;
1920 — Austria, Bułgaria, Czechosłowacja, Grecja, Japonia, Jugosławia,

Rumunia;
1921 — Turcja;
1922 — Hiszpania, Portugalia;
1923 — Polska;
1925 — Chiny, Litwa;
1926 — Wolne Miasto Gdańsk;
1929 — Kłajpeda;
1930 — Luksemburg;
1931 — Alryka Południowa, Albania, Australia, Brazylia, Indie Wschod

nie Holenderskie, Kanada, Nowa Zelandia16.

Spośród utworzonych ogółem 38 oddziałów krajowych aż 28 powstało 
w  Europie; tak więc nazwa Ś w i a t o w y  Związek była nieco na wyrost. 
W 1928 przestał istnieć Oddział w  Turcji. Agresja Niemiec hitlerowskich 
w Europie doprowadziła do zlikwidowania, w  1938, oddziałów krajowych 
w  Austrii i Kłajpedzie, a na początku 1939 — w  Czechosłowacji.

2. Rada Międzynarodowa

Do 1931 nosiła nazwę Komitetu Międzynarodowego. Była najwyższym 
organem Światowego Związku. Zasadniczy jej człon stanowili członkowie

16 Handbook... .1938, op. cit., s. 19.
» Zestawienia dokonano na podstawie różnych publikacji Światowego Związku.
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mianowani przez oddziały krajowe. Kadencja członka trwała trzy lata, 
ale ponowny wybór był dopuszczalny. Rada mogła doókoptować członków, 
aie nie więcej niż. dziesięciu. Członkami ex-officio byli przedstawiciele 
sztabu.

Rada Międzynarodowa zajmowała się wszystkimi sprawami, które le
żały w interesie Światowego Związku, kierowała ich ogólnym biegiem, 
utrzymywała łączność między oddziałami krajowymi informując je ó bie
żącym postępie w ruchu. Zwoływała swe posiedzenia tak często, jak 
uważała to za słuszne, przeważnie co trzy lata. Mianowała członków szta
bu oraz delegatów do powoływanych przez siebie podkomitetów17.

Do 1930 liczba miejsc w Radzie Międzynarodowej dla delegatów po
szczególnych państw .przedstawiała się następująco:
Stany Zjednoczone — 13 delegatów,
Francja, Niemcy i Wielka Brytania — po 8,
Austria, Belgia, Bułgaria, Chiny, Czechosłowacja, Dania, Estonia, Fin

landia, Gdańsk, Hiszpania, Holandia, Japonia, Jugosławia, Grecja, Litwa, 
Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Siwecja, 
Turcja, Węgry i Włochy — po 4,

Kłajpeda i Luksemburg — po 2 18.
W 1931 dokonano nowego podziału miejsc według następującego klucza: 

Stany Zjednoczone — 13 delegatów,
Francja, Niemcy i Wielka Brytania — po 8,
Polska — 5,
Austria, Bułgaria, Czechosłowacja, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Ho

landia, Jugosławia, Litwa, Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Wę
gry i Włochy — po 4,

Belgia, Łotwa i Hiszpania — po 3,
Chiny, Gdańsk, Japonia i Portugalia — po 2,
Afryka Południowa, Albania, Australia, Brazylia, Indie Wschodnie Holen

derskie, Kanada, Kłajpeda, Luksemburg, Nowa Zelandia — po 1 dele
gacie 1#.

W  okresie największego rozwoju Światowego Związku w skład Rady 
Międzynarodowej (wraz z członkami sztabu i osobami dookoptowanymi) 
wchodziło ok. 150 osób.

Krytycznie należy stwierdzić, że rozdzielając miejsca w Radzie Mię
dzynarodowe] bardziej brano pod uwagę kryterium polityczne niż wy
znaniowe. Np. Oddział we Francji miał prawo aż do 8 miejsc w Radzie, 
chociaż zaplecze wyznaniowe (protestanci), na których się opierał, było 
mniej liczne niż w  krajach, których oddziałom przyznano cztery miejsca.

a Handbook... 1838, op. cit., s. 19n.
«  Zestawienie na podstawie różnych publikacji Światowego Związku.
11 Annual Report and Handbook ot the World Alllance 1832, London 1933, s. 89.
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Rada Międzynarodowa odbyła ogółem dziesięć posiedzeń:
I. 5 sierpnia 1914 — Londyn (Wielka Brytania),
II. 25—27 sierpnia 1915 — Berno (Szwajcaria),
III. 30 września — 4 października 1919 — Oud Wassenaar k. Hagi( Ho

landia),
IV. 26—28 sierpnia 1920 — St. Beatenberg (Szwajcaria),
V. 7— 10 -sierpnia 1922 — Kopenhaga (Dania),
VI. 6—8 sierpnia 1925 — Sztokholm (Szwecja),
V II. 25—30 sierpnia 1928 — Praga (Czechosłowacja),
V llŁ  1—5 września 1931 — Cambridge (Wielka Brytania),
IX . 12—18 sierpnia 1935 —: Chamby k. Montereux (Szwajcaria),
X. 23—29 sierpnia — 1938 — Larvik (Norwegia).

3. Sztab

. Tworzyli go: prezydent, tylu wiceprezydentów, ilu ustaliła Rada Mię- 
dzynarodwa, przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Międzynarodo
wej; przewodniczący Komitetu Roboczego, sekretarz generalny, taka liczba 
sekretarzy międzynarodowych, jaką od czasu do czasu ustalała Rada 
Międzynarodowa, skarbnik. Kadencja członka sztabu trwała trzy lata, 
lecz mogła być przedłużona o rok, o ile trzeciego, roku po wyborze nie 
zebrała się Rada Międzynarodowa20.

Pierwszym prezydentem Światowego Związku był anglikański arcy
biskup Canterbury, Randall Davidson, który sprawował tę funkcję od
1920 do swej śmierci w 1930. Było to stanowisko czysto formalne, gdyż 
abp Davidson nie wziął ani razu udziału w  posiedzeniu któregoś z gre
miów Światowego Związku. Drugim prezydentem został W. H. Dickinson, 
będący od samego początku jednym z najaktywniejszych działaczy tej 
organizacji. Gdy w 1935 zrezygnował ze swej funkcji Rada Międzynaro
dowa obdarzyła go dożywotnio tytułem prezydenta honorowego.i udzieliła 
prawa do czynnego udziału w swych pracach i w pracach wszystkich ko
m itetów21. Prezydentem został wówczas bp Valdemar Ammundsen 
z Danii. Po jego niespodziewanym zgonie w 1936, obowiązki te powierzo
no W. P. Merrilowi, a gdy ten zrezygnował z prezydentury w 1939, na 
stanowisku zastąpił go prawosławny biskup Ireneusz z Nowego Sadu 
(Jugosławia).

Liczba wiceprezydentów była zmienna i wahała się od 12 do 18. Funk
cję tę powierzano tak wybitnym działaczom kościelnym i ekumenicznym, 
jak: Nathań Soderblom — arcybiskup luterański Uppsali, Chryzostom —

“  Handbook... 1938, op. cit., s. 20n.
*V Ninth International Conference held at Chamby, Montreux, August 12—18, 

1935, Includtng the Minutes o f the. Internationa! Council of the Alliance, Geneva 
1935, s. 9.
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arcybiskup Aten i prymas Grecji, abp Stefan —  metropolita Sofii, Miron 
Christea —  patriarcha Rumunii, Harold Ostenfeld — biskup luterański 
Kopenhagi.

Radą Międzynarodową po zgonie Bakera (1918) kierowali kolejno: Ne- 
hamiah Boynton z USA, Dickinson, Ammundsen i Merrill; dwaj ostatni 
oraż Eivind Berggrav, biskup luterański Oslo, sprawowali w  różnych 
okresach funkcje wiceprzewodniczącego Rady.

4.- Komitet Roboczy

Istniał od 1920. W skład jego wchodzili: przewodniczący i wiceprzewod
niczący Rady Międzynarodowej, sekretarz generalny, sekretarze międzyna
rodowi, jeden członek mianowany przez każdy oddział krajowy i człon
kowie dookoptowani przez Komitet Roboczy. Kadencja w  Komitecie trwa
ła rok, lecz istniała możliwość ponownego wyboru.

Komitet Roboczy kierował sprawami Rady Międzynarodowej w  okresie 
między je j posiedzeniami, jednakże zobowiązany był informować Radę 
na jej najbliższym posiedzeniu o wszystkich swoich krokach. Komitet 
powinien był zbierać się tak często, jak było to konieczne22. Posiedzenia 
odbywały się zazwyczaj raz w  roku. Kolejnymi przewodniczącymi byli: 
Boynton, bp Ammundsen, bp Ireneusz i bp G. Ashton Oldham z USA.

Oto chronologiczne zestawienie kolejnych posiedzeń:
15— 15 kwietnia 1921 —  Genewa (Szwajcaria),
14—15 września 1921 —  Genewa (Szwajcaria),
13 kwietnia 1923 — Zurych (Szwajcaria),
2—4 kwietnia 1924 — Oksford (W. Brytania),
31 sierpnia — 3 września 1926 — Lozanna (Szwajcaria),
27—29 lipca 192'? — Konstancja (Niemcy),
19—21 września 1929 —  Avignon (Francja),
22—25 sierpnia 1930 — Murren (Szwajcaria),
19—22 sierpnia 1932 — Genewa (Szwajcaria),
24—29 sierpnia 1934 — Fanó (Dania),
15— 18 sierpnia 1936 —  Chamby (Szwajcaria),
31 lipca —  2 sierpnia 1937 — Haywards Heath (W. Brytania),
11— 16 sierpnia 1939 — Genewa (Szwajcaria).

W  latach 1922— 1938 posiedzenia Komitetu Roboczego towarzyszyły 
zawsze spotkaniom Rady Międzynarodowej, tak że ogółem Komitet ze
brał się 19 razy.

«  Handbook... 1938, op. clt., s. 21.
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5. Komitet Wykonawczy

W  latach 1925— 1928 istniała Rada Administracyjna, której zadanie po
legało na wprowadzeniu w życie uchwał Komitetu Międzynarodowego 
(późniejszej. Rady Międzynarodowej) i Komitetu Roboczego. Ponieważ 
była zbyt licznym gremium, przeto zastąpiono ją Komitetem Wykonaw
czym23. W jego skład wchodzili: przewodniczący i wiceprzewodniczący 
Rady Międzynarodowej, skarbnik, sekretarz generalny, sekretarze mię
dzynarodowi, jeden członek dookoptowany przez Komitet Wykonawczy 
i czterech członków mianowanych przez Komitet Roboczy. Członkowie 
mianowani sprawowali swój urząd przez dwa lata i nie mogli być w y
brani bezpośrednio na następną kadencję.

Obowiązki Komitetu Wykonawczego były następujące: prowadzenie 
spraw Światowego Związku w okresie między posiedzeniami Rady Mię
dzynarodowej i Komitetu Roboczego, wypełnianie wszystkich obowiązków 
nałożonych przez oba gremia, służenie radą serketariatowi, przygotowanie 
i  zwoływanie posiedzeń Rady Międzynarodowej i Komitetu Roboczego, 
realizowanie uchwał podjętych przez oba gremia, organizowanie nowych 
oddziałów krajowych24.

Komitet Wykonawczy zbierał się często, zazwyczaj dwa razy w  roku. 
Na szczególną uwagę zasługują dwa jego posiedzenia: 30 stycznia — 1 lu
tego 1933 w  Berlinie, gdyż zbiegło się ono z przejęciem władzy przez 
hitlerowców w Niemczech oraz 15—20 września 1933 w  Sofii, gdyż od
bywało się z udziałem dodatkowych delegatów i zamiast posiedzenia Ko
mitetu Roboczego.

6. Komitet Finansowy

Sprawował generalną kontrolę nad sprawami finansowymi. Według sta
tutu miał składać się z pięciu osób, mianowanych każdego roku przez 
Komitet R o b o c z y a l e  w  praktyce liczba jego członków wahała się od 
5 do 7. Wśród nich był m. in. skarbnik Światowego Związku, znany ban
kier szwajcarski Guillaumo Fatio, który funkcję tę sprawował nieprzer
wanie.

7. Biuro centralne

W pierwszym okresie istnienia Światowego Związku biuro centralne

“  slebente Tagung des Internationalen Komitees, August 1928, ln Verblndung 
mit der WeltŁonferenz ln Prag. Tagesordnung sowie Beriehte und andere Schri- 
ftstttcke, World Alliance, London 1928, s. 53.

34 Handbook... 1938, op. cit., s. 22.
25 jw., s. 23.

a Siebente Tagung des Internationalen Komitees... 1928, op. cit., s. 9.
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pracowało W Londynie, a obok niego ■ funkcjonowało biuro w Nowym 
Jorku. W 1928 doszły jeszcze dwa: w Paryżu i Berlinie2S. W 1931 pod
jęto uchwałę o utworzeniu biura centralnego w Genewie i zatrudnieniu 
w  nim takich osób, których praca jest niezbędna dla prowadzenia Spraw 
Światowego Związku27. ■ ' .

W pierwszych latach istnienia Światowego Związku istotną rolę odgry
wali dwaj kolejni organizatorzy międzynarodowi: dr Beniamin F. Battin 
orau amerykański kwakier George Nasmyth. G. Nasmyth został organi
zatorem międzynarodowym w 1919. Powierzono mu zadanie odwiedzania 
powstających licznie oddziałów krajowych. Jego niespodziewana śmierć 
w  1920 pozbawiła Światowy Związek jednego z najenergiczńiejszych dzia
łaczy. Następcą Nasmytha w funkcji sekretarza organizacyjnego do spraw 
Europy został w 1922 Alexander Ramsay, duchowny prezbiteriański 
z Wielkiej Brytanii. Dzięki licznym podróżom udało mu się założyć 
względnie uaktywnić wiele oddziałów krajowych. Ze względu na zły 
stan zdrowia' złożył jednak rezygnację ze stanowiska w końcu 1925

Po zgonie J. A. Bakera kluczową rolę w  Światowym Związku odgrywał 
W. H. Dickinson. Jako “ jeden z sekretarzy prowadził biuro w  Londynie 
i  był motorem różnych inicjatyw. Gdy w 1931 został prezydentem Świa
towego Związku, poprzednią jego funkcję objął William Henry Drum- 
mond.

Inny sekretarz, Henry Avery Atkinson, kierował nieprzerwanie biurem 
w Nowym Jorku. Jego wpływ na bieg spraw był przeogromny, gdyż za
razem sprawował on urząd sekretarza generalnego fundacji Church Peace 
Union, finansującej Światowy Związek. „W rzeczywistości Światowy 
Związek nie był prawie w stanie działać, o ile w  ważnych zagadnieniach 
nie osiągnął zgody z dr. Atkinsonem i Kościołem amerykańskim”

Również dwaj inni sekretarze, ks. Jules Jezeąuel i prof. Friedrich 
Siegmund-SchUltze,' kierujący biurami w  Paryżu i Berlinie, mieli wiele 
do powiedzenia w wytyczaniu kierunku działania Światowego Związku.

W 1933 powołano osobnego sekretarza do spraw Kościołów prawosław
nych, prof. Stefana Cankowa z Bułgarii.

Po przeniesieniu biura centralnego z Londynu do Genewy utworzono 
funkcję etatowego sekretarza generalnego. Został nim Henri-Louis Hen- 
riod, dotychczasowy wieloletni sekretarz generalny Światowego Związku 
Studentów Chrześcijańskich. Urząd swój objął on 1 marca 1932. Miał do 
pomocy serketarza-asystenta, panią Ivy  Marks, i sekretarza młodzieżowego 
w  osobie Edwina Es.py’ego z USA.

Od 1935, zgodnie z uchwałą Rady Międzynarodowej, sekretarz general-

”  Hancłbook... 1938, op. cit., s. 23; Eight International Conference... 1S31, op. 
cit., s. 34n.

»  Sechste Tagung des In terma tdonalen Komltees, Stockholm, 0—3, August 1923, 
Tagesordnung, protokoll, Beriehte und Memoranden, London 1925, s. 30.

a D. Hudson, op. cit., s. 159.
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ny i sekretarze międzynarodowi tworzyli Sekretariat Wspólnych Konsul
tacji, zbierający się regularnie na posiedzeniach30.

Światowy Związek był organizacją o bardzo rozległych zainteresować 
niach, - obejmujących całą ówczesną problematykę światową. Opracowy
wał' plany idealistycznego ładu światowego i zajmował się palącymi 
kwestiami, które zagrażały przyjaźni między narodami. Różne rezolucje, 
bez których nie obyło się żadne posiedzenie Rady Międzynarodowej lub 
Komitetu Roboczego, m iały1 służyć kształtowaniu chrześcijańskiej opinii 
publicznej. Wiele rezolucji kierowano do oddziałów krajowych, oczekując, 
że opublikują je one w prasie lub postarają się zainteresować nimi swo
je  rządy. Trzeba oczywiście dodać, iż wpływ, jaki wywierały poszcze
gólne oddziały, nie był jednakowy. Głos potężnego oddziału z USA od
działywał nieporównywalnie silniej niż np. opinia Wypowiadana przez nie
wielką społeczność waldensów w rzymskokatolickich Włoszech, rządzo
nych w  dodatku przez totalitarny reżim faszystowski. W każdym razie 
praktyka wykazała, że rezolucje Światowego Związku łatwiej przycią
gały uwagę polityków, gdy były im przedstawiane przez oddziały kra
jowe, aniżeli wówczas, gdy adresowano je dó L igi Narodówn.

Od początku jedną z głównych trosk Światowego Związku była ochro
na praw mniejszości narodowych i religijnych, powstałych głównie w wy
niku ustalenia nowych granic w Europie przez Traktat Wersalski. Cho
dziło bowiem o problem, w którym tkwił zalążek przyszłego konfliktu 
międzynarodowego. Rozładowaniu napięć służyć miały organizowane od
1923 konferencje regionalne z udziałem przedstawicieli oddziałów Świato
wego Związku z tych państw, na terenie których żyły liczne grupy 
mniejszości narodowych i religijnych. Baczono też na to, aby uczestni
kami konferencji byli zarówno przedstawiciele większości, jak i mniej
szości. W 1932 powołano do życia Komisję do Spraw Mniejszości, która 
w latach 1935, 1936 i 1938 zorganizowała konferencje z udziałem eksper
tów oraz działaczy chrześcijańskich z tych krajów, gdzie w sposób szcze
gólny zaistniał problem mniejszości.

Przykładowo warto wymienić, że Światowy Związek protestował z po
wodu ograniczania wolności religijnej protestantów w Hiszpanii, wpro
wadzenia numerus clausus dla Żydów na uniwersytetach francuskich, 
interesował się sytuacją mniejszości austriackiej we Włoszech i niemiec
kiej w Polsce. Rada Międzynarodowa Wydała w 1928 orędzie wzywające 
większości chrześcijańskie we wszystkich państwach do braterskiego 
traktowania mniejszości narodowych i religijnych oraz wpływania na 
rządy, aby te postępowały z nimi sprawiedliwie32. Światowy Związek

84 Ninth International Conference... 1935, op. cłt., s. 9.
“  D. Hudson, op. cit., s. 73nn.
a Minutes o f the International Committee lield at Prague, August 1928, togettier 

with a Record of the World Cenference, World Alliance, Berlin—Parts—London— 
New Yonk 1928, s. 19 i  30.
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zwracał się wielokrotnie do Ligi Narodów, aby kontrolowała przestrze
ganie praw mniejszości.

Wiele też swej energii włożył we wzmocnienie autorytetu Ligi. Już pod
czas pierwszej wojny światowej bardzo zaangażował się w  powołanie do 
życia tej instytucji, upatrując w  niej gwarancję i narzędzie sprawiedli
wości międzynarodowej. Nic więc dziwnego, że z zadowoleniem przyjął 
uchwałę Konferencji Wersalskiej o powołaniu Ligi do życia. W  wielu 
deklaracjach Światowy Związek dawał wyraz zaufaniu, iż Liga jest zdol
na rozwiązywać nawet najbardziej skomplikowane problemy światowe. 
Jedna z rezolucji wyrażała na przykład przekonanie, że rozszerzona 
i udoskonalona Liga daje nadzieję, iż stanie się instrumentem najsku
teczniej usuwającym niebezpieczeństwo przyszłych wojen. Dlatego rezo
lucja apelowała do Kościołów o udzielanie tej organizacji wielostronnego 
poparcia33. Na posiedzeniach Rady Międzynarodowej i Komitetu Robo
czego rozważano wiele problemów będących przedmiotem zainteresowania 
Ligi. Występowano przeciw tajnej dyplomacji, domagano się jawnego za
wierania układów, wysuwano postulat, aby każde państwo, uznające za
sady Ligi Narodów, mogło zostać jej członkiem, by szeroko informować 
nlłodzież o celach i działalności organizacji.

Światowy Związek interesował się specjalnie problemem rozbrojenia. 
Już na przełomie 1921/1922 zaangażował się bardzo poważnie w  Waszyng
tońskiej Konferencji na rzecz ograniczenia zbrojeń34. W opublikowanej 
w  tym czasie rezolucji stwierdzał, że „najważniejszym obowiązkiem Koś
cioła chrześcijańskiego jest działanie w  tym kierunku, aby świadomość 
konieczności rozbrojenia przeniknęła do myśli i moralności ludzi we wszy
stkich krajach, powodując, że będą się domagali szybkiej i uniwersalnej 
redukcji zbrojeń, stosowania metod arbitrażu i mediacji w  załatwianiu 
wszelkich międzynarodowych sporów” 35.

W głównej mierze problemowi rozbrojenia poświęcona była Światowa 
Konferencja Kościołów do Spraw Pokoju i Przyjaźni, która w sierpniu 
1928 zebrała się w Pradze. Uczestniczyło w niej ponad 500 delegatów 
z całego świata. Była to jedyna konferencja o takim zasięgu zorganizowa
na przez Światowy Zw iązek36. Kwestię rozbojenia rozważano na niej ze 
społecznego, ekonomicznego, prawnego, moralnego i religijnego punktu 
widzenia. W wyniku obrad przyjęto rezolucję, wzywającą Kościoły do 
wywierania wpływu na rządy i Ligę Narodów w  kierunku „jak najszyb

M Sechste Tagung des Internationalen Komitees... 1925, op. cit., s. 30n.
31 Konferencja, w której uczestniczyły: Francja, Japonia, USA, wielka Brytania 

i Włochy, opracowała traktat o ograniczeniu zbrojeń morskich. Był to pierwszy 
układ rozbrojeniowy, ale nie został ratyfikowany. — Por. E. J. Osmańczyk, op. 
cit., s. 792.

® Cyt. za: Handbook... 1938, op. cit., s. 13.
** Szczegółową relację z obrad opracował Friedrich Siegmund-Schultze w  pracy 

pt.: Die Weltkirchenkonferenz von Prag. Gesamtbericht des Kongresses fiir Frieden 
und Freundschaft von 24. bis 30. August 1928, Berlin 1928.
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szej realizacji międzynarodowych porozumień w  sprawie stworzenia po
wszechnego systemu rozjemczego, którego celem byłoby łagodzenie spo
rów pokojowymi i legalnymi metodami” 37.

W tym samym czasie, gdy w  Pradze toczyły się obrady Światowej Kon
ferencji Kościołów do Spraw Pokoju i Przyjaźni, w  Paryżu podpisywano 
pakt Brianda-Kelloga, pierwszą międzynarodową umowę, potępiającą 
„uciekanie się do wojny jako środka załatwiania sporów międzynaro
dowych”

Podczas posiedzenia Komitetu Roboczego Światowego Związku w  Avig- 
non w  roku następnym przyjęto rezolucję opowiadającą się za paktem 
i wzywającą Kościoły, aby wyciągnęły z jego sformułowań logiczny wnio
sek dla własnej postawy. Rezolucja wyrażała przekonanie, że nie można 
pogodzić wojny, będącej narzędziem rozwiązania sporów międzynarodo
wych, z duchem i metodami, jakie stosował Chrystus, a tym samym 
z duchem i metodami, którymi posługuje się Jego Kościół. Rezolucja po
stulowała, aby wszystkie spory i konflikty między narodami, dla któ
rych nie można znaleźć rozwiązania dyplomatycznego lub ugodowego, 
regulował międzynarodowy trybunał rozjemczy. W zakończeniu apelowała 
do „autorytetów wszystkich wspólnot chrześcijańskich, aby złożyły jed
noznaczne oświadczenie, że nie poprą żadnej wojny” 39.

Posiedzenie Komitetu .Roboczego w Avignon odbywało się w  okresie, 
gdy realnych kształtów nabierała przygotowywana przez Ligę Narodów 
Światowa Konferencja Rozbrojeniowa. W związku z tym wydarzeniem 
Komitet Roboczy zaapelował do oddziałów krajowych, aby nie ustawały 
w  pracy na rzecz rozbojenia i organizowały w kościołach kampanię pe
tycji, skierowanych do konferencji rozbrojeniowej, aby nie przerywała 
ona obrad tak długo, aż zrealizuje swój ce l40.

Problem rozbrojenia stał się podstawowym tematem dyskusji na posie
dzeniu Rady Międzynarodowej w Cambridge (1931). W ogłoszonej rezo
lucji Światowy Związek zaapelował do Kościołów o wzmożenie akcji po
pierających zwołanie Światowej Konferencji Rozbrojeniowej, tak aby 
zgromadzeni na niej przedstawiciele narodów wiedzieli, że siły religijne 
i moralne na świecie domagają się takiego porozumienia międzynaro
dowego, które przyniesie zasadniczą redukcję wszystkich zbrojeń, dokład
ne ustalenie sił zbrojnych poszczególnych państw oraz zabezpieczenie 
wszystkich narodów przed agresją. Rezolucja wzywała Kościoły we wszy

37 Cyt. za: „Die Eiche”  1928 nr 2, s. 480.
** Twórcami paktu byli: min. spraw zagrań. Francji, A. Briand, i amerykański 

sekretarz stanu, F. B. Kellog. Przy podpisywaniu paktu dnia 27 V III 1928 byli obecni 
przedstawiciele 9 państw, w  tym Polski. Tegoż roku do paktu przystąpiło dalszych 
47 państw. — por. E. J. Osmańczyk, op. cit., s. 643. 

s* Cyt. za: Handbook... 1938, op. cit., s. 52.
"  Management Commłttee of the World Alliance. Conference in Avignon, Sep-

tsmber 18—21, 1929, Minutes, s. 8 i 15.i
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stkich krajach, aby zapewniały rządy o swym aktywnym poparciu dla 
realizowanej przez nie redukcji zbrojeń, a członków wszystkich wspól
not chrześcijańskich wzywała do prywatnych i zbiorowych modlitw w in
tencji powodzenia konferencji41.

Pierwsza Światowa Konferencja Rozbrojeniowa, która po . 6-le.tnich 
przygotowaniach zebrała się w Genewie dnia 2 lutego 1932, absorbowała 
uwagą nie tylko Światowego Związku, lecz wielu innych międzynarodo
wych organizacji chrześcijańskich, takich jak: Rada Ekumeniczna Chrze
ścijaństwa Praktycznego, Chrześcijański Związek Młodych Mężczyzn 
(YMCA), Chrześcijański Związek Młodych Kobiet (YWCA), Światowy 
Związek Studentów Chrześcijańskich (WSCF). Wszystkie te organizacje, 
wespół z kwakrami utworzyły Chrześcijański Komitet Rozbrojeniowy, 
który w październiku 1931 ulokował swą siedzibę w Genewie. Miał on 
rozwijać działalność w  dwóch kierunkach: reprezentować wobec konfe
rencji stanowisko chrześcijan w dziedzinie rozbrojenia oraz kształtować 
chrześcijańską opinię publiczną, uwrażliwioną na ten istotny problem 
światowy. Praca wykonana przez wymienione organizacje chrześcijańskie 
podczas trwania konferencji rozbrojeniowej była wspaniałym przykła
dem ekumenicznej współpracy ludzi różnych wyznań42.

Na początku 1933, gdy ujawniły się pierwsze oznaki kryzysu w obra
dach Światowej Konferencji Rozbrojeniowej, Światowy Związek zwrócił 
się do swoich oddziałów krajowych i do Kościołów z prośbą, aby po
budzały i utrzymywały zainteresowanie opinii publicznej sprawą rozbro
jenia. Oddziały miały wywierać nacisk na rządy swych państw, skłania
jąc je do zawarcia porozumień w sprawie ogólnej redukcji sił zbrojnych 
i broni oraz powołania władz, sprawujących kontrolę nad przestrzega
niem tych porozumień. Nawet po wycofaniu się Niemiec hitlerowskich 
że Światowej Konferencji Rozbrojeniowej (14 X  1933) Światowy Związek 
nie przestał pokładać w  niej swych nadziei. W styczniu 1934 opublikował 
optymistyczne sprawozdanie o aktualnym stanie kwestii rozbrojeniowej. 
Za przyczynę ogólnego pesymizmu co do wyniku konferencji uznał fał
szywe pogłoski, rozsiewane przez prywatnych producentów broni. Zada
niem chrześcijan — stwierdzało sprawozdanie — jest interweniowanie 
u rządów na rzecz rozbrojenia.

Były to jednak już tylko pobożne życzenia. Kościoły i oddziały krajowe 
Światowego Związku robiły co mogły, ale nie były w stanie wykazać 
się sukcesami. Nic też nie wskazywało na to, by taki stan rzeczy miał 
ulec zmianie, skoro na początku 1934 z budżetów poszczególnych państw 
wynikało jednoznacznie, że zdecydowano się na zbrojenia, a nie na roz
brojenie. W czerwcu tego samego roku odroczono Światową Konferencję

41 Eight International Conference... 1931, op. cit., s. 12n.
41 D. Hudson, op. cit., s. llln.
13 jw., s. U7nn.
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Rozbrojeniową i miało się okazać, że nie uda się jej zwołać już nigdy 
więcej--48.

Mówiąc o działalności Światowego Związku, trzeba wspomnieć o jego 
pozycji wśród innych nurtów ruchu ekumenicznego. Szczególnie ważna 
była wzajemna relacja pomiędzy Światowym Związkiem a ruchem Prak
tycznego Chrześcijaństwa.

Podczas pierwszego po I  wojnie światowej (1919) posiedzenia Rady 
Międzynarodowej Światowego Związku abp Nathan Soderblom przed
stawił historyczną propozycję odnośnie do zwołania konferencji między
narodowej z udziałem przedstawicieli różnych tradycji chrześcijańskich, 
konferencji, która miała rozważać postawę Kościołów wobec problemów 
społecznych i międzynarodowych. Plan Sóderbloma szedł w kierunku 
utworzenia Rady Ekumenicznej Kościołów, wypowiadającej się w  imieniu 
chrześcijaństwa w kwestiach religijnych, moralnych i społecznych ludz
kości. Rada Międzynarodowa poparła propozycje arcybiskupa, ale zarazem 
stwierdziła, że zorganizowanie oficjalnej konferencji Kościołów przekracza 
kompetencje Światowego Związku 44.

W tej sytuacji Soderblom przystąpił do organizowania ruchu Praktycz
nego Chrześcijaństwa, który w 1925 zwołał w Sztokholmie swą pierwszą 
Konferencję Światową.

Aczkolwiek Światowy Związek jako organizacja nie brał oficjalnie 
udziału w przygotowaniach do Konferencji Sztokholmskiej, to jednak 
odegrał bardzo istotną rolę w jej zwołaniu. Dzięki jego pomocy po
wstały bowiem szerokie kontakty personalne oraz atmosfera przyjaźni 
i wzajemnego zaufania między czołowymi przywódcami Kościołów, co 
wielce pomogło nowemu ruchowi w początkowym stadium jego rozwo
ju 4S.

W powyższym kontekście warto wspomnieć, że w latach dwudziestych 
nie istniało jeszcze zbyt wielu wybitnych przedstawicieli kościelnych, któ
rzy okazywali gotowość wyjścia poza granice własnego Kościoła. Z tego 
powodu na posiedzeniach Światowego Związku, Praktycznego Chrześci
jaństwa oraz Wiary i Ustroju Kościoła pojawiały się stale te same na
zwiska. Na ówczesnym etapie uznano jednak za wskazne, by wszystkie te 
orgnizacje kroczyły własnymi drogami. Ale pragnienie praktycznej współ
pracy oraz względy oszczędnościowe zdecydowały, że posiedzenia dorocz
ne wszystkich trzech ruchów odbywały się w tej samej lub w pobliskiej 
miejscowości w niewielkich odstępach czasu.

Między Światowym Związkiem a ruchem Praktycznego Chrześcijaństwa 
nie powstała nigdy żadna rywalizacja. Żeby uniknąć dublowania pracy,

** Meeting of the International Committee held at The Hague,- September 30 to 
October 4, 1919, Minutes, London 1919, s. 11 i 15.

45 N. Ehrenstrom: Die Bewegungen fur Internationale Freundschaftsarbeit und 
Fraktisches Christentuna 1925—1948 w: E. Rouse — S. C. Neill (wyd.): Geschichte 
der Oekumenischen Bewegung 1517—1948, t. 2, GGttingen 1973 2, s. 203.
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uzgodniono już w  1926, że pierwsza organizacja skoncentruje uwagę (jak 
czyniła to dotychczas) na oroblemach międzynarodowych zagrażających 
sprawie pd. oju, druga natomiast zajmie się palącymi zagadnieniami 
ekonomicznymi i społecznymi w świecie46. W  tym samym roku po raz 
pierwszy doszło do praktycznej współpracy: wspólnie badano, w  jakiej 
mierze podręczniki szkolne krzewią nacjonalizm17.

Liczba wspólnych przedsięwzięć wzrastała z roku na rok. W  1930 ruch 
Praktycznego Chrześcijaństwa przekształcił się w  Radę "Ekumeniczną 
Chrześcijaństwa Praktycznego. Wkrótce potem (1931) dokonała się reor
ganizacja Światowego Związku, który przeniósł biuro centralne z Londy
nu do Genewy. W 1932, w  dużej mierze z przyczyn finansowych, obie 
organizacje powołały wspólnego sekretarza generalnego, którym został
H.-L. Henriod. W  ten sposób Światowy Związek i Praktyczne Chrześci
jaństwo związały się ściślej niż kiedykolwiek przedtem, ale nadal istniały 
o4dzielnie.

W omawianym okresie obie organizacje zaczęły wydawać wspólny biu
letyn informacyjny, razem organizowały konferencje regionalne i połą
czyły swe komisje młodzieżowe. Zaczęła się także zarysowywać ściślejsza 
łączność między krajowymi oddziałami i sekcjami obu organizacji. Po
cząwszy od 1933 Światowy Związek włączył się aktywnie w  przygotowa
nia do I I  Światowej Konferencji Kościołów do Spraw Praktycznego 
Chrześcijaństwa4S. Ponadto utworzono grupę roboczą, w której wymie
niano poglądy w  kwestiach interesujących obie strony. W sprawozdaniu 
z działalności w roku 1934 sekretarz generalny, H.-L. Henriod, uznał za 
stosowne powiedzieć, iż grupa ta „mogłaby stać się wspólnym komitetem 
administracyjnym obu organizacji do chwili ich pełnego połączenia, i nie 
oznaczałoby to rewolucji” 49.

Byli i tacy, którzy uważali, że oddzielne istnienie obu organizacji jest 
marnotrawieniem potencjału ekumenicznego. Zaczęli więc opracowywać 
projekt połączenia 50.

Jednakże w  tym czasie zarysowały się plany znacznie szerszej integra
cji całego ruchu ekumenicznego, co miało znaleźć wyraz w  powołaniu 
do życia Światowej Rady Kościołów. Coraz częstsze uwzględnianie 
w  działalności ruchu Praktycznego Chrześcijaństwa zagadnień dogma
tycznych doprowadziło do bliższego powinowactwa z ruchem Wiara 
i Ustrój Kościoła, który z kolei zaczął dostrzegać, że w swej pracy nie

«  Niederschrift der Sitzungen des Fortsetzungsausschusses der Weltkirchenionfe- 
renz fur Praktisches Ohristentum vom 26. bis 30. August 1926 in Bern, Clowes, 
London 1926, s. 12.

11 D. Hudson, op. cit., s. 93.
«  Handbook... 1938, op. cit., s. 10.
"  Annual Beport of the World Alliance 1933—1934, Geneva 1934, s. 44n.
“  Ninth International Conference... 1935, op. cit., s. 34nn.
51 N. Ehrenrtrorn, op. cit., s. 213.
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może odseperować się od problemów, jakimi żyje świat. A  był to okres 
nasilania się ideologii nazistowskiej, która rzuciła wyzwanie Kościołom. 
Zeby móc godnie na to wyznanie odpowiedzieć, niezbędna była jedność 
organizacji chrześcijańskich. Wielu przedstawicieli Światowego Związku 
i Praktycznego Chrześcijaństwa opowiadało się za „trójkątem małżeń
skim” . Propozycji tej przeciwstawiały się jednak kierownicze intencje 
ruchu Wiara i Ustrój, zarzucając Światowemu Związkowi „świeckość” 
i nieokreślone stanowisko teologiczne. Z kolei w  pewnych kręgach Świa
towego Związku, zwłaszcza w  USA, ujawniły się tendencje przeciwstaw
ne: w  łączeniu różnych organizacji chrześcijańskich dopatrywano się 
„ukościelnienia” ruchu ekumenicznego i tłumienia jego „ducha proroc
kiego” 51.

W 1938 Światowy Związek potwierdził swą zasadę, że jest „wolną or
ganizacją” , która „dla sprawy pokoju pracuje przede wszystkim w  Koś
ciołach i za ich pośrednictwem, w łączności z pozostałymi nurtami ruchu 
ekumenicznego” 52.

W  tym samym roku konsultacje z Komitetem Tymczasowym Światowej 
Rady Kościołów, wyłonionym dzięki połączeniu ruchów Praktycznego 
Chrześcijaństwa oraz Wiary i Ustroju, doprowadziły do oświadczenia, że 
„oba ruchy różnią się tym, że Światowa Rada Kościołów pragnie repre
zentować Kościoły bezpośrednio, podczas gdy Światowy Związek chce 
być i pozostać ruchem samodzielnym, niezależnym, służącym Kościołom”. 
Jednakże w  pewnych dziedzinach przewidziano jak najściślejszą współ
pracę między obydwiema organizacjami53.

Światowy Związek był już dobrze ukonstytuowaną organizacją, eku
meniczną, gdy ruchy Praktycznego Chrześcijaństwa oraz Wiary i Ustroju 
Kościoła stawiały dopiero pierwsze kroki. Nie ma przesady w  stwierdze
niu, że w  latach dwudziestych był niewątpliwie najważniejszym nurtem, 
ekumenii. Jednakże w miarę jak wzrastała rola tamtych ruchów, jego 
znaczenie malało. Jedna z przyczyn tkwiła w  fakcie, że Światowy Zwią
zek nie prowadził działalności studyjnej i po dyletancku pracował w  świe- 
cie wzrastającej specjalizacji. Rada Międzynarodową i Komitet Roboczy 
zasypywane były dokumentami opracowanymi przez taki lub inny od
dział krajowy i zawierającymi całkiem nierealistyczne propozycje roz
wiązania jakiegoś problemu. Także sam Związek wydawał rezolucje od
noszące się do jakichś zjawisk lub wydarzeń, przygotowane często w  po
śpiechu, bez zasięgnięcia opinii ekspertów lub wysłuchania zaintereso
wanej strony. Rezolucje te zawierały niejednokrotnie zbyt pochopne wnio
ski, gdyż ich autorzy nie brali pod uwagę bądź to złożoności danego pro

«  Minutes of Business Sessions of tbe International Council held at Farris Bad,
LarvUc, Norway, August 23—27, 1938, International Office, Geneva 1938.

“  N. Ehrenstr&m, op. cit., s. 214.
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blemu, bądź narodowych interesów państw, do których się zwracali. 
Jaskrawym przykładem takiego działania była rezolucja z 1937 w  spra
wie sytuacji Kościoła Ewangelicko-Unijnego na polskim Górnym Śląsku. 
Zresztą nadmiar rezolucji, które wydawano przy każdej możliwej okazji, 
powodował, że z biegiem łat opinia publiczna zwracała na nie coraz 
mniejszą uwagę 54.

Negatywne następstwo dla Światowego Związku miało także jego upar
te przekonanie, że nieoficjalna pozycja jaką zajmuje, czyni skuteczniej
szym jego działanie; niż w  przypadku, gdyby był częścią składową orga
nizacji reprezentującej oficjalne Kościoły. Stanowisko takie mogło się 
sprawdzać zaraz po I  wojnie światowej, ale z całą pewnością nie w  cza
sach, kiedy do głosu zaczęły dochodzić państwa totalitarne, dążące do 
podporządkowania sobie. wszystkich dziedzin życia ludzkiego, także Koś
cioła. W zaistniałej sytuacji niezbędna była organizacja prowadząca dia
log nie tylko na temat jedności i aktywności społecznej chrześcijan, ale 
przemawiająca w imieniu całego chrześcijaństwa nierzymskokatolickiego. 
Innymi słowy: potrzebna, była taka reprezentacja Kościoła chrześcijań
skiego, która cieszyłaby się moralnym poparciem wierzących i posia
dała — jako instytucja — wystarczający autorytet, z którym musieliby 
się liczyć politycy 55.

Na dalszych losach Światowego Związku fatalnie odbił się także fakt, 
że jego działalność finansowało w zasadzie jedno źródło — amerykańska 
fundacja Kościelnej Unii Pokoju. Wprawdzie teoretycznie każdy oddział 
krajowy miał pokrywać wewnętrzne wydatki sam, to jednak w  praktyce 
mniejsze oddziały w Europie południowej i wschodniej otrzymywały po
moc Z' budżetu międzynarodowego. Krótko przed światowym kryzysem 
ekonomicznym Kościelna Unia Pokoju podjęła próbę finansowego usa
modzielnienia Światowego Związku, stopniowo ograniczając mu subwen
cje. Nagłość tej decyzji i niepewność przyszłej sytuacji finansowej za
hamowały przejściowo pracę organizacji i zaniepokoiły jej europejskich 
członków. Przykład ten ukazał ewidentnie, jak zależność od jednego 
wielkiego źródła pieniędzy, zamiast od wielu różnych, ogranicza z reguły 
samodzielność organizacji56. Inne nurty ruchu ekumenicznego potrafiły 
lepiej rozwiązać ten problem.

W sierpniu 1939 Komitet Roboczy Światowego Związku zebrał się na 
jubileuszowych obchodach 25-lecia istnienia organizacji. Powołano go do 
życia w  dzień po wybuchu I wojny światowej, a jego srebrny jubileusz 
przypadł w  okresie, gdy na horyzoncie zaczynała się jawić nowa kata
strofa. Podczas tego posiedzenia H. A. Atkinson cytował list, otrzymany 
w  lutym 1914 od A. Carniegiego, założyciela fundacji Kościelnej Unii

“  D. Hudson, op. cit., s. 174.
,s jw., S. 156.
“  jw ., s. 159.
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Pokoju.'..Pokój — pisał na kilka miesięcy przed, wybuchem I wojny świa
towej Carnegie — jest już rzeczywistością i nie minie wiele lat, gdy za
panuje w  świecie na trwałe. Wówczas, jako powiernicy fundacji, nie bę
dziecie wiedzeili, co z nią robić” 57.

Powyższe złudzenia miała rozwiać największa i najtragiczniejsza ka
tastrofa wojenna.

O ile po pierwszej wojnie światowej Światowy Związek wyszedł po
ważnie wzmocniony, o tyle w  trakcie drugiej wojny jego znaczenie coraz 
bardziej malało. Proces ten, jak wiadomo, został zapoczątkowany jeszcze 
w łatach trzydziestych. Czołowi przedstawiciele prawie wszystkich Koś
ciołów chrześcijańskich zaczęli udzielać poparcia przede wszystkim Komi
tetowi Tymczasowemu Światowej Rady Kościołów. Podczas drugiej wojny 
Światowy Związek mógł liczyć tylko na garstkę współpracowników, 
wśród których zaczęła się rysować coraz* większa różnica zdań co do 
zasadniczej linii działania. W 1944" Church Pęace Union zadecydowała, że 
pokrywać będzie tylko koszty, administracyjne. H.-L. Henriod zrezygno
wał wówczas z pensji, ale zachował stanowisko sekretarza generalnego, 
gdyż — jak rozumiał — opierało się ono na zaufaniu oddziałów krajo
wych, a nie na pieniądzach Church Peace Union58. Amerykanie pragnęli 
zorganizować na nowo Światowy Związek i oprzeć go na podstawach 
ogólnoreligijnych, a nie tylko chrześcijańskich. W tym celu proponowali 
powołanie w każdym kraju „grupy religijnie usposobionych jednostek” , 
które nie miały rozważać „problemów wiary, ustroju kościelnego i innych 
zagadnień kościelno-wyznaniowych” 59.

Kryzys nastąpił w Światowym Związku podczas pierwszego powojen
nego posiedzenia Komitetu Roboczego w' lipcu 1946, w Tring (Anglia). 
Przyjechali tam przedstawiciele tylko 13 oddziałów krajowych. Henriod 
zrezygnował wówczas z funkcji sekretarza generalnego. Większość przed
stawicieli europejskich uważała, że jeśli Światowy Związek ma w  ogóle 
istnieć, to jedynie na wyraźnie określonych zasadach chrześcijańskich. 
A le w gruncie rzeczy, nawet perspektywa kontynuowania działalności 
Światowego Związku jako organizacji chrześcijańskiej nie spotkała się 
już z większym entuzjazmem. Ustąpiono przed opinią, że w Światowej 
Radzie Kościołów utworzona została oficjalna organizacja Kościołów, 
której świadectwo w świecie ma większą wagę niż świadectwo pojedyn
czych osobistości chrześcijańskich. Do dalszego obniżenia roli Światowego 
Związku przyczyniło się utworzenie (1946) przez Komitet Tymczasowy 
SRK i Międzynarodową Radę Misyjną — Komisji Kościołów do Spraw 
Międzynarodowych 60.

57 Cyt za: N. EhrenstrOm, op. cit., s. 214.
** D. Hudson, op. cit., s. 188.
»  N. EhrenstrOm, op. cit., s. 214 n.
M D. Hudson, op. cit., s. 189.
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Dnia 30 czerwca 1948, tj. w  niespełna dwa miesiące przed oficjalnym 
powołaniem do życia Światowej Rady Kościołów, Światowy Związek 
Krzewienia Przyjaźni między Narodami za pośrednictwem Kościołów zo
stał formalnie rozwiązany. Przez 34 lata przygotowywał grunt pod taką 
wspólną organizację Kościołów. Działał jako międzynarodowe sumienie 
chrześcijańskie nim zadanie to przejęły Kościoły. W świecie, który zmie
nił się radykalnie w wyniku przewrotów dokonanych przez drugą wojnę 
światową, Światowy Związek nie był już w stanie podołać zadaniom, 
przed którymi stawały Kościoły i chrześcijanie./ Church Peace Union po
wołała później w  jego miejsce Światowy Związek Krzewienia Przyjaźni 
między Narodami za pośrednictwem Religii, który jednak nie odegrał 
większej roli.

Karol Karski
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Nr 3—4 1979
„Posłannictwo”

Małgorzata Rode

Stosunek Jezusa Chrystusa do dzieci 
w świetle Pisma św. Nowego Testamentu 

na tle ich sytuacji społecznej i prawnej 
w Palestynie I w.

W S T Ę P

Swoją pracą pt. „Stosunek Jezusa Chrystusa do dzieci w  świetle Pisma 
św. Nowego Testamentu na tle ich sytuacji społecznej i prawnej w Pale
stynie I  w.”  podzieliłam na trzy rozdziały.

Przedmiotem rozdziału pierwszego jest opis sytuacji społecznej i praw
nej dzieci w  Palestynie I  w., poprzedzony krótkim szkicem ich warunków 
życia wśród aktywnych i kulturowo znaczących l u d ó w ,  n a r o d ó w ,  
p a ń s t w  p r a s t a r o ż y t n o ś c i  i s t a r o ż y t n o ś c i  do czasów po
wstania wpierw Republiki, potem Cesarstwa Rzymskiego. Czynią tak dla
tego, bo P a l e s t y n a  I  w. była, politycznie biorąc, pod okupacją Cesar
stwa Rzymskiego i stanowiła jego integralną politycznie i administracyjnie 
część. Nie wyznaniowo i nie kulturowo, chociaż wpływ kultury rzymskiej 
prawa rzymskiego i rzymskiej polityki społecznej, a więc i stosunek do 
życia rodzinnego w tym również do dzieci, właśnie już w I w. był nie
mały.

Kultura rzymska nie była tylko produktem rodzinnych osiągnięć narodu 
rzymskiego, filozofów i artystów rzymskich, ale w dużej mierze wypad
kową przede wszystkim klasycznej kultury greckiej i kultur dawniejszych 
jeszcze narodów niż naród grecki, czy Grecja albo Hellada jako państwo, 
względnie Ateny czy Attyka, albo Sparta, mianowicie: Egiptu, Mezopo
tamii oraz Babilonii.

Stąd też, szkicując stosunek do dzieci tych narodów i państw, daję 
jakby historyczne wprowadzenie do omówienia stosunku ludności Pale
styny I  w. do dzieci i podkreślam ich sytuację społeczną i prawną. P i
sząc o sytuacji społecznej dziecf mam na myśli praktyczny stosunek do
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dzieci rodziców, wychowawców, obywateli. Pisząc natomiast o sytuacji czy 
pozycji prawnej dzieci mam na myśli formalny stosunek władz państwa, 
instytucji, prawa do dzieci, a więc zagadnienie: czy dzieci w  ogóle były 
przedmotem prawa, czy cieszyły się, i w  jalkim stopniu, opieką prawa i — 
jak jest dzisiaj, zwłaszcza u nas w  Polsce — jego przywilejami. Więcej 
miejsca i akcentu poświęcam sytuacji społecznej i prawnej dzieci w  Ce
sarstwie Rzymskim i w  Palestynie I w., chociaż i tu czynię to bardzo 
fragmentarycznie, ze względu na brak źródeł i opracowań tego tematu.

W rozdziale drugim i  trzecim mojej pracy na podstawie w s z y s t k i c h  
t e k s t ó w  Pisma św. Nowego Testamentu, mówiących o dzieciach, prag
nę pokazać, jak zupełnie inny zasadniczo i egzemplarycznie, nowy, lepszy, 
bardzo pomyślny był stosunek Jezusa Chrystusa do dzieci, również Jego, 
Jezusa ziemskich rodziców: Maryi i św. Józefa do Jezusa jako Dziecka 
w porównaniu ze stosunkiem ogółu rodziców żydowskich do swoich dzieci 
(rozdział drugi), apostołów i autorów poszczególnych Ksiąg Nowego Testa
mentu (rodział trzeci). Zwłaszcza zaś idzie mi oczywiście o stosunek Je
zusa Chrystusa do dzieci w opisach św. Mateusza, św. Marka, św. Łuka
sza i św. Jana.

I ta postawa Jezusa Chrystusa do dzieci, postawa miła, pozytywna, 
aprobująca dzieci jako ludzi, stawiająca ich jako przykład dla, ludzi do
rosłych • s z c z e r e g o  stosunku do Boga, z p e w n o ś c i ą  przyczyniła 
się i s t o t n i e  do zmiany stosunku narodów i państw, prawa, do dzieci, 
.które stają się coraz konkretniej i powszechniej nie tylko społecznie uzna
wane, więcej czy mniej p o ż ą d a n e  jak dawniej, ale przedmiotem prawa. 
Nie mogą ginąć: być zabijane, sprzedawane, maltretowane zależnie od 
woli ojca czy opiekuna, jak było dawniej, a wpierw z chwilą urodzenia, 
później i współcześnie już od chwili poczęcia w państwach rozwiniętych 
i cywilizowanych są pod opieką bardziej czy mniej wnikliwego i konsek
wentnie egzekwowanego, ale prawa. Słowem dziecko stało się i już w  za
sadzie (wyjąwszy jeszcze niektóre nierozwinięte w pełni państwa po czy 
neokolonialne, gdzie jeszcze zdarzają się przypadki dyskryminacji i wy
zysku dzieci przede wszystkim zaś nie mają możności kształcenia się, 
głodują, nie rzadko z głodu i chorób umierają) przede wszystkim pod 
wpływem nauki i przykładu Jezusa Chrystusa, potem w ogóle rozwijają
cego się chrześcijaństwa i działalności Kościoła chrześcijańskiego jest 
człowiekiem, człowiekiem z pełnym prawem do zachowania i rozwijania 
swojego życia i człowieczeństwa.

Metodologicznie odnośnie do pierwszego rozdziału opieram się o opra
cowania, których zresztą jako monografii nie znalazłam, a są to tylko 
wiadomości zaczerpnięte albo z pozycji z zakresu historii powszechnej, 
lub z dzieł o szerszym zakresie tematycznym np.: O. Jurewicz, L. Winni- 
czuk „Starożytni Grecy i Rzymianie...”  1. W  zasadzie jest to też literatura

1 O. Jurewicz, L. Winniczuk, starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym 
i  państwowym. PWN, Warszawa 1970.
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obca, względnie tłumaczona na język polski, jak na przykład: dziesięcio- 
tomowa „Historia Powszechna” opracowana przez uczonych prehistoryków, 
archeologów i historyków radzieckich, a przetłumaczona na język polski, 
przy czym do mojego tematu przydatny był tylko tom pierwszy2 (po
zycje te wykazuję w  przypisach i w  bibliografii). W  rozdziałach drugim 
i trzecim opieram się na Piśmie Świętym Nowego; Testamentu w tłuma
czeniu polskim, dokonanym przez profesorów Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej, posługuję się również innymi polskimi tłumaczeniami4. 
W  kilku przypadkach oparłam się bezpośrednio o oryginalny tekst grec
ki 5. W  celu odnalezienia odpowiednich do tematu mojej pracy komentarzy 
Pisma Świętego Nowego Testamentu posługiwałam się komentarzami pol
skimi oraz zagranicznymi, przede wszystkim Komentarzami do Pisma 
Świętego Nowego Testamentu6. Ze względu też na rozdział drugi i trzeci, 
które teologicznie stanowią trzon mojej pracy (rozdział pierwszy ma cha
rakter przede wszystkim społeczny), w  których przytoczone teksty ko
mentuję, a .w niektórych przypadkach usiłuję w oparciu o tekst grecki 
wyxłobyć właściwy ich sens, 1 w  zakresie mojej pracy, ma ona jednak 
w  pewnej mierze charakter przede wszystkim egzegetyczny i to w  inter
pretacji starokatolickiej. To podejście egzegetyczne, zgodnie zresztą z su
gestią, a nawet życzeniem Kierownika mojej pracy, wymagało przyta
czania wszystkich tekstów Pisma Świętego Nowego Testamentu, mówią
cych wyraźnie i bezpośrednio o dzieciach.

W zakończeniu reasumuję swoje wywody i charakteryzuję stan prawny 
oraz sytuację społeczną dzieci w  Palestynie I  w. i przedstawioną' w  Piśmie 
Świętym Nowego Testamentu i porównuję ich sytuację z warunkami ży
cia dzieci we współczesnym świecie, oczywiście tylko bardzo skrótowo 
i ogólnie, zwłaszcza panującą u nas w Polsce, a czynię to również dlatego, 
że pracę tę piszę w 1979 roku, który jest Międzynarodowym Rokiem 
Dziecka.

Warszawa, dnia 05.051979 r.

8 Historia Powszechna w dziesięciu tomach, t. I. Opracowana przez Akademię 
Nauk ZSRR. Książka i Wiedza, Warszawa 1962.

■ B IBLIA to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Nowy przekład 
opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Brytyjskie i Zagraniczne 
Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975.

* Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, opracował Zespół Biblistów Pol
skich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, wyd. II, Pallottinum, Poznań — 
Warszawa 1971.

s Novum Testamentum Graece et Latine, Utrumąue textum cum apparatu cri- 
tico imperimendum curavit, Eberhard Nestle, novis curis elaboraverunt, Erwin 
Nestle et Kurt Aland, Editio vieesima secunda, United Bibie Societies, London, 
1*63/1969.

* Komentarze do Pisma Świętego Nowego Testamentu, Katolicki Uniwersytet Lu
belski, Pallottinum, 1958-7-1972.
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R o z d z i a ł  p i e r w s z y

SYTUACJA SPOŁECZNA I PRAWNA DZIECI W NIEKTÓRYCH 
PAŃSTWACH STAROŻYTNYCH ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM CESARSTWA RZYMSKIEGO 
I PALESTYNY

W Encyklopedii Brytyjskiej 7 czytamy, że „prawa dzieci miały swój wy
raz w starożytnych legalnych ustawach i były nawet zawarowane sank
cjami religijnymi już w  buddyzmie, potem judaizmie i - chrzęścijaństwie” 9. 
Jednak autor tego hasła nie podaje szczegółów ani nie nazywa źródeł czy 
dokumentów, opisujących bliżej te prawa. Faktem jednak ogólnie przez 
historyków i etnologów przyjętym jest twierdzenie, iż w niektórych pań
stwach praStarożytności i wczesnej starożytności dzieci tzw. górnych 
warstw społecznych i elity politycznej cieszyły się przywilejami i może 
nawet były przedmiotem prawa. Odnośnie jednak od ogółu dzieci tzw. 
warstw niższych, nie mówię oczywiście o dzieciach niewolników, zarówno 
w  tzw. wspólnotach pierwotnych, jak i w  prastarożytnych państwach nie
wolniczych, a takimi były chyba wszystkie ówczesne państwa, cieszyły 
się one tylko w nielicznych i krótkich na ogół okresach przywilejami 
i były, choćby zwyczajowo przedmiotem prawa, oczywiście w ówczesnym 
ujęciu i sensie. W ogólności dzieci tych warstw zależnych nie cieszyły 
się szczególnymi przywilejami, a ich pozycja społeczna i sytuacja prawna 
ani nie były unormowane, ani równe w poszczególnych państwach i okre
sach dziejów, ani takie, by można było powiedzieć, że przedmiotem pra
wa, regułą zdaje się było to, iż były one poza prawem publicznym, były 
uzależnione od swojego ojca, w  okresie patriarchalnym, czy od swojej ma
tki w okresie matriarchalnym. Ponadto od razu i tu muszę stwierdzić, że 
temat ten nie jest dotąd zupełnie opracowany i będę usiłowała w swojej 
pracy odnośnie przeszłości dać choćby tylko elementy tego ważnego spo
łecznie i teologicznie zagadnienia. Brak materiału dotyczy nie tylko państw 
starożytnych, ale i czasów Cesarstwa Rzymskiego przełomu naszych er, 
a więc również Palestyny I w. po CHr., czyli naszej ery. Nieco wiadomo
ści o pozycji społecznej i sytuacji prawnej dzieci z prastarożytności aż 
po I  wiek po Chr., bo to są czasy, które łączą się bezpośrednio z tema
tem mojej pracy, zebrałam odnośnie do: 1) Egiptu; 2) Babilionii i Mezo
potamii; 3) Grecji i Sparty oraz 4) Cesarstwa Rzymskiego i Palestyny.

7 Encyclopedia Britannica, vol. 5, Chicago—London—Toronto—Geneva—Sydney— 
Tokyo 1878.

* Tamże, s. 482.
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1. E G I P T

W starożytnym E g i p c i e  sytuacja dzieci tak społeczna jak i prawna, 
była korzystna. W X III  —  X II wieku przed naszą erą w epoce Ramessydów 
szczególny obyczaj Egipcjan nakazywał im wychowywać wszystkie dzieci, 
jakie się im narodzą. Przyjmowano je w  rodzinie życzliwie, a pragnie
niem rodziców był zawsze syn. Los dziecka był przepowiadany rodzicom 
za pośrednictwem siedmiu bóstw zwanych Hethorami, pisze Pierrę Mon- 
te t9. „Gdy rodzice wybrali imię dla dziecka, pisze dalej Montet musieli 
się jeszcze postarać, aby zarejstrowały je właściwe po temu władze. „Uro
dziłam to dzieciątko, które widzisz przed sobą —  powiada księżna Ahwere, 
małżonka Neneferkeptaha. Nadano mu imię Merib i wpisano je w re
jestry Domu Życia . Dom Życia ... było to coś w rodzaju Instytutu Egip
skiego, gdzie astronomowie, myśliciele i historycy przechowywali wszelkie 
zdobyte wiadomości i pracowali nad wzbogaceniem tego skarbca ... Dom 
Życia skupiał w  sobie zapewne obok uczonych również zwyczajnych pi
sarzy, którzy rejestrowali narodziny, małżeństwa, zgony. Ponieważ jed
nak hipoteza ta nie została udowodniona, rozsądniej będzie przypuszczać, 
wraz z G. Maspero, że rodzice przynosili dzieci do Domu Życia, aby 
uzyskać tam dla nich horoskop i dowiedzieć się, jakie środki należy przed
sięwziąć, aby jak najskuteczniej zapobiec spełnieniu się niepomyślnych 
zapowiedzi losu” 10. Wynika z tego, że oprócz rodziców, również państwo 
egipskie w  tamtym okresie za Ramessydów, powołując do życia tę insty
tucję, „Dom Życia , w jakiejś mierze troszczyło się o obecny i przyszły 
los dziecka, ale pewnie można jednak powiedzieć tylko to, że dzieci, fakt 
ich narodzenia się, był rejestrowany, był to jakby prototyp późniejszych 
ksiąg stanu cywilnego.

Do czterech lat dzieci chowały się przy matce. Przez trzy lata karmiła 
je i nosiła na plecach w tzw. sakwie. Przez ten okres dzieci chodziły bez 
ubrania. Jedynym ich strojem był tzw. „książęcy lok” spadający z boku 
twarzy. W czwartym roku życia kończył się dla chłopców właściwy wiek 
dzieciństwa i zaczynał chłopięcy, w którym z rąk matki przechodzili pod 
kierownictwo ojca. Ojciec był odpowiedzialny za wychowanie dzieci i za 
przygotowanie ich do życia, natomiast dzieci były zobowiązane do bez
względnego posłuszeństwa wobec ojca. Ojciec był ich panem i zarazem 
ustawodawcą i egzekutorem swojego prawa, on też decydował o przy
szłym losie swoich synów, również o ich ewentualnym wykształceniu. Za 
czasów np. Ramzesa I, więc w X I I I  w. przed Chr. pisze Jędrzejewiczowa 
z Wasilewskich Waleria, „synowie znaczniejszych domów byli wychowy-

• Por. „Zycie codzienne w Egipcie w epoce Ramessydów” , Pierre Montet, PIW, 
Warszawa 1963, s. 53.

J* Tamże, s. 55.
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wani w  pałacu królewskim lub posyłani do szkół pisania, które znajdo
wały się przy dworze. Dzieci ubogich rodziców, choćby najniższego po
chodzenia, wychowywano wspólnie z synami książąt i „do stanu tego spo
sobiono”  n. Zdarzało się często, że u „chłopów rzemieślników syn pozo
stawał w domu, uczył się pasać trzody, władać narzędziami, aby z kolei 
ćwiczyć się w  rzemiośle, jakie uprawiał jego o jc iec lz.

O ówczesnych szkołach pisania wiemy niewiele. W najdawniejszych 
czasach znajdowały się przy dworze i były podobne do dzisiejszych in
ternatów. Wyżywienie uczniów było ściśle ograniczone do trzech chlebów 
i dwóch dzbanów piwa, które przynosiła matka. Dzieci wychowywane były 
nader surowo, musiały wcześnie wstawać i często były karane. Po prze
łamaniu pierwszych trudności pisania, nauka polegała na przepisywaniu 
tekstów dawnych pisarzy. Głównym celem nauki pisania było poprawne 
pisanie listów.

Oprócz nauki młodzi chłopcy mieli szereg obowiązków wobec ojczyzny. 
Jak pisze Jędrzejewiczowa z Wasilewskich Waleria; „zawczasu byli przy
uczani do przyszłej, czynnej służby krajowej i bardzo jeszcze młodzi, bo 
zaledwie w  wieku lat 12—15, prawdziwie pożyteczni przy odbiorze zbo
ża, bydła, korespondencyjnych handlowych, rachunkach itp.” 13.

Z późniejszych zaś dziejów Egiptu, idzie o wieki X I — V I przed Chr. 
wiemy, że Egipt tych wieków i Egipt poprzednich tysiącleciI4, jako pań
stwo o ustroju wybitnie niewolniczym, nie widział, w  niewolnikach czło
wieka. Ą  niewolnikiem stawał się nie tylko jeniec wojenny, ale niewolni
kami na podstawie ówczesnego prawa egipskiego czyniono np. dłużników 
i przestępców, a również człowiek wprawdzie wolny, ale z biedy mógł 
się sprzedać w niewolę razem ze swoimi dziećmi i żoną.

Niewolnik był narzędziem pracy niczym więcej. I jako narzędzie pracy 
można go było kupić i można go było sprzedać, czasem z całą jego rodzi
ną, czasem kupowano względnie sprzedawano wybrane sofcie dzieci. Były 
więc dzieci egipskie, przynajmniej niewolników, poza prawem. Nie cie
szyły się nie tylko przywilejami, ale były traktowane jak zwierzęta, które 
są kupowane lub sprzedawane. Znany radziecki uczony J.J. Pieriepiołkin 
podaje, że „znany jest fakt kupna niewolnika za 218 g. srebra; za wyuczo
nego niewolnika pałcono dwa i trzy razy więcej” 15. A  profesor M. Rode 
pisze, że „znane są również umowy, na podstawie których człowiek sprze

11 W. z W. J., Starożytny Kgopt pod względem historyi, religii, cywilizacji ł oby
czajów, Lwów 1893, s. 354.

11 Pierre Montet, tamże, s. 56.
«  W. z W. J., tamże, s. 357—358.
u Por. Maksymilian Rode, Filozofia dziejów rozwoju myśli społecznej, t. r — Pra- 

starożytność, Warszawa 1879, s. 345.
“  J. J. Pieriepiołkin, Egipt w  okresie od X I do V I w. p.n.e. w: Historia Pow

szechna, t. I, s. 649.
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dawał siebie za określoną sumę, na ogół w srebrze, na określony czas 
albo na stałe. Tak nabyty człowiek stawał się niewolnikiem i był całko
wicie i we wszystkim zależny od swego pana. Nierzadkie były też przy
padki kupowania dzieci, zwłaszcza chłopców. Kupiony na podstawie za
wartej umowy syn stawał się, tak jak jego rodzone dzieci, własnością, 
którą kupujący dysponował, zwłaszcza jako darmowym robotnikiem. Nic 
tedy dziwnego, że niewolnicy w  ogóle, traktowani jako rzeczy, byli też 
sprzedawani i kupowani jako części integralne majątku ziemskiego, czy 
jakiegoś przedsiębiorstwa, warsztatu; dotyczyło to zarówno tzw. gospo
darstw prywatnych, jak królewskich i świątynnych” I6. ,

W prastarożytnym i starożytnym Egipcie, pewnie i w  sąsiadujących 
mniejszych ówczesnych państwach i wspólnotach rodowych dziećmi nie
wątpliwie zajmowano się, troszczono się o nie, ale nie ma dowodów na 
to, by były one przedmiotem prawa. Zatem ich pozycja społeczna i sytua
cja prawna zależały od pozycji społecznej i  sytuacji prawnej i politycznej 
ich ojca, ich rodziny 17.

2. W  BABILONII I  MEZOPOTAMII

W  Babilonii i Mezopotamii sytuacja społeczna i prawna dzieci przed
stawiała się nieco inaczej niż w Egipcie, chociaż w swej istocie różniła się 
tylko o tyle, że była ona jednak, jeśli idzie o całość tych dziejów, gorsza, 
bo nie było tam nawet takich względnie przychylnych dla dzieci okresów, 
jak w Egipcie za Ramessydów. Tak dziewczynka, jak i chłopiec pozosta
wali pod opieką ojca, który swobodnie rozporządzał ich losem do tego 
stopnia, że mógł za długi sprzedać w  niewolę swoje dzieci. Np. w Babi- 
lionii w  X V III w. p.n.e. w sposób katastrofalny zwiększyła się ilość wy
padków zaprzedania przez rodziców w niewolę swoich własnych dzieci. 
Powstało nawet przysłowie: „Człowiek silny żyje z pracy własnych 
rąk, — jak podaje prehistoryk radziecki, W. W. Struwe — a słaby — 
z zapłaty za swe dzieci” 18.

Rodziny nie były liczne. Panował w  nich stale głód. Dzieci umierały 
masowo wskutek chorób i niedojadania.

Pomimo jednak złych warunków, zarówno mieszkaniowych, jak i finan
sowych, adoptowano dzieci. „Prawa ojca — stwierdza w  swojej książce

11 M. liode, tamże, s. 350.
11 Można tu też w przypisie za The Encyclopedia Americana vol. VI, 1358, s. 485, 

podać, że najstarszy manuskrypt dotychczas odkryty, którego słowa są bezpośre
dnio adresowane do dzieci pochodzi z  brzegów Nilu i  był napisany w  starożytnym 
Egipcie. To jest „The Precepts of Ptah — Heteb”  napisany na papirusie przecho
wywanym w narodowej bibliotece w Paryżu. Papirus ten jest z 2600 r. przed Chr., 
ale zawiera dane nawet z 3850 r. przed Chr. Ale szczegóły dotyczące dzieci nie są 
tam podane.

“  Historia powszechna w dziesięciu tomach, tamże, s. 338.
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G. Contenau — w  stosunku do dzieci adoptowanych są bardzo rozległe. 
Może on unieważnić adopcję i oddalić adoptowane dziecko. Jeśli dziecko 
zaprze się swojej adoptowanej rodziny, zostaje wypędzone z domu 19.

0  prawach rodzinnych wiele mówi prawo Hammurabiego (rok urodze
nia nieznany, królem Babilionii miał być od około 1728, a- zmarł praw
dopodobnie około 1686 r. przed Chr.). Dawało ono również wyraźne prawa 
kobiecie i dzieciom, zwłaszcza synom. Np. bez uzasadnionego powodu oj
ciec nie mógł wydziedziczyć syna, przysługiwało mu bowiem odwołanie 
się do sądu w tej sprawie. Paragrafy 14—20 kodeksu Hammurabiego wy
mierzone są między innymi przeciwko kradzieży dzieci. Paragrafy 127—195 
podają obszerne przepisy prawa rodzinnego. Odnośnie do prawa rodzin
nego, o którym traktuje Kodeks Hammurabiego i pozycji w nim kobiety 
i dzieci prof. M. Rode w swojej pracy pt. „Filozofia dziejów rozwoju my
śli społecznej” tak pisze: „pozycja i rola kobiety była różna, raczej jed
nak sięgająca przeważnie granicy niemal niewolnicy, poddanej mężowi —  
mężczyźnie. Według prawa Hammurabiego, w którym też dominuje męż
czyzna, a cały ustrój w tym zakresie i na tej społeczno-rodzinnej płasz
czyźnie nosi cechy wyraźnie patriachalne, zawiązkową prawną komórką 
społeczną stało się małżeństwo. Jego formę stanowiła umowa narzeczonego 
z ojcem narzeczonej i wniesienie posagu — okupu; w ten sposób kobieta 
była uprzędowo uznana żoną. W wypadku zdrady — była surowo karana, 
a w przypadku niepłodności — mąż miał prawo przybrania sobie kobiety,

.która dałaby mu dzieci. A  chociaż mąż i ojciec był jakby panem absolut
nym swojej rodziny, to jednak prawo Hammurabiego dawało również wy
raźne prawo kobiecie i dzieciom, zwłaszcza synom. Np. kobieta pozosta
wała właścicielką wniesionego posagu, mogła żądać rozwodu i rozwieźć 
się, jeśli udowodnić umiała winę męża; mąż rozwodzący się z własnej 
chęci musiał nie tylko zwrócić posag, ale i dać żonie „odszkodowanie” * 
Bez uzasadnionego powodu ojciec nie mógł też wydziedziczać syna. W  tych 
i innych przypadkach instancją rozstrzygającą był sąd państwowy.

Prawo Hammurabiego jest niewątpliwie zewnętrznym dowodem chęci 
zagwarantowania ludziom ich godności ludzkiej i zaprowadzenia w  stosun
kach międzyludzkich — wolności i sprawiedliwości, jednak raczej teore
tycznie tylko, bo praktycznie właśnie Hammurabi był monarchą apodyk
tycznym i surowym, dbającym przede wszystkim o potęgę swojego im
perium i o zaspakajanie swoich ambicji kosztem niemiłosiernej jednak 
nieraz, a właściwie systematycznej mimo wszystko, eksploatacji swoich 
poddanych, zwłaszcza zaś licznych rzesz niewolników” 20, i dodać można —  
dzieci.

1 w późniejszych wiekach dzieci w tych państwach nie doczekały się

>• Por. Ceorges Contenau, Życie codzienne w Babilonii i Asyrii, PIW, War
szawa 1963, s. 20.

39 M. Rode, tamże, s. 228—229.
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objęcia ich prawem i tu ich pozycja społeczna i sytuacja prawna zależała 
od pozycji ojca, od jego pozycji politycznej i materialnej.

Na zakończenie tego punktu warto chyba dodać, że — jak podaje autor 
hasła związanego ze słowem dzieci w Encyklopedii Amerykańskiej „W  Ba
bilonii i Asyrii odnaleziono książki dla dzieci sprzed 2000 lat przed 
Chr.” 21 — to jednak dotąd brak szczegółów co do treści tych książek, 
nadto były to, czy mogły być jedynie nieliczne egzemplarze i chyba słu
żyły rodzicom rodzin arystokratycznych, nie ogółowi dzieci. Odnośnie do 
Asyrii wiadomo, że jak pisze M. Rode — w  wiekach XV—XI/X p.n.e.: 
„Organizacyjną jednostką społeczną była, nieraz bardzo liczna, rodzina
0 ustroju wybitnie patriarchalnym. Ojciec był wszystkim. Zona i dzieci 
były po prostu własnością ojca, jego majątkiem, z którym mógł postę
pować, jak z niewolnikami; żona od niewolnicy różniła się właściwie tylko 
innym ubiorem, a po śmierci męża, jeśli w  rodzinie nie było mężczyzny 
powyżej 10 lat, stawała się wdową i wtedy przysługiwały jej jakieś ludz
kie prawa” 22.

Również Autor ten podaje, że Fenicjanie w czasie nieurodzajów sprze
dawali również własne dzieci23; dowodzi to, że nie były one pod opieką

a M. Rode, tamże, s. 250; por. też s. 408.
prawa, nie miały też ustalonej pozycji społecznej, raczej trzeba powie
dzieć w ogóle jej nie miały, bo były w trudnych ekonomicznie okresach 
traktowane jak niewolnicy, których można było na targu zarówno sprze
dać, jak i kupić.

3. W GRECJI I SPARCIE

W Grecji, a szczególnie w Sparcie, idzie tu jednak o dzieje historycz-1
ne, od VII/VI w. przed Chr. publiczny stosunek do dzieci był inny, był 
lepszy niż w państwach, o których wyżej pisałam. Dziecko nie było jesz
cze, jak jest współcześnie, przedmiotem prawa i pod jego opieką i ochro
ną, ale ze względów przede wszystkim politycznym i to w stosunku głów
nie do chłopców, zwierzchnie władze polityczne państwa i poszczególnych 
tzw. miast-państw czyli zabiegały o należyte ich wychowanie i wykształ
cenie, przede wszystkim w zakresie rozwoju^ fizycznego, bo chciały z nich 
mieć w  przyszłości dzielnych i silnych żołnierzy. A  chociaż np. Platon 
(ok. 427—347 p.n.e.) w  swoich dziełach w  „Politei” i w „Prawach” , szcze
gólnie w  „Politei” proponował wprowadzenie w  Grecji ustroju podobnego 
do komunistycznego, w którym nie byłoby już tradycyjnego małżeństwa
1 tradycyjnej rodziny, a rodzone na podstawie odpowiedniego doboru part
nerów dzieci musiałyby być wychowywane i kształcone’ wspólnie i koedu-

11 Tbe Encyclopedia Amerlcana, tamże, s. 485. 
“  M. Rode, tamże, s. 23J.
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kacyjnie na koszt i pod opieką państwa, to jednak jego poglądy pozo
stały tylko teorią, a podstawową grupą społeczną i prokreacyjną były 
małżeństwa i rodziny. I  można bez wątpienia powiedzieć, że głównym 
zadaniem małżeństwa w  starożytnej Grecji było posiadanie potomstwa. 
Mimo to faktem pewnym i udowodnionym są liczne wypadki dzieciobój
stwa, które wynikały z dwóch głównych przyczyn: zasada pozbawiania 
życia niemowląt — kalek i dzieci niedorozwiniętych oraz regulacja za
ludnienia spowodowana tym, że warunki gospodarcze Grecji mogły za
pewnić utrzymanie tylko określonej liczbie mieszkańców. Jest to jednak 
też dówód, że życie niemowląt i dzieci nie było chronione prawem, ow
szem prawo to szczególnie w Sparcie, nawet przewidywało ograniczenie 
pozostawienia przy życiu dwojga dzieci, a byli to najczęściej chłopcy. 
Porzucanie zaś dziewcząt było dosyć częstym zjawiskiem, między innymi 
głównie dlatego, gdyż na kobietę nie spadał obywatelski obowiązek obrony 
państwa w  razie wojny.

„W  IV  w. p.n.e. — piszą Jurewicz i Winniczuk — problem przeludnie
nia staje się niepokojący, około 300 r. następuje pewna poprawa sytuacji. 
Polibiusz podaje, że' w połowie I I  w. p.n,e. Grecy decydowali się znowu 
chować jedno, a najwyżej dwoje dzieci. Tarn („Cywilizacja helleńska” , 
s. 164 nn.) przytacza na podstawie źródeł historycznych interesujące da
ne, m. in. podaje, że w 61 rodzinach ateńskich w  IV  w. było 87 synów
i 44 córki” 24. Ci sami autorzy stwierdzają też, co już wyżej podkreśla
łam, że „porzucania dzieci nie potępiało ani prawo, ani religią, ani filo
zofia, ani moralność zarówno w Grecji, (jak i w Rzymie)”  ^  A  zatem 
dzieci, aczkolwiek w Grecji ze względów głównie politycznych, były w  ja
kiejś określonej mierze szanowane, jednak ich pozycja społeczna i sy
tuacja prawna nie były jasno i jednoznacznie określone. Wnioskując 
z tego, trzeba powiedzieć, że życie dzieci w  starożytności, również grec
kiej, było bardzo trudne. Były one nie tylko bez skrupułów porzucane 
lub zabijane przez własne matki czy ojców, ale także nie miały poparcia 
prawa państwowego, nie zaliczano je do społeczeństwa jako obywateli
o określonych prawach i przywilejach. Dopiero w czasach Cesarstwa 
Rzymskiego odezwały się pierwsze głosy potępiające dzieciobójstwo, 
a chrześcijaństwo rozpoczęło zwalczanie metody regulacji zaludnienia 
w  sensie starożytnym. Ale przytoczę jeszcze zdanie prof. Jilrewicz i Winni
czuk o stanowisku prawnym dziecka porzuconego, bo to też, chociaż po
średnio, jednak naświetla pozycję społeczną i sytuację prawną dzieci 
w  starożytności greckiej. „Otóż stosunek ojca porzucającego i osoby „pod
noszącej” czyli przyjmującej dziecko, różne państwa w różnych okresach 
czasu odmiennie traktowały. Tak np. na wyspie Lesbos podniesione dziec
ko było wolne, w  Attyce podnoszący mógł dziecko potraktować jako

** O. Jurewicz, L. Winniczuk, tamie, s. 44.
•  tamże, s. 44—js.
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wolne lub włączyć je do grona swoich niewolników. Porzucający dziecko 
wolne zachowywał nad nim władzę ojcowską, a nad dzieckiem niewolni
czym — władzę jako pan i zarówno w  jednym, jak i w  drugim wypadku 
mógł żądać zwrotu dziecka” 28.

W piątym lub siódmym dniu po urodzeniu dziecka, jeśli ojciec zdecy- 
dwał się je uznać i przyjąć do rodziny, odbywała się uroczystość rodzin
na, tzw. „amphidromia” . Ojciec podnosił dziecko z ziemi i obnosił na sicie 
dookoła ogniska domowego, jednocześnie rozsypując pszenicę, jęczmień, 
groch i sól, aby pozyskać dobre duchy i- uchronić dziecko od złych. Tak 
wyglądał obrząd oficjalnego przyjęcia dziecka do rodziny. Ceremoniał ten 
dowodzi, że dziecko było już w jakimś zakresie przedmiotem prawa przy
najmniej zwyczajowego. Podkreślić dalej należy, że w 10 dniu po naro
dzeniu nadawano dziecku imię. Po roku podczas świąt zwanych „Apa- 
turie” ojciec zgłaszął syna do fratrii, co oznaczało wciągnięcie go na listę 
obywateli, czego nie spotylkało się w  państwach prastarożytńych, u któ
rych „statystycznie” liczyli się tylko dorośli; jest to więc niewątpliwie 
osiągnięcie społecznej myśli i praktyki attyckiej, chocaż dotyczyło tylko 
chłopców. Dzieci zaś w ogóle do siódmego roku życia pozostawały pod 
opieką matki i piastunki. Chłopcy natomiast greccy od siódmego roku 
życia przechodzili pod opiekę ojca, który jednak już w dalszym wycho
waniu swego syna, czy synów był uzależniony od opinii środowiska i pa
nującego prawa społecznego i państwowego. „W  okresie kreteńskim
i achajskim pod kierunkiem ojca lub opiekuna nabywał chłopiec umiejęt
ności przemawiania, władania bronią, uczył się też muzyki i tańca, które 
były mu potrzebne że względu na udział w  uroczystościach religijnych. 
Ponadto uczył się prowadzić gospodarstwo, zaznajamiał się z pracą na 
roli lub w winnicy oraz z praktyczną „medycyną” . Dziewczęta pod opieką 
matki' uczyły się robót kobiecych, prowadzenia gospodarstwa domowego 
oraz poznawały tajniki domowego lecznictwa. Na Krecie chłopcy w  14 
roku życia zaczynali uprawiać ćwiczenia fizyczne, aby przygotować się 
do służby wojskowej. W okresie helleńskim nauczanie przyjmuje już for
my zespołowe. Dzieci uczą się w grupach pod kierunkiem nauczyciela. 
W  Atenach nauczanie było objęte przymusem prawnym, jednak zwycza
jowo było uważane za obowiązek. Platon twierdził, iż dzieci nie mają obo
wiązków wobec rodziców, którzy nie dbali o ich wykształcenie 27. W tych 
praktykach widać już, że ogół dzieci był przedmiotem troski państwa
i społeczeństwa, ale nie było to prawo nawet w Grecji, czy w  państwach 
helleńskich, powszechnie i jednoznacznie obowiązujące. Najwybitniejszy 
uczeń wspomnianego wyżej Platona, Arystoteles (384—322 przed Chr.),
o tych czasach pisze: „Ubodzy byli w  niewoli u bogatych, oni sami, ich

*  tamże, s. 45. 
w tamże, s. 52.
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żony i dzieci. Nazywano ich klientami i szóstakami, uprawiali bowiem 
pola bogatych, pozostawiając dla siebie według umowy tylko szóstą część 
plonów. Cała zaś ziemia była w  rękach małej liczby ludzi. W  przypadku 
zaś nieuiszczenia dzierżawy pan miał prawo sprzedać ich samych, a rów
nież ich dzieci w niewolę” 2S, 2S.

Podobnie przedstawiała się sytuacja dzieci w  Sparcie, chociaż były one 
tam o wiele surowiej trakfowane i wychowywane. M. Rode w  „Filozofii 
dziejów rozwoju myśli społecznej”  podaje, że w VII/VI w. p.n.e. państwo 
spartańskie ma już najprawdopdobniej swój, w  dużej mierze, oryginalny 
ustrój, który miał być społecznością równych. Był nią i to o względnie 

-wyrównanej majętności materialnej, ale tylko w  stosunku do tzw. pełno
prawnych obywateli, to jest do S p a r t i a t ó w .  Stanowili oni zaś około 
10°/# ogólnej liczby mieszkańców państwa. Tu podkreślmy, że Spartiaci 
chcieli i prowadzili surowy tryb życia, wojskowy; chłopcy od 7—20 lat 
byli wychowywani społecznie i wojskowo w dużej surowości, a od 20 roku 
życia do starości byli wojskowymi. Niemowlęta płci męskiej — niedoro
zwinięte były pozbawiane życia” 30. A. O. Jurewicz i L. Winniczuk pod
kreślają, że „Prawo Sparty w  ogóle nie uwzględniało sytuacji porzuconego 
dziecka. Sparta troszczyła się o wychowanie obywateli, więc potomstwo 
słabe fizycznie musiało ginąć i dlatego porzucanie dzieci w Sparcie odby
wało się publicznie” 31. Troszczono się więc w  Sparcie o dzieci, ale o dzieci 
zdrowe i tylko one były przedmiotem troski społecznej, w  ówczesnym 
znaczeniu państwowej, w jakiejś już mierze również prawa. Odnosi się 
to jednak głównie do chłopców. Na pierwsze miejsce wysuwano zarówno 
u chłopców, jak i w jakiejś mierze u dziewcząt sprawność fizyczną i ich

M Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, II, 2.
** W przypisie, ale może dla podkreślenia kierunku szkolenia dzieci i młodzieży 

greckiej, podam, że u starożytnych Greków program szkolny obejmował i na rów
ni traktował wychowanie intelektualne, muzyczne, fizyczne. „Początkową naukę 
pobierali chłopcy w  szkole u gramatysty, który uczył ich czytać, pisać i  udzielał 
podstawowych wiadomości z rachunków: Jako materiał do pisania służyły dzieciom 
tabliczki drewniane powlekane woskiem... Po opanowaniu umiejętności czytania 
zapoznawała się młodzież grecka z literaturą: czytano i uczono się na pamięć 
wyjątków z dzieł Homera, bajek Ezopa; w  miarę wzbogacania się literatury roz
szerzał się program; czytano dzieła Hezjoda, poezję Solona, Teogonisa ze względu 
na jej treść dydaktyczno-społeczną, uczono się hymnów, które odśpiewywane były 
podczas uroczystości religijnych. Z tych względów ważna była rola, drugiego nau
czyciela — kitarysty. Uczył on chłopców gry na lirze czy ną kitarze...

Trzecim elementem koniecznym dla pełnego wykształcenia było wychowanie f i 
zyczne. Chłopcy pod kierunkiem nauczyciela gimnastyki czy trenera, paidotryby 
ćwiczyli się w  palestrach i gimnazjonach w  biegach, skokach, rzucaniu dyskiem 
i włócznią". (O. Jurewicz, L. Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie w  życiu 
prywatnym i  państwowym, PWN, Warszawa 1970 s. 55.)

»  Tamże, s. 466.
n O. Jurewicz, L. winniczuk, tamie, s. 45.
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zdrowie. W  Sparcie też wychowanie dziewcząt, zdrowych i silnych było 
podobne do wychowania chłopców, co było specyfiką spartańskiej peda
gogiki, jeśli już o niej mówić można. Zajmowano się dziewczętami zdro
wymi i silnymi fizycznie, bo przygotowywano je na matki przyszłych 
obywateli, którzy również mieli być silni i zdrowi. Uprawiały więc wy
brane dzewczęta gimnastykę na równi z chłopcami, ćwiczyły się w  bie
gach, rzucie dyskiem, a nawet w  zaipasach. Ze względu zaś na uczestni
czenie w  uroczystościach religijnych czy państwowych, ogół dziewcząt 
uczył się tańczyć i śpiewać.

Można powiedzieć, że w porównaniu z innymi państwami starożytnymi
i prastarożytnymi pozycja społeczna i sytuacja prawna dzieci w Sparcie, 
oczywiście jeśli idzie o dzieci zdrowe i silne, była lepsza i korzystniejsza. 
Wychowanie jednak i wykształcenie w  -ówczesnym nauczaniu było jedno
stronne, „państwowo” i „rasowo” jakby ukierunkowane. Tym niemniej 
dzieci, zwłaszcza zdrowi chłopcy, też — jak np. w innej części Grecji — 
Attyce —  rejestrowani, byli już faktycznym przedmiotem prawa i im 
starsi i sprawniejsi tym wyższą cieszyli się pozycją społeczną. Jednak 
mimo to nie wiadomo dotąd czy ówczesne prawo i jakie dawało im for
malne prawa i przywileje, a również zadania i obowiązki.

4. W  CESARSTWIE RZYMSKIM I W  PALESTYNIE

Podobnie jak w  Grecji, tak i w  Rzymie w  czasach najdawniejszych 
ojciec miał wobec dzieci prawo życia i śmierci: mógł dziecko uznać i przy
jąć do rodziny, mógł też je kazać porzucić, co często równało się śmier
ci 32. Zresztą w Rzymie wczesnym, V I—V —  w. przed Chr., jak i później 
w republice rzymskiej, a również w  Cesarstwie Rzymskim widać duże 
wpływy greckiej kultury również w zakresie stosunku Rzymian do dzieci. 
Inaczej — mimo rzymskiej okupacji — kształtował się stosunek do dzieci 
w Palestynie na przestrzeni jej dziejów, szczególnie zaś w I  w. po Chr., 
czyli naszej ery. I  tak u Rzymian w ostatnich mniej więcej czterech — 
trzech wiekach przed Chr., jeżeli dziecko zostało uznane, w rodzinie rzym
skiej odbywały się uroczystości z okazji przyjścia na świat dziecka. Zaczy
nały się one w  ósmym dniu po urodzeniu. Dzień ten zwano dniem oczy
szczenia. Ojciec podnosił dziecko z ziemi, przyjmując je w  ten sposób 
do rodziny. Towarzyszyło temu składanie ofiar oczyszczających i nadanie 
dziecku imienia. Było to aczkolwiek zwyczajem jedynie uświęcone, ale for
malne uznanie, dziecka za jednostkę społeczności rodzinnej i społeczności 
w ogóle. Poza tym ojciec miał obowiązek zgłosić nowonarodzone dziecko, 
zarówno chłopca, jak i dziewczynkę i podać jego imię w  odpowiednim

33 Por. tamże, s. 11.
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urzędzie, gdzie wciągano je do księgi metryk33, co było przede wszystkim 
wpływem praktyk panujących w Grecji, zarówno w  Attyce, jak i w Spar- 
cie. Według wierzeń rzymskich nad niemowlętami czuwało wiele bóstw, 
z których każde przyjmowało opiekę nad nim w  innym momencie życia 34; 
wiara ta była w  dużej mierze elementem sprzyjającym społecznemu uzna
niu praw dziecka jako człowieka. Matka i piastunka opiekowały się 
dzieckiem do siedmiu lat. Piastunki spowijały dzieci, układały je w ko
łyskach i usypiały je piosenkami. Dawały też dzieciom podstawy wycho
wania.

W siódmym roku życia rozpoczynały dzieci, zarówno chłopcy, jak
i dziewczęta, naukę pod kierunkiem nauczyciela domowego albo zaczynały 
uczęszczać do szkoły. Oczywiście nie dotyczyło to wszystkich dzieci. Do
tyczyło dzieci arystokracji politycznej i gospodarczej. Ale i taka praktyka 
świadczy dobitnie o tym, że już znaczny procent dzieci miał lepsze wa
runki rozwoju, niż dawniej i był coraz wyraźniej obejmowany zarówno 
troską społeczną, jak i prawem, chociaż tym ostatnim jeszcze nie expressis 
verbis. I  tak „w Rzymie zbiorowe nauczanie szkolne rozpoczęło się zda
niem Plutarcha („Zagadnienia rzymskie” 59) w  połowie I I I  wieku p.n.e., 
kiedy to otworzył szkołę niejaki Spuriusz Karwiliusz. Jednak nie ulega 
wątpliwości, że nauczanie zespołowe istniało w Rzymie znacznie wcześ
niej” 35, co podkreślają O. Jurewicz i L. Winniczuk. W początkach pro
gram nauczania był bardzo skromny, ograniczał się do nauki czytania, 
pisania i rachunków. Z biegiem czasu zakres programu rozszerzał się
i obejmował trzy stopnie, o których tak mówi pisarz rzymski, Apulejusz: 
„Pierwszy puchar wiedzy napełnia nam nauczyciel — litterator, który 
wygładza braki naszego umysłu; potem przychodzi gramatyk — gramma- 
ticus, który wzbogaca nas różnorodną wiedzą, wreszcie retor — daje nam 
oręż wymowy” (Apulejusz, Florida 20)36. Pierwszy stopień nauczania — 
odpowiednik naszej sokoły podstawowej — obejmował naukę czytania, 
pisania i rachowania. Z materiałem tym zapoznawał dzieci litterator, któ
ry  był najczęściej Grekiem, niewolnikiem lub wyzwoleńcem. Stopień 
wyższy nauczania — jakby odpowiednik naszej szkoły średniej — obej
mował naukę pod kierunkiem nauczyciela zwanego grammaticus. Tego 
typu szkoły istniały w  Rzymie od I I  w. n.p.e. Gramatyk — jak piszą
O. Jurewicz i L. Winniczuk — musiał sam posiadać odpowiednie wy
kształcenie. Młodzież opanowywała w szkole gramatykę, język grecki, 
styl łaciński, zaznajamiała się z literaturą grecką i rodzimą, przeprowa
dzając pod kierunkiem nauczyciela analizę językową i rzeczową utworów 
literackich37. Stopień trzeci to wykształcenie retoryczne pod kierunkiem

83 Por., tamże, s. 48. 
u Por., tamże, s. 48. 
“  Por., tamże, s. 58. 
»* Tataże, s. 38.
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retora38. W porównaniu z wychowaniem i wykształceniem chłopców grec
kich, w  tym przede wszystkim spartańskich, widać u ich rzymskich 
rówieśników i u chłopców z nowych rzymskich terytoriów, większą troskę
0 różnorodność i wszechstronność; w  miejsce spartańskiej tężyzny fizycz
nej, albo obok niej. Rzymianie podkreślali konieczność szerszego i szyb
szego rozwoju dziecka, również w  zakresie intelektualnym, duchowym, 
czyli wychowywanie dzieci i młodzieży rzymskiej było z pewnością ozna
ką nowego w  stosunku do dzieci i młodzieży humanizmu. Humanizmu 
w  ogóle w  stosunku do dzieci i młodzieży, bo i wobec dziewcząt.

Do siódmego roku życia dziewczęta pozostawały pod opieką matki. 
Dziewczęta z zamożnych rodzin uczyły się w  domu, a uboższe chodziły 
do szkoły litteratora razem z chłopcami. O. Jurewicz i L. Winniczuk po
dają, że „według świadectwa Liwiusza (III, 44) już w V  w. p.n.e. dziew
częta uczęszczały do szkoły” 3S. Może to przesada ze strony Liwiusza, iż 
miało to miejsce już w  V  w. p.n.e., ale zdaje się nie ulegać wątpliwości, 
że wcześniej niż w  innych ówczesnych państwach właśnie' dziewczęta we 
władztwie rzymskim żyjące, miały prawo uczenia się na równi z chłop
cami. Dowodzi to faktycznie rosnących praw dzieci dorastających i mło
dzieży i jej pozycji społecznej. Jednak w  czasach republiki rzymskiej, 
w  państwach Cesarstwa Rzymskiego do I  w. po Chr. włącznie ani dzieci 
ani młodzież nie były jako jednostki ludzkie objęte w sposób formalny
1 wyraźny prawem. Nie tylko dzieci niewolników, ale i dzieci ludzi wol
nych, również obywateli rzymskich. Między innymi dowodzi tego powszech
na rzeź dzieci do lat dwóch, którą kazał przeprowadzić Herod, wprawdzie 
w  Palestynie i na określonym terenie, ale przecież Herod był jednym 
z królów okupowanych wtedy przez Rzym państw. Za swój czyn nie zo
stał pociągnięty do odpowiedzialności, a więc zgładzenie mnóstwa niewin
nych dzieci nie było przeciw ówczesnemu prawu, a zatem dzieci nie były 
przedmotem prawa jako jednostki ludzkie. Pisze o tym św. Mateusz 
(II, 16), do czego wrócę niżej, pisząc o Palestynie.

W  P a l e s t y n i e ,  w porównaniu z poprzednio omówionymi pąństwami, 
sytuacja społeczna i prawna dziecka była w  niektórych wypadkach wiele 
lepsza, ale dopiero pod koniec tamtej ery, czyli przed Chrystusem i w  
pierwszym wieku naszej ery, czyli po narodzeniu Chrystusa. W początkach 
kształtowania się państwa żydowskiego w  Kanaanie w  Palestynie było 
inaczej. A  był to mniej więcej X IV/XIII w. przed Chr. „Z Egiptu — jak 
pisze prof. Rode — i częściowo z Fenicji Kanaanejczycy przejęli język
i pismo, chociaż panował tu też uprzednio, a i w drugim jeszcze tysiąc
leciu pai.e. język sumeryjsko-akkadyjski i pismo klinowe. Z czasem, pew
nie od około XIV/XIII w. p.n.e. ustąpił on miejsca zarówno językowi, jak

w Tamże, s. 59. 
w Tamże, s. 53—60.
** Tamże, s. 61.
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i pismu hebrajskiemu, którym Żydzi posługują sią jako pismem klasycz
nym mniej więcej od X III  do I I  w. p.n.e. Poszczególne miasta-państwa ka- 
naanejskie, miały też wzorem Egiptu i innych państw swoich bogów; 
głównym był — B a a l  jako pan. Bogom budowano1 świątynie. Czczono 
ich i bogatą liturgią i skałdaniem ofiar” 40, a uczony radziecki znawca 
starożytności Fenicji, Syrii i Palestyny dodaje, że „szeroko rozpowszech
nione było składanie bogom ofiar ludzkich. Tak np. przy wznoszeniu 
ważnego budynku lub twierdzy w  fundamenty zamurowywano ofiarą ludz
ką, zwykle dziecko. W razie grożącej wojny lub klęski żywiołowej uwa
żano za konieczne składać jako ofiarę własne niemowlęta” 41.

W czasach późniejszych, już za czasów historycznych i ukształtowanych 
dziejów Izraela, w  V III—V II w. przed Chr. i bliżej naszej ery w  rodzinie 
żydowskiej najradośniejszym zdarzeniem było narodzenie się dziecka. Licz
ne potomstwo uważano za szczególnie błogosławieństwo Boże. „Izraelita — 
stwierdza Ks. dr A. Naumczyk — obdarzony licznym potomstwem uważał 
się za najszczęśliwszego człowieka, bo ono zapewniało mu powagę i zna
czenie, a zarazem dawało mu siłę roboczą w  domu4*. Dzieci stawały się 
więc pożądane, dodawały powagi, zwłaszcza ojcu i, co najważniejsze były 
dowodem błogosławieństwa Jahwe’go. Ich pozycja społeczna stawała się 
wtedy coraz lepsza, chociaż w  parze nie postępowało prawo formalnie 
ujęte. Nie było różnicy między dziećmi prawego i nieprawego łoża, gdyż 
małżeństwa miały charakter poligamiczny43 Dzieci żon przybranych, jak
i  głównych, były dziećmi prawymi, gdyż pochodziły od tego samego ojca. 
Podkreślana też była i u Żydów pierwszorzędna rola ojca. Dzieci były 
własnością ojca. Mógł je nawet w razie zubożenia sprzedać w  niewolę. 
Ojciec również decydował o zamążpójściu swych córek. „Przy większych 
wykroczeniach miał prawo karać śmiercią” 44.

Prawo czyni pewną różnicę między synami a córkami, a przede wszyst
kim jest to widoczne w  prawie dziedziczenia, gdyż tylko synowie mogli 
dziedziczyć po ojcu, chyba że nie było ..męskiego potomstwa, wówczas 
dziedziczyły córki lub żona. Szczególną rolę w rodzinie, wśród potomstwa, 
odgrywał syn pierworodny. Przy spadku po ojcu otrzymywał dwa razy 
większą część od rodzeństwa.

"  M. Rode, tamże, s. 258.
“  W, W. Struve, Fenicja, Palestyna, Syria w II tysiącleciu p.n.e., (Historia Pow

szechna, t. I, S. 451).
a A. Naumczyk, Falestynologia, kraj, ludność, obyczaje, Warszawa 1962, s. 61.
43 Należy tu jednak wspomnieć, że autor listu do Hebrajczyków prawdopodobnie 

śladem współczesnego mu prawa grecko-rzymskiego, które dzieciom nieprawego łoża 
nie dawało tych samych praw w  dziedziczeniu, co dzieciom prawego łoża — jak 
stwierdza Ks. dr S. Łach (KUL, Ust do Hebrajczyków, Poznań 1959 s. 275), pisze 
„a jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, tedy jesteście dziećmi 
nieprawymi a nie synami” . (Hbr 12,8).

“  A . Naumczyk, tamże, s. 62.
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Dziecko było przedmiotem szczególnej troski rodziny i społeczeństwa 
od pierwszych dni jego życia. Dowodzi tego wyjątkowa dbałość o stan 
zdrowia noworodka (przy porodach uczestniczyły położne). Nadzwyczaj 
starannie dbano o jego higienę zgodnie z ówczesnymi zwyczajami. Ką
pano je, nacierano solą i owijano w pieluszki,

Z norodzinami dziecka związany był ceremoniał kładzenia noworodka 
na kolana ojca, co oznaczało formalne przyjęcie dziecka do rodziny. Wa
gę tego ceremoniału podkreślają słowa Biblii: „na czyichś kolanach ro
dzić” (Rdz 30, 3, Rut. 4, 16). Karmieniem dziecka zazwyczaj zajmowały się 
matki do 2—3 lat. W  wyjątkowych wypadkach oddawano je mamkom. 
W  8 dniu życia dziecka, przy ceremonii obrzezania nadawano imię dziec
ku. U św. Łukasza czytamy na ten temat: „A  dnia ósmego zeszli się, aby 
obrzezać dziecię, i chcieli mu nadać imię ojca jego Zachariusza 45. Chodzi 
tu o św. Jana Chrzciciela, a ks. dr Gryglewicz taki daje temu zdaniu ko
mentarz: „Obrzezanie dziecka dokonane w  domu i połączone z tym nada
nie dziecku imienia było wielką uroczystością, na którą zapraszano krew
nych i znajomych. Zwykle ojciec wybierał i nadawał imię” 4S. Najczęściej 
używano imion teoforycznych.

W pierwszych latach dzieci wychowywała matka. Dziewczęta pozosta
wały z matką do wyjścia za mąż, chłopcy, gdy już podrośli, przechodzili 
pod opiekę ojca lub nauczyciela. Podstawą wychowania było wpojenie 
poszanowania i posłuszeństwa dla rodziców. „Dziecku należało wpoić pe
wien zasób praktycznych wiadomości tyczących się rolnictwa, uprawy 
winnic, hodowli bydła, rzemiosła domowego itp. Zamożniejsi starali się 
także o to, by dzieci ich nauczyły się czytać i pisać, nie wiemy jednak 
jak sobie radzono z tymi sprawami, bowiem o szkołach publicznych przed 
niewolą babilońską (586) nie mamy żadnej wzmianki w  Biblii. Prawdo
podobnie istniała jakaś szkoła przy świątyni, gdzie kapłani udzielali dzie
ciom podstawowych nauk sztuki pisania, czytania i prawa. Wykopaliska 
w  Samarii wykazują, że około 850 r. przed Chr. wielu spośród Żydów 
znało sztukę pisania, choć z drugiej strony Iz. 29, 12 stwierdza, że wielu 
jeszcze Izraelitów nie rozumie się na rzeczach pisanych „i dadzą księgę 
temu, który pisma nie umie i rzekną mu: czytaj, a odpowie — nie znam 
pisma” 17.

Po niewoli babilońskiej (587 p.n.e.) często zachodzą wzmianki o akade
miach. Istniały także szkoły elementarne, w których uczono pisać i czy
tać. Wpajano w  uczniów dokładną znajomość prawa, bojaźń Bożą i po
słuszeństwo wobec rodziców. Wychowanie było z reguły surowe. Nie

15 Łk 1, 59.
«  Ewangelia według św. Łukasza, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Fallottinum, 

Poznań — warszawa 1974, Opracował: Ks. Feliks Gryglewicz, s. 95.
"  Iz  29, 12.
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szczędzono rózgi na opornych. W nauczaniu stosowano najprostszą me
todą: przez powtarzanie. Zadaniem ucznia było zapamiętać dokładnie wy
kładany materiał i dokładnie go wyrecytować. Ale te i inne praktyki 
w  stosunku, do dzieci Żydzi wprowadzili przede wszystkim z Biblii, głów
nie z drugiej Księgi Pięcioksięgu, czyi Pentateuchu, a mianowicie z Księgi 
Wyjścia. Między innymi w  tej Księdze czytamy: „Rzekł nadto Jahwe do 
Mojżesza: Tak powiesz synom Izraela: Wy sami widzieliście, że z nieba do 
was przemawiałem-. ... To są prawa, które im przedstawisz. Jeśli kupisz 
niewolnika —  Hebrajczyka, będzie ci służył sześć lat, w  siódmym roku 
zwolnisz go bez wykupu. Jeśli przyszedł sam, odejdzie sam, a jeśli miał 
żonę, odejdzie z żoną. Lecz jeśli jego pan dał mu żonę, która zrodziła mu 
synów i córki, żona jak i dzieci będą należeć do pana, a on odejdzie 
sam. A  jeśli by niewolnik oświadczył wyraźnie: Miłuję mojego pana, mo
ją żonę i moje dzieci i nie chcę odejść wolny, wówczas zaprowadzi go 
pan przed Boga i zawiedzie do drzwi albo do bramy, i przekłuje mu pan 
jego ucho szydłem, i będzie niewolnikiem jego na zawsze” 48. Prawo na
kazuje w  wypadku konieczności rozstania się rodziców pozostawienie 
dziecka z matką, łączy zatem dziecko prawnie z matką. A  nieco dalej 
w  tej samej Księdze Jahwe zakazuje krzywdzić cudzoziemców i przy tej 
okazji poleca i grozi okrutną fcarą: „Nie będziesz krzywdził żadnej wdo
wy i sieroty (idzie tu z pewnością o dziecko zm.). Jakbyś ich skrzywdził
i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój, i wygu
bię was mieczem i będą żony wasze wdowami, a dzieci- wasze sierota
mi” 49. W tych poleceniach jest wzięte w  opiekę i ochronę przede wszyst
kim dziecko. I właśnie ten moment należy podkreślić w tysiącleciu dzie
jów  Żydów przed Chrystusem, że dziecko zostało mimo stosowania przez 
Żydów tu i ówdzie innych praktyk, formalnie przedmiotem prawa Bo
żego. Nie było tego dotychczas w żadnym innym prawie. Ten też mo
ment z pewnością zaważył na stosunku Żydów do dzieci w całych ich 
dziejach. Był lepszy niż u innych narodów, również w Palestynie I  w. na
szej ery, czyli po narodzeniu Chrystusa. O tym stosunku Żydów do 
dzieci w Palestynie pisałam już wyżej i to należy też odnieść do I  w. 
naszej ery. Nadto, zanim ten stosunek scharakteryzuję, należy jeszcze kil-, 
ka zdań poświęcić sytuacji społecznej i prawnej dzieci w  Palestynie I  w., 
jaki można, chociaż tylko fragmentarycznie wyprowadzić z kilku tekstów 
Pisma Świętego Nowego Testamentu. ,

Pismo Święte Nowego Testamentu w kilku cytatach swoich autorów 
z braku innych źródeł dowodzi, że mimo szeregu przywilejów, którymi 
cieszyły się dzieci Żydów, również w I  w. naszej ery nie były one przed
miotem prawa jako jednostki ludzkie na wzór np. współczesności, ale

"  Wj 21,1—9.
«  Wj 22, 41—23.
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były całkowicie w  swojej istocie, to jest również w swoim życiu, uzależ
nione od swojego ojca, ą także od swoich władców politycznych.

Sw. Mateusz przytaczając przypowieść Jezusa o dłużniku, który nie 
mógł oddać długu 10 000 talentów swojemu panu — wierzycielowi, wtedy 
„kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim co miał, aby 
dług został spłacony” 50. A  więc i za czasów Jezusa sprzedawano wraz 
z dorosłymi również dzieci. Nie była to więc pozycja i sytuacja człowie
ka w pełni wolnego. Również zdanie św. Pawła skierowane do Galacjan, 
zdaje się wykazywać, iż dzieci jednak za jego czasów, a zatem do lat 
około sześćdziesiątych pierwszego wieku, z pewnością również później, 
skoro ich przyrównuje do niewolnika, nie cieszyły się ochroną i opieką 
prawa jako jednostki ludzkie. Pisze tak: „A  mówię: dopóki dziedzic jest 
dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem 
wszystkiego” 51. Stąd też dziecko jak i niewolnik było bez prawa i poza 
prawem.

Jeszcze dobitniej i jaskrawiej o tym, że dziecko było przede wszyst
kim własnością państwa i jego władca mógł nim dowolnie i swawolnie 
dysponować było okrutne wydarzenie, o którym już wyżej wspomina
łam, a którego autorem był król Herod (ok. 73—4 p.n.e.). Obawiając się 
ewentualnej swojej detronizacji przez nowonarodzonego króla żydowskie
go, jak sądził przede wszystkim w  znaczeniu politycznym, Jezusa Chrys
tusa, „wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w  Betlejemie i w ca
łej jego okolicy, od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się do
kładnie dowiedział od mędrców” 52.

W oparciu o to, co wyżej napisałam, a treści te zaczerpnęłam z dostęp
nych mi źródeł i opracowań, z pewnością jest ich więcej, ale są albo 
nieznane albo nie zdołałam do nich dotrzeć, można stwierdzić, że w  pań
stwach prastarożytnych i starożytnych, o których stosunku do dzieci 
mogłam zdobyć wiadomości, pozycja społeczna dzieci i ich sytuacja praw
na były inne u Żydów i inne u pozostałych narodów. Zarówno w Egipcie, 
Mezopotamii, Babilonii czy Syrii, jak i w Grecji, Attyce i Sparcie oraz 
w  Rzymie, republice rzymskiej i w  Cesarstwie Rzymskim — dziecko nie 
było przedmiotem prawa jako jednostka ludzka. Było własnością ojca
i państwa. I  chociaż troska o jego rozwój nie u wszystkich narodów tych 
państw była jednakowa, to jednak wszędzie dziecko nie liczyło się jako 
człowiek, stawało się nim z chwilą osiągnięcia pełnoletności. W  Pale
stynie natomiast, u Żydów, chociaż praktycznie było podobnie, to jednak 
od strony religijnej dziecko było, i to formalnie, od czasów Mojżesza 
przedmiotem prawa Bożego, o czym świadczy między innymi przytoczony

»  Mt 1* 25.
«  Gal 4, l.
»  Mt 2,16.
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wyżej tekst z Księgi Wyjścia. W  takim też w  zasadzie klimacie religij
nym były wychowywane w  domach żydowskich dzieci żydowskie; tego 
klimatu religijnego, panującego w  domu św. Józefa i Maryi Panny 
w  Nazarecie, wychowankiem z ludzkiego punktu widzenia, był Jezus 
Chrystus jako dziecko i młodzieniec. Ale stosunek Jezusa Chrystusa jako 
później działającego już Mesjasza i  Syna Bożego do dzieci, chociaż też 
był oczywiście oparty o zasady religijne Starego Testamentu, stał się 
inny, lepszy, doskonalszy, taki, że dziecko w nim traktowane jest nie 
tylko jako w  swej istocie człowiek, ale stawiane jest pod względem 
szczerości i swej bezpośredniości zachowania, swej czystości intencji — 
jako wzór dla ludzi dorosłych.

R o z d z i a ł  d r u g i

STOSUNEK JEZUSA CHRYSTUSA DO DZIECI 
W ŚWIETLE EWANGELII

Stosunek Jezusa Chrystusa do dzieci w  świetle Ewangelii przedstawiam 
w  oparciu o analizę wszystkich tekstów, mówiących o dzieciach, a za
pisanych przez czterech ewangelistów. Interpretuję ich treść w  oparciu
o odnośne, podane w  bibliografii, komentarze, tu i ówdzie ośmielam się 
dawać również swoje ich rozumienie. Teksty podzieliłam na kilka grup te
matycznych. Najwięcej tekstów dotyczy stosunku Jezusa do dzieci w  zna
czeniu ściśle bezpośrednim. Przytoczenie i analiza tych tekstów z równo
czesną ich komparacją i ideą przewodnią tematu mojej pracy stanowi 
przedmiot niniejszego, drugiego rozdziału. Ogół jednak tych tekstów po
dzieliłam na dwie grupy: 1. Dzieci w znaczeniu ścisłym i 2. Dzieci w  zna
czeniu przenośnym. Pierwszą grupę można podzielić na cztery podgrupy 
tematyczne, a mianowicie: a) Jezus jako dziecię w  sensie ziemskim; 
b) Jezus jako dziecię w  sensie nadprzyrodzonym; c) dzieci jako przed
miot prawa i wzór do naśladowania dla starszych i d) dzieci w  znaczeniu 
ogólnym. Natomiast drugą grupę stanowią teksty, które należy podciągnąć 
pod ogólne miano przenośnego rozumienia pojęcia dzieci.

1. DZIECI W  ZNACZENIU ŚCISŁYM

Wpierw zajmę się kolejnym przytoczeniem i omówieniem tych tekstów 
Pisma Świętego Nowego Telstamentu, które mówią o dzieciach w  znaczeniu 
ścisłym. To znaczenie ścisłe autorzy Pisma św., tu autorzy czterech ewan
gelii, odnoszą również do Jezusa Chrystusa zarówno w  sensie ziemskim, 
jak i w sensie nadprzyrodzonym. Stąd też na początku omówię teksty, 
dotyczące Jezusa Chrystusa tak w aspekcie ziemskim, jak i nadprzyro
dzonym. Zanim jednak to uczynię przytoczę i omówię teksty dotyczące
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poprzednika Jezusa Chrystusa, m ianowicie św. Jana Chrzciciela jako dzie
cięcia. Oto Najświętsza Maryja Panna odwiedza swoją krewną Elżbietę, 
żonę kapłana Zachariasza, a kiedy weszła do ich domu, pozdrowiła Elżbie
tę. Sw. Łukasz tak pisze: „A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, 
poruszyło się dzieciątko w  jej łonie i Elżbieta napełniona została Du
chem Świętym... Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia 
twego, poruszyło się z radości dzieciątko w  moim łonie” 53. Ks. prof. Gryg- 
lewicz zdania te tak komentuje: „Pozdrowienie Maryi miało dla Elżbiety 
nadzwyczajne skutki. Elżbieta poczuła w  swym łonie poruszenie się dziec
ka, a nadto zstąpił na nią Duch Święty, tak że, poznała tajem nicę Maryi. 
Wydaje się, że wtedy właśnie Jan Chrzciciel także został napełniony Du
chem Świętym  tzn. spełniła się zapowiedź, jaką otrzymał Zachariasz 
w  świątyni (1, 15— 17), a tym samym dziecko zostało przeznaczone i uz
dolnione, żeby przygotować lud na przyjście Jezusa jako Mesjasza” 54. 
Zdarzenie to, skoro się stało po urodzeniu Jana Chrzciciela znane wpierw  
w  węższych kręgach rodzinnych, później coraz wzrastającym rzeszom  
chrześcijan, też w  sposób zasadniczy poczęło zmieniać stosunek ówczesnego 
społeczeństwa do dzieci w  ogóle, zrazu, a daje temu wyraz św. Łukasz, 
już po narodzeniu Jana Chrzciciela, dając taką wymowną refleksję: 
„Wszyscy zaś,„ którzy o tym słyszeli, wzięli to do serca i mówili: Kimże 
będzie to dziecię? Ręka Pańska była bowiem z nim ” 55. Zauważa tu św. 
Łukasz wyraźnie, że narodzenie dziecięcia, Jana, później nazwańego 
Chrzcicielem, dokonało się w  sposób cudowny, i że jego życie poczęło się 
rozwijać i rozwijało pod wyraźnym tchnieniem i działaniem Boga. Treść 
tej refleksji stwierdza też, że już w  ujęciu nowotestamentowym, dziecko 
wprawdzie jeszcze teraz żydowskie, jednak już cieszy się specjalnymi 
względami i wyjątkową pozycją społeczną, owszem wielkim  posłannic
twem, którego istota sprowadzi się do ogłoszenia światu Jezusa i Jego 
Królestwa. Teksty następne dotyczą już bezpośrednio Jezusa jako dzie
cięcia w  sensie ziemskim.

a. Jezus jako dziecię w  sensie ziemskim

Ewangelię według św. Mateusza rozpoczyna rodowód Jezusa Chrystusa, 
syna Dawidowego, syna Abrahamowego itd. Pod koniec rozdziału pierw
szego i w  rozdziale drugim św. Mateusz pisze o Jezusie w  sensie ziemskim  
zupełnie wyraźnie jako o dziecku, które narodziło się z Maryi poślubio
nej Józefowi. W pierwszych wierszach drugiego rozdziału relacjonuję roz
mowę króla Heroda z mędrcami, którzy dowiedziawszy się o narodzeniu

« Łk 1, 41, 44.
51 Ew. wg św. Łuk, KUL, op. F. Gryglewiez, tam że, s. 93. 
«  Ł uk 1, 66.
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Jezusa i prawdopodobnie o tym, że On ma być w  przyszłości królem  
żydowskim „posałał ich do Betlejem i rzekł: „Idźcie, dokładnie się do
wiedźcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja po
szedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiaz
da, którą ujrzeli na wschodzie^ wskazała im drogę, a doszedłszy do m iej
sca, gdzie było dziecię, zatrzymała się... Wszedłszy do domu, ujrzeli-dzie
cię z Marią, matką Jego, i upadłszy, oddali md pokłon, potem otworzyw
szy swoje skarby, złożyli mu w  darze złoto, kadzidło i miarę” *®. Wyraźnie 
św. Mateusz pisze o dziecku, o dziecięciu — Jezus, o dziecięciu któremu 
hołd i dary składają mędrcy — królowie. Opisawszy zaś przybycie mędr
ców i złożenie przez nich nowonarodzonemu Jezusowi hołdu i darów pi
sze następująco: „A gdy oni odeszli, oto anioł Pański ukazał się w e śnie 
Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, 
a bądź tam dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał 
dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego 
w nocy i udał się do Egiptu” 57. I tu wyraźnie jest mowa 0 dziecięciu 
w  sensie ziemskim, o Dziecięciu, które swoim narodzeniem: czekającym  
Je posłannictwem utoruje dzieciom w  ogóle inną drogę, zapewni im inną, 
niż dotąd, pozycję społeczną, a przede wszystkim Samo stawszy się czło
wiekiem  dojrzałym, nauczycielem, prorokiem, Mesjaszem swoim i naukami
i poglądami uczyni z dzieci co do swej istoty ludzi, których będzie w  przy
szłości chronić prawo.

Również wyraźnie o Jezusie jako o dziecku oraz o Jego rodzicach 
w sensie ziemskim i bezpośrednim pisze nieco dalej św. Mateusz używa
jąc następujących słów: ,-,Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do 
ziemi izraelskiej, zmarli bowiem ci którzy nastawali na życie dziecięcia. 
Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej” 5S. 
Z tych zdań wynika, że Jezus jako Dziecię był przedmiotem ogromnej 
troski rodzicielskiej. Oczywiście ten sposób traktowania był również skut
kiem działania na Najświętszą Maryję Pannę i św. Józefa Łaski Bożej. 
Tym niemniej św. Mateusz, jako autor, piszący pod natchnieniem Ducha 
Św. wyraża się o Jezusie jako o dziecku w  sensie ziemskim.

Św. Łukasz, ewangelista, pisząc o dzieciństwie Jezusa wprawdzie pod
kreśla, iż Jezus był przedmiotem jak gdyby szczególnej Łaski Bożej, to 
jednak pisze o Nim jako o dziecku w  sensie ziemskim, ale o dziecku, 
które już od samego początku swojego ziemskiego życia cieszyło się w iel
ką troską swoich rodziców i miało w  rodzinie określoną, pewnie jak 
w podobnych żydowskich rodzinach i inne dzieci, jednak Jezus w  stop
niu niewątpliwie o w iele wyższym, pozycją. Pisze mianowicie następująco:

«  Mat 2, 8, 9, 11. 
«  M t 3, 13, 14.
»  Mt 2, 20, 21.
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„A dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości i łaska Boża była 
nad nim” 5B. Jeszcze pełniej jest tu wyrażony zupełnie nowy stosunek 
Boga do dziecka, którym wprawdzie był Syn Boży, jednak w  znaczeniu 
ziemskim i wobec świeckiego, a również synagogalnego prawa żydowskie
go przecież dziecka w  sensie ściśle naturalnym.

O tej wyjątkowej pozycji Jezusa, już chłopca, świadomego niewątpli
w ie misji, którą m iał spełnić, ale już w  ludzkim rozumieniu i w  ziem
skim sensie wychowanego i ukształtowanego w  duchu samodzielnego dzia
łania i pełnego, o czym wyżej już wspomniano, mądrości, świadczy na
stępujące zdanie św. Łukasza: „A gdy te dni dobiegały końca i wracali 
(Najśw. Maryja i św. Józef, m.) zostało dziecię Jezus w  Jerozolimie, o czym  
nie wiedzieli Jego rodzice” 60. Wiemy, że Jezus m iał wtedy lat 12 i w  świą
tyni w  Jerozolimie, ówczesnym  zwyczajem, brał udział wraz z biegłymi 
w  Piśm ie nie tylko w  jego czytaniu, ale i w  jego właściwym  interpreto
waniu. N iewątpliw ie przez Jezusa już teraz, o ile tak wolno napisać, pror- 
m ieniowało i działało w  Nim i przez Niego Jego bóstwo, ale przecież ze
wnętrznie, i w  świadomości słuchaczy i otoczenia, a również uczonych 
i  biegłych w  Piśmie, jawił się jako dziecię — chłopię w  sensie ziemskim.

Przytoczę jeszcze kilka opinii na ten temat. Podobną' opinię wyraża np. 
francuski egzegeta katolicki, R. R. Tonna-Barthet w  książce pt. „Les 
£vangiles” 61, gdzie wyraźnie podkreśla, że w iek Jezusa dwanaście lat za
liczał Go jeszcze do dzieci, i dlatego mógł odbywać tę pielgrzymkę z Na
zaretu do Jerozolimy zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn, bo 
pielgrzymi dzielili się na oddzielne grupy kobiet i mężczyzn. Był więc 
Jezus uważany za dziecko tak, jak inne dzieci, które odbywały pielgrzym
kę do Jerozolimy ze swoimi rodzicami. Polski egzegeta O. Walenty Pro- 
k u lsk i63 wiersz 42 (Łk 2) objaśnia uwagę, że zgodnie z obowiązującym  
prawem żydowskim do odbywania pielgrzymki do św iątyni Jerozolim
skiej byli zobowiązani chłopcy po ukończniu trzynastego roku życia, ale 
rodziny bardziej pobożne już wcześniej do spełniania tego obowiązku 
wdrażały swoich synów. Jezusa dwunastoletniego uważano w ięc za dziecko, 
za dziecko w  znaczeniu jak najbardziej ziemskim. Ale to dziecko zadzi
wiało uczonych swą wiefdzą i bystrością, a to pośrednio a stopniowo 
w  miarę rozchodzenia się opinii o Jezusie, mądrym dziecku-chłopcu, co
raz mocniej też wpływało na podnoszenie pozycji dzieci w  ogóle. Takiego 
dziecka, j&k Jezus, dotąd nie było.

“  Łk 3, 40.
» Łk 3, 43.
“  R. F . Tonna — B arthet, Les Evangiles d apres les exegetes anciens e t m oder- 

neS, t .  1, Parls 1933, s. 23—14.
“  B iblia Tysiąclecia, tam że, s. 1188.
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b. Jezus jako Dziecię w sensie nadprzyrodzonym

Obecnie przedstawiam Jezusa Chrystusa jako Dziecię w  sensie nad
przyrodzonym. Sw. Łukasz drugi rozdział swojej ewangelii zatytuował 
„Narodzenie Jezusa”. Gdy Najświętsza Maryja Panna urodziła syna, anioł 
Pański, obwieścił okolicznym pasterzom narodzenie Zbawiciela, którym  
jest Jezus Chrystus. Powiedział: „A to będzie dla was znakiem: Znaj
dziecie niemowlątko ow inięte w  pieluszki i położone w  żłobie” 63. Zaraz 
pasterze pospieszyli do Betlejem, aby zobaczyć, co im objawił anioł. 
„A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu M. Według 
ówczesnego zwyczaju: „A gdy minęło osiem dni, aby obrzezano dziecię, 
tedy nadano mu im ię Jezus, jak je nazwał anioł, zanim się w  żywocie 
poczęło” 85. Kiedy m inęły dni oczyszczenia, przybyli rodzice wraz ż Je
zusem do Jerozolimy, aby Go ofiarować w  świątyni. Był wtedy w  Jero
zolimie Symeon, któremu „Duch Św ięty objawił, iż nie ujrzy śmierci, za
nim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł w ięc z natchnienia Ducha 
do świątyni, gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy za
konu co do Niego” 6S. Symeon wziął je na ręce i uradowany odszedł na
stępnie do swojego mieszkania, uradowany i zadowolony, bo wiedział, bo 
zobaczył wprawdzie zewnętrznie też tylko dziecię, ale było to Dziecię Bo
że, był Syn Boży, było to Dziecię Jezus, działające nań jako dziecię 
w  sensie nadprzyrodzonym. I można powiedzieć, że pozycja Jezusa Dzie
cięcia już też poczęła zmieniać, wprawdzie zrazu w  najbliższym otoczeniu 
stosunek Żydów do dzieci w  ogóle, oczywiście zmieniać na stosunek lep
szy. Nie była to jeszcze zmiana aktywna i wyraźnie ukazana przez sa
mego Jezusa, ale zmiana faktyczna, chociaż bierna. Swój czynny stosu
nek do dzieci ukaże Jezus później, kiedy wystąpi jako nauczyciel i Me
sjasz. Teraz działa dla świata dzieci jako Dziecię, później działać będzie 
dla świata dzieci, dla dzieci, dla podniesienia ich pozycji społecznej i po
zytywnego ukonkretnienia ich sytuacji prawnej przez zmianę do nich sto
sunku ludzi dorosłych.

c. Dzieci jako przedmiot prawa i wzór do naśladowania dla starszych

W ewangeliach synoptycznych znajdujemy kilka tekstów, mówiących
o dzieciach jako o przedmiocie prawa i wzorze do naśladowania przez 
ludzi dorosłych. Aczkolwiek, o czym wyżej wspomniałam, dzieci ogółu 
rodzin żydowskich, chociaż ich pozycja społeczna i prawna była lepsza niż 
w  innych państwach, zwłaszcza w  państwach prastarożytności, to jednak

“  Łk s. 2 ,12. 
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i ich pozycja społeczna i prawna nie była ściśle określona. Były one m i
mo wszystko inaczej traktowane, niż człowiek będący przedmiotem pra
wa. Synoptycy przytaczają kilka tekstów, z których można wywniosko
wać, że ich stosunek, raczej stosunek Jezusa Chrystusa do dzieci był nie 
tylko lepszy, ale Jego wskazania i przykłady m iały być i stały się dro
gowskazem dla później powstałych praw. Zdają się o tym  świadczyć 
zwłaszcza te teksty, które stawiają dzieci i ich zachowania jako wzór do 
naśladowania dla ludzi dorosłych, dla ludzi starszych. Sw. Mateusz przy
tacza następującą wypowiedź Jezusa na zapytanie skierowane do Niego 
przez Jego uczniów: „kto też jest największy w  Królestwie Niebios? 
A on, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich I rzekł; Zaprawdę 
powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie 
wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się w ięc uniży jak to dzecię, ten  jest 
największy W Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię 
w  im ię moje, mnie przyjmuje” 67. Ks. Wincenty Zaleski w  książce pt. 
Jezus Chrystus, komentując ten tekst m. in., tak pisze: „Dzieci z natury 
są bezpretensjonalne, nie mają zbyt wygórowanych ambicji, a raczej chęt
nie szukają oparcia u starszych. Wystarczy, że matka na chwilę od dziec
ka się oddali, a ono natychmiast płaczem, a nawet krzykiem objawia 
swój lęk. Kiedy jednak Pan Jezus dał uczniom swoim dziecko za wzór, 
to nie znaczy, że przeż to głosił hasła nawrotu do infantylizm u ducho
wego; jedynie chciał podkreślić, byśmy się czuli wobec Boga jak małe 
dzieci: słabi i potrzebujący na każdym kroku Jego pomocy. Wtedy nie 
będzie miejsca na m yśli zarozumiałe i na osobiste am bicyjki” 6S. Jednak 
faktem  jest, że Jezus bardzo wyraźnie wskazał właśnie na dziecko jako 
na wzór dla dorosłych postępowania i kształtowania stosunków m iędzy
ludzkich, a szczególnie stosunku do Boga. Tym samym Jezus wyraził 
niemniej wyraźnie swój bardzo pozytywny stosunek do dzieci w ogóle. 
Podniósł ich pozycję wobec ludzi dorosłych w tedy żyjących i wobec prze
szłych pokoleń, które dzieci w  ogólności traktowały raczej usługowo, in 
strumentalnie, jak to podkreślono w  rozdziale pierwszym tej pracy. Na
tomiast prof. M. Rode taki z tego tekstu wyciąga wniosek: „Jezus więc, 
mając oczywiście, na m yśli i niewinność i  przede wszystkim  szczerą 
uczciwość, utożsamia dziecko ze sobą” 69. Dodać jeszcze trzeba, że na bar
dzo ciekawy szczegół w  komentarzu do wyżej przytoczonych zdań Jezusa, 
przedstawionych przez św. Mateusza, zwraca uwagę francuski egzegeta 
R. P. Tonna-Barthet w  swojej książce Les Evangiles ... M ianowicie uważa 
on, że Jezus sam chciał również pokazać swoim uczniom na przykładzie 
niewinnych i pokornych dzieci, iż będąc równym Bogu Ojcu zdecydawał

«  Mt 18, 1—5.
“  W incenty Zaleski, T. S., Jezus C hrystus, Księgarnia Św. W ojciecha, Poznań — 
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się dobrowolnie przyjąć postać s łu g i70. Skoro i Ks. Zaleski i Tonna-Barthet 
i  inni teologowie i egzegeci w  tych zdaniach dopatrują się chęci przedsta
wienia przez Jezusa Chrystusa dzieci ludziom starszym jako wzór do 
naśladowania, można stąd wyciągnąć wniosek, że  Jezus Chrystus fak
tycznie uważał dzieci za przedmiot prawa. Aktualizując zaś to zagadnienie 
dalej, można powiedzieć, że Jezus Chrystus takim swoim stanowiskiem  
wywarł niewątpliwie wpływ  na powstałe później ustawodawstwo róż
nych państw, dzisiaj chyba już wszystkich, które to ustawodawstwo 
wzięło w  opiekę d z i e c i .

Nieco inaczej to samo zagadnienie przedstawia św. Marek ale kończy 
je podobnym akcentem, jak to ma m iejsce w  relacji św. Mateusza. Sw. 
Marek pisze: „Potem wziął małe dziecię, postawił je przed nimi i w ziąw 
szy je na ramiona, rzekł do nich: Kto by przyjął jedno z takich dzieci 
(należy zaznaczyć, że zarówno św. Mateusz, jak i św. Marek używają 
greckiego słowa: „ta paidia”, co oznacza według egzegety niemieckiego 
Fritza Rieneckera 71 i według innych egzegetów, dzieci do lat siedmiu, pol
ski zaś egzegeta, O. W alenty Prokalski uważa,- że „to paidion” oznaczało 
dzieci do lat 13, m.) w  imieniu moim, mnie przyjmuje, a ktokolwiek by 
mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mię posłał” 72a- O. Hu- 
golin Langkammer w  komentarzu do tych zdań m. i. pisze, że „dziecko jest 
wyraźnym przedstawicielem Jezusa i Jego zastępcą” 72. Również ks. W. Za
leski stwierdza: „a w ięc Chrystus niejako uosabia się z tym dziec
kiem ...” 73. Skoro tak, to znaczy, że rzeczywiście dziecko może tu być 
uważane i za przedmiot prawa, i za wzór do naśladowania dla ludzi 
starszych. Podobnie jest ta scena przedstawiona przez św. Łukasza „Jezus 
zaś, wiedząc o tej m yśli ich serc, wziął dziecię i postawił je przy sobie, 
I rzekł do nich: Kto by przyjął to dziecię w  im ieniu moim, mnie przyj
muje. Kto zaś m nie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto 
bowiem jest najmniejszy między wami wszystkim i, ten jest w ielki” lt. 
Z różnych komentarzy do tego tekstu najtrafniejszym wydaje się być 
komentarz ks. prof. F. Gryglewicza, który brzmi następująco: „Odpowiedź 
Jezusa składa się z dwóch części: w  pierwszej m ówi Jezus, że kto przyj
mie takie dziecko, przyjmie Jego, a nawet Boga — Ojca — dziecko w  tym  
wypadku jest wzorem pokory, obrazem człowieka, który ufa Bogu, a Je
zusa przykazaniom jest posłuszny jak dziecko rodzicom. Druga część daje
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bezpośrednią odpowiedź apostołom wskazując na dziecko jako fizycznie 
najmniejsze wśród wszystkich w  znaczeniu duchowym, najmniejsze, tj. 
najbardziej pokorny, ufający i najbardziej posłuszny... Jezus w tym  
fragmencie Ewangelii jest przede wszystkim znawcą ludzkich serc, przed
kłada m yśli i wskazuje, jakie powinno być postępowanie człowieka” ,s. 
Potwierdzeniem wzorcowego jakby, w  istocie swej zupełnie innego niż 
dawniej stosunku Jezusa do dzieci, mogą być dalej i są inne teksty Pisma 
Świętego. Oto u św. Mateusza Jezus wpierw  stawia jakby retoryczne py
tanie: „ A  do kogo przyrównam to pokolenie?” 76. Oczywiście Jezus miał 
na m yśli współczesne Jemu i Janowi Chrzcicielowi pokolenie. „Podobnie 
jest do dzieci, które siadają na rynku i wołają na swoich rówieśników” 77. 
A w ięc znowu Jezus pokazuje dzieci, które bawią się na miejscu publicz
nym i są w  Jego ujęciu i pojęciu przedmiotem publicznej troski i w  kon
sekwencji, choćby zrazu zwyczajowego prawa. Podobnie ten tekst przy
tacza św. Łukasz: „Podobni są do dzieci, które siedząc na rynku wołają 
jedno na drugie tymi słowami: Graliśmy wam na piszczałkach, a nie 
tańczyliście, nuciliśmy pieśni żałobne, a nie płakaliście” 7B.

Jeszcze pełniejszym potwierdzeniem swojego pozytywnego stosunku Je
zusa do dzieci i tego, że Jezus uważał dzieci za ludzi, którzy mogą i po
winni być przedmiotem prawa, oraz wzorem do naśladowania dla star
szych, zwłaszcza w  zakresie ich niewinności, szczerości, bezpośredniości 
niew ątpliwie są następujące sceny i teksty, w  których Jezus bardzo 
wyraźnie mówi, że Królestwo Boże przede wszystkim  należy do dzieci, 
mając z pewnością również na m yśli tych wszystkich, którzy w  swym  
stosunku do Boga są tak niewinni i szczerzy, jak właśnie dzieci. Każdy 
z synoptyków przedstawia tę samą scenę i zdaje się podawać ten sam  
sens, chociaż ujmuje to w  nieco inne  słowa. Sw. Mateusz pisze: „Wtedy 
mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się; ale uczniowie 
gromili ich. Lecz Jezus rzekł: Zostawcie dzieci w  spokoju i nie zabraniaj
cie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Nie
bios” 79. Sw. Marek tak tę scenę ujmuje: „I przynosili do niego dzieci, aby 
się ich dotknął ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, obu
rzył się i rzekł do nich. Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie 
zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powia
dam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie 
wejdzie do niego. I brał je w  ramiona i błogosławił, kładąc na nie rę
ce” 80. Wprawdzie O. Hugcdin Langkammer w  swoim komentarzu zauwa-
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ża, iż Jezusowi chodziło głównie o „pouczenie gminy, jaka powinna być 
jej postawa wobec dzieci” 81, to jednak bezpośrednio i bardzo wyraźnie 
Jezus, jak nikt dotąd, publicznie dzieci wyróżniał, chwalił je, dorosłym za 
wzór stawiał. A zatem łatwo znowu wyciągnąć wniosek, że według Jezu
sa pozycja dzieci zarówno społeczna, jak i prawna, powinna być lepsza 
i  pozytywniejsza niż to wtedy miało m iejsce w  Palestynie. Wspomniany 
wyżej O. Hugelin Langkammer komentując te zdania Jezusa przytoczone 
przez św. Marka, pisze dalej: „reakcja Jezusa na zachowanie uczniów  
godne nagany, o którym mówił, wiersz 14, ujawnia jak Jezus bardzo ceni 
dzieci, dlatego, że ich udziałem jest Królestwo Niebieskie. Myśl o w y
różnieniu dzieci kontynuuje w. 15. Jezus bowiem wyraźnie powiada ucz
niom, że powinni przyjąć Królestwo Boże w  postawie dziecka. Uczniowie 
nie tylko powinni umożliwić dzieciom dojście do Jezusa oraz im w  tym  
nie przeszkadzać, lecz sami powinni przyjąć w ieść o Królestwie Bożym  
jak dzieci.

Scena błogosławieństwa dzieci posiada także swoją wym owę dla pier
wotnego Kościoła. Marek określa pozycję dzieci w  Kościele, powołując 
się na Pana. Do dzieci należy Królestwo Boże. Są one pełnoprawnymi 
członkami gminy” 82. Są w ięc przez Jezusa dzieci traktowane jak najle
piej. Podobnie ten tekst objaśnia francuski egzegeta Tonna-Barthet, pod
kreślając, że apostołowie i w  ogóle chrześcijanie powinni usiłować zdo
być w  swoim życiu niewinność i prostotę dzieci, które je mają z natury, 
bo niewinność i prostota czyli pokora przede wszystkim warunkują zdo
bycie nieba. A wiąc znowu podkreśla się tu bardzo wyraźnie, że dzieci 
skoro są wzorem do naśladowania dla starszych, powinny też być, i to 
później się stało, przedmiotem p raw a83. Ks. prof. Gryglewicz komentując 
następujące zdania napisane przez św. Łukasza: „Przynieśli też do niego 
i dzieci — znaczy tyle, co bardzo małe, nowonarodzone dzieci, m./, aby się 
ich dotknął. A widząc to uczniowie gromili ich. Jezus zaś przywołał je 
i rzekł: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. 
Albowiem do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, 
kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię nie wejdzie do niego” 84, 
pisze następująco: „Perykopa ta jest taka sama, jak Marka. N ie wiadomo, 
gdzie miała miejsce. Dzieci i niem owlęta przynoszono do Jezusa, aby je 
błogosławił. Matki były przekonane, że błogosławieństwo to pomoże ich 
dzieciom w  życiu. Uczniowie nie chcieli dopuścić matek z dziećmi w y
chodząc przy tym prawdopdobnie z ówczesnych żydowskich poglądów, że 
do zbawienia potrzebna jest znajomość Prawa Mojżeszowego, której
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dziecko ani mieć, ani zdobyć nie może. Łukasz opowiada, że Jezus przy
w ołał dzieci stwierdzając, że „do takich ... należy Królestwo Boże”, że 
dzieci do Niego dopuścić trzeba, bo są one przykładem tego, jak każdy 
człowiek powinien przyjąć Królestwo Boże. Taki stosunek do dzieci, jaki 
cechował Jezusa przedstawiony w  tej perykopie, zwrócenie Jego uwagi 
na nie, a nawet postawienie ich za przykład dorosłym, były współcześnie 
czymś nadzwyczajnym. Przyczyniło się to do wytworzenia szacunku dla 
dziecka w  całym św iecie” 85.

O wyjątkowo pozytywnym i bardzo wymownie przykładowym stosunku  
Jezusa Chrystusa do- dzieci świadczy też fakt wskrzeszenia córki Jaira, 
będącej jeszcze dzieckiem, w  każdym razie liczącej mniej niż dwanaście 
lat. W owym czasie, kiedy śmiertelność niem owląt i dzieci była znaczna, 
kiedy — o czym pisałam wyżej — na zarządzenie Heroda zostało zabi
tych mnóstwo dzieci liczących do dwóch lat, uczynienie przez Jezusa cudu 
wskrzeszenia dziewczynki — dziecka było i w ielkim  wydarzeniem i świad
czyło bardzo dobitnie właśnie o wyjątkowo pozytywnym stosunku Jezu
sa do dzieci. Oto ta scena w  relacji św. Marka.

„I błagał go usilnie, mówiąc: Córeczka moja kona, przyjdź, włóż na 
nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła ... A  wszedłszy, rzekł im: Czemu 
czynicie zgiełk i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśm iali go. 
Ale On, usunąwszy wszystkich, wziął ze sobą ojca i matkę dziecięcia 
i  tych którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy 
dziewczynką za rąką, rzekł jej: Talita kumi; Co znaczy: dziewczynko, 
mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła miała bowiem  
dwanaście lat. I wpadli w  w ielkie osłupienie i zachwyt” 86. Podobną w y
m ogę ma scena opisana przez św. Marka 7, 27—30: „Ale On rzekł do 
niej: Pozwól, aby wpierw nasyciły się dzieci, bo niedobrze jest zabierać 
chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. * A ona, odpowiadając rzekła do 
niego: Tak jest Panie, wszakże i szczenięta jadają pod stołem z okruszyn 
dzieci... A gdy wróciła do domu swego, znalazła dziecko leżące na łóżku, 
a  demona nie było” 87.

d). Dzieci w znaczeniu ogólnym

W czterech ewangeliach pojęcie dziecka jest używane również jedynie 
w  znaczeniu ogólnym, a zatem bezpośrednio z odnośnych tekstów nie 
można wyprowadzić konkretnych wniosków i ważnych dla mojego tematu  
uogólnień. Dla dopełnienia jednak tematu mojej pracy w  tym punkcie 
przytaczam odnośne teksty, dołączając przy niektórych z nich komentarze,
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względnie własne rozumienie ich sensu. Z wyjątkiem  tekstów analogicz
nych, teksty te, przytaczam według kolejności ewangelistów, przyjętej 
przez ogół kościołów chrześcijańskich w  kanonie Pisma św., i  cytuję je 
zgadnie z ich treścią. Ale chociaż teksty te wyraźnie i bezpośrednio nie 
mówią o stosunku Jezusa Chrystusa do -dzieci, to jednak sam fakt tylo
krotnego wspominania dzieci, w  tych Świętych Księgach też świadczy
0 tym, że w  zdarzeniach nowotestam entowych dzieci liczyły się też, były 
zauważane, a więc inaczej, to znaczy lepiej traktowane, niż to miało m iej
sce w  innych państwach. Były • lepiej traktowane w  znaczeniu również 
pełniejszego niż dawniej i gdzie indziej należenia ich do społeczeństwa.

U św. Mateusza Jezus Chrystus, wykładając o istocie życia wiecznego
1 bogactwa w  sensie chrześcijańskim, m ówi również o dzieciach w  zna
czeniu ogólnym, ale niewątpliwie idzie Jezusowi nie o fizyczne porzuce
nie dzieci, a o taki do nich stosunek, by one nie prezdstawiały większej 
wartości niż Bóg, którego należy miłować nade wszystko. Idzie więc
0 opuszczenie najbliższych, przede wszystkim w  sensie duchowym. Stąd 
też na zapytanie Piotra: „Oto m y opuściliśmy wszystko i poszliśmy za 
Tobą; cóż za to mieć. będziemy?” 88. Na to Jezus odpowiedział: „I każdy, 
kto by opuścił damy, albo braci albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo 
dzieci (oznacza dziecko między 4—6, a 8—9 lat; m.), albo rolę dla imienia 
mego stokroć tyle otrzyma i  odziedziczy żywot wieczny” 89. Podobnie pi
sze św. Marek: „Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie ma 
takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo 
ojca, albo dzieci albo 'pola dla mnie i dla ewangelii. Który by nie otrzy
m ał stokrotnie, teraz, w  doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i ma
tek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w  nadchodzącym czasie 
żywota wiecznego” 90. Również św. Łukasz „On zaś rzekł do nich: Za
prawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom- czy 
żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego” 91. Do
dam tu też zaraz zdanie Jezusa Chrystusa, zapisane też przez św. Łuka
sza: „Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w  nienawiści ojca swego
1 matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet • i życia, nie może być 
uczniem moim” 92. Sens tego powiedzenia Jezusa podobnie, jak to uczy
niłam wyżej odnośnie do Mt 19, 27—29, Mr 10, 29—30, Łk 18, 29, przed
stawia O. Walenty Prokulski, pisząc w  Bibliii Tysiąclecia: „Nie chodzi 
tu o uczucie nienawiści, lecz o wewnętrzne oderwanie się, o postawienie

“  Mt 19, 27.
"  Mt 19, 29.
»° Mr 10, 29, 30
“  Ł k 18, 29.
«  Łk 14, 26.
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m iłości Boga i Chrystusa ponad wszystko, nawet ponad najbliższych” 93.

Zachęcając do m odlitwy, Jezus u św. Mateusza, stwierdza, że nawet 
źli rodzice dzieciom starają sią dawać dobre rzeczy, można powiedzieć — 
ogół rodziców ogółowi dzieci, mówi więc Jezus o dzieciach w  znaczeniu 
ogólnym. Oto ten tekst: „Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać 
dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w  nie
bie da dobre rzeczy tym, którzy go proszą” S4. Podobnie, jeśli idzie o sens, 
to zdanie Jezusa zapisał św. Łukasz: „Jeśli w ięc wy, którzy jesteście źli, 
m iecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski 
da Ducha Świętego tym, którzy go proszą” S5.

Również Św. Mateusz, pisząc, o dwukrotnym cudownym nakarmieniu: 
raz pięciu tysięcy, a drugi raz czterech tysięcy ludzi, mówi o dzieciach, 
które tam były wespół ze swoimi, rodzicami, w  znaczeniu ogólnym. Tekst 
pierwszy: „A tych, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężów oprócz 
niewiast i dzieci” S6. Tekst drugi: „A tych, którzy jedli, było cztery tysią
ce mężów, oprócz kobiet i dzieci” 37. Św. Mateusz, przedstawiając scenę 
wypędzenia przez Jezusa przekupniów ze świątyni, podkreślił również bar
dzo wyraźnie, iż oburzeni na Jezusa arcykapłani żydowscy z powodu cu
dów, które czynił, widząc i słysząc, że i dzieci w iwatowały na cześć Je
zusa potępili je za to i  oburzali się na nie. Wprawdzie m ówili oni o dzie
ciach w  znaczeniu ogólnym, jednak chodziło im z pewnością o te dzieci, 
które były świadkami cudów, nauki i wypędzenie przekupniów ze świą
tyni, a w ięc można z tego tekstu wyciągnąć również wnioski, iż dzieci 
żydowskie w  przeciwieństwie do innych ludów starożytnych były swo
bodniej dopuszczane do świątyni i do miejsc publicznych, o czym już pi
sałam wyżej. Oto istotne zdanie z tego tekstu: „Arcykapłani zaś i uczeni 
w Piśmie, widząc cuda, które czynił i dzieci, które w ołały w  świątyni 
i mówiły: Hossana Synowi Dawidowemu i oburzyli się” 9S. Domagając się 
od Piotra skazania Jezusa na śmierć, Żydzi zgromadzeni przed pałacem  
Piłata, kiedy ten publicznie powiedział: „Nie jestem winien krwi tego 
sprawiedliwego wasza to rżecz. A  cały lud, odpowiadając, rzekł: Krew  
jego na nas i na dzieci nasze” ", wzięli na siebie odpowiedzialność za w y
danie wyroku śmierci na Jezusa. Jednak w  zdaniu tym podkreślono rów
nież, chociaż w  znaczeniu ogólnym, że odpowiedzialnością tą obarczają

M B iblia Tysiąclecia, tam że, s. 1200.
« Mt 7, 11.
“  Łk  11, 13.
“  Mt 14, 21.
« Mt 15, 38.
» Hównież w  znaczeniu ogólnym  i  dosłownym  m ówi tek s t następny. „Kobieta, 

gdy rodzi, sm uci sią, bo nadeszła je j godzina; lecz gdy porodzi dzieciątko już  n ie 
pam ięta o udręce gwoli radości, że się  człowiek na św iat urodził” (J 16, 21).

« Mt 27, 25.
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również swoje dzieci, w ięc swoich następców, czyli następne pokolenia. 
Została tu zatem również uwypuklona pozycja, może nie tyle prawna, ile 
społeczna dzieci. Dzieci zostały wciągnięte do ogółu żydowskiego. O. Wa
lenty Prokulski do tekstu tego daje taki komentarz: ,,Prz«z to lud bierze 
ńa siebie odpowiedzialność, której się domaga” 10°.

W znaczeniu ogólnym o dzieciach traktuje również przepowiednia Za
chariasza, zapisana przez św. Łukasza, a dotycząca przyszłej działalności 
św. Jana Chrzciciela. Działalność ta ma też między innymi spowodować, 
że ojcowie zwrócą się bardziej, czyli bardziej zajmą się swoimi dziećmi. 
A chociaż w  tekście tym jest mowa o dzieciach w  znaczeniu ogólnym, to 
jednak tekst ten niewątpliwie podkreśla już ważniejszą pozycję społeczną 
dzieci niż to miało aktualnie m iejsce u ludów i państw starożytnych, nie 
wyłączając aktualnego stanu dzieci w  narodzie żydowskim, w  Palestynie. 
„On to pójdzie przed nim w  duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca 
ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przy
gotowując Panu lud prawy” 1M.

2. DZIECI W ZNACZENIU PRZENOŚNYM

W Ewangelii jest szereg tekstów, które również mówią o dzieciach, 
jednak nie można tych wyrazów brać dosłownie. Mają one znaczenie 
przenośne. Przenośne, bo nie dotyczą bezpośrednio dzieci, a ze względu 
na cechy charakterystyczne właśnie dzieci w  znaczeniu ścisłym, jak pros
tota, szczerość, mianem dzieci określa się również ludzi dorosłych. Okreś
lenie to dotyczy w  przeważającej mierze i używane jest w  znaczeniu nor
malnym, ziemskim. W paru tylko przypadkach można mówić o użyciu 
tego terminu „dzieci” w  znaczeniu nie ziemskim, normalnym, a nadprzy
rodzonym, oczywiście przenośnym. Rozpocznę te teksty omawiać od tych 
ostatnich.

Sw. Marek opisawszy dialog, jaki m iał miejsce między Jezusem a bo
gatym młodzieńcem, przytacza refleksję Jezusa, ujętą pod kątem nad- 
przyrodzoności i życia wiecznego. Brzmi ona w  ujęciu św. Marka nastę
pująco: „Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa wejść do Króle
stwa Bożego. A  uczniowie dziwili się słowom jego. Lecz Jezus, odezwaw
szy się znowu, rzekł do nich: Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają 
nadzieję w  bogactwach, wejść do Królestwa Bożego” 102. „Dziećmi” nazy
wa Jezus uczniów swoich, a więc ludzi już dorosłych. Jeśli tak czyni, to 
z pewnością dlatego, iż, chce, aby oni w  sprawach Bożych dla siebie i dla 
innych byli tak szczerzy, niewinni, zaangażowani, jak dzieci. A używając 
określenia „dzieci”, niewątpliwie Jezus, chociaż pośrednio, ale faktycznie

«• B iblia Tysiąclecia, tam że, s. 1155. 
»“  Ł k i, 17.
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podkreślał swoje pozytywne i bardzo przychylne ustosunkowanie się do 
dzieci. Sw. Łukasz zaś, opisując narodzenie św. Jana Chrzciciela, podał 
proroctwo Zachariasza, który mając na m yśli swojego, cudownie poczętego 
syna, nazywając go dziecięciem, równocześnie m ówił o tym, iż będzie on 
w  przyszłości prorokiem; przepowiadał więc, a przepowiednia się spraw
dziła, że będzie zwiastował przyjście Mesjasza i  przygotowywał Mu ludzi 
do Jego przyjęcia i przystąpienia do Jego Królestwa. Mówdł w ięc Za
chariasz o Janie Chrzcicielu — dziecku — jako o przyszłym proroku, w ięc  
w  znaczeniu nadprzyrodzonym. Najważniejsze z tego proroctwa zdanie, 
najważniejsze, jeśli idzie o mój temat, św. Łukasz ujął następująco: „A ty, 
dziecię prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz 
Pana, aby przygotować drogi jego” 102. W tekście greckim tu św. Łukasz 
m ówi wyraźnie o dziecku i proroku.

Inne teksty z tej grupy tematycznej są użyte w  znaczeniu naturalnym, 
przyrodzonym, ziemskim, oczywiśie przenośnym. Tak np. św. Łukasz, pi
sze: „A dziecię rosło i wzmacniało się, przebywając na pustkowiu, aż do 
dnia wystąpienia przed Izraelem” 103. Sw. Jan Chrzciciel — z pewnością  
już nie jako dziecko wychowywany był na pustyni, termin w ięc dziecko —  
po grecku „paidion” jest tu użyty przenośnie, bo „to paidion” —  dosłownie 
znaczy dziecko, jak to już wyżej napisałam, do lat około dwunastu —> 
trzynastu.

Poszerza również Jezus treść pojęcia „dzieci” i używa tego terminu 
w  znaczeniu przenośnym, kiedy ubolewając nad dramatycznym losem, 
który czekał Jerozolimę, ogół jej mieszkańców nazywa dziećmi. „Jeruza
lem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy do 
ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak ko
kosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście” 104. Podob
nie należy rozumieć zdanie, które zapisał św. Łukasz w  rozdziale XIX: 
„I zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w  murach twoich wytępią, i nie 
pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu 
nawiedzenia swego” 105.

Bogate, ale przenośne znaczenie ma też następujący tekst: „Jezus zaś, 
zwróciwszy się do nich, rzekł: Córki jerozolimskie nie płaczcie nade mną; 
lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi” 10s.

W znaczeniu przenośnym nazywa Jezus, już po swoim zmartwychwsta
niu, swoich, przecież już dojrzałych mężczyzn — uczniów dziećmi, chcąc 
znowu niewątpliwie podkreślić ich szczere, dziecięce zaangażowanie 
w  głoszeniu Królestwa Chrystusowego na ziemi i ukształtowanie w łas
nego życia według wskazań Jezusa, wskazań dotyczących jak najbardziej

1K Ł k 1, 76.
Łk 1, 30.

IM Mt 23, 37.
<“  Łk 14, 44.

Łk 23, 28.
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szczerego nastawienia swojego życia i swojej pracy na Boga i  do Boga. 
„Rzekł im więc Jezus, Dzieci: Macie co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu: 
N ie”

I pozostały jeszcze cztery teksty trudne do jednoznacznego wyjaśnienia. 
Ze względu na całość tematyczną przytaczam je, bo niezależnie od trud
ności wykładu, mówią one o dzieciach w  znaczeniu przenośnym. Wpierw 
z ewangelii wg św. Mateusza. Tekst pierwszy: „Niech wam  się nie zdaje, 
że możecie wmawiać w  siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam  
bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahama” 108. Oraz 
tekst analogiczny przenośny wg św. Łukas?a: „Wydawajcie w ięc owoce 
godne upamiętania. A nie próbujcie wmawiać w  siebie: Ojca m amy Abra
hama powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić 
dzieci Abrahama” 10s. „A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i po
wstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć” n0. Oraz 
tekst analogiczny ewangelii wg. św. Marka: „I wyda na śmierć brat bra
ta, a ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom, i przyprawią ich
o śm ierć” m . W cytatach tych jest jednak mowa o „paidia”, to jest o star
szych dzieciach, o młodzieży raczej. Należy podkreślić, że chociaż młodzież 
występuje tu w  wyjątkowych okolicznościach, dowodzi to jednak, przy
najmniej pośrednio, iż u św. Jana Chrzciciela i szczególnie Jezusa Chrys
tusa stosunek do dzieci, tu do starszych dzieci był stosunkiem, który uzna
wał, istnienie tej młodzieży i jej jako ludzi działanie. Przyznawał w ięc 
im Jezus Chrystus zdolność społecznego i prawnego działania.

Podsumowując drugi rozdział można stwierdzić, iż stosunek Jezusa, 
a pod wpływem  Jego nauk i działań, również autorzy czterech ewangelii 
widzą w  dzieciach, zarówno w  ścisłym znaczeniu, jak i przenośnym i ogól
nym, ludzi, którzy są, a jeśli formalnie nie byli jeszcze, to powinni być 
przedmiotem prawa i jego opieki. Nastąpiło to później, ale z pewnością 
przyczynił się do tego Jezus Chrystus. Jego czyny i głoszone poglądy, jak 
również relacje o dzieciach w  ogóle czterech ewangelistów, spowodowały, 
że już w  pierwszych ■yviekach chrześcijaństwa, zwłaszcza zaś od edyktu 
mediolańskiego (313), a szczególnie później i współcześnie dzieci zdoby
w ały lepszą pozycję społeczną a współcześnie stały się powszechnie przed
miotem prawa, uprzywilejowanego prawa, ale to już wykracza poza ramy 
tematu pracy. Pozostały jśdnak jeszcze inne Księgi Pisma Świętego No
wego Testamentu, w  których wprawdzie nie ma mowy o bezpośrednim  
stosunku Jezusa Chrystusa do dzieci, ale zawarty w  nich pozytywny sto
sunek do dzieci jest pośrednio również stosunkiem do-dzieci Jezusa Chrys
tusa, bo został on niewątpliwie zrodzony pod wpływem  działalności i po
glądów oraz przykładu Jezusa.

101 21, 5; por. Johannes, das v ierte  Evangelium  von W alter Llithi, Bazel (bez daty 
wyd.), por. Tonna.

im Mt 3, 9. *« Mt 10, 27.
«• Ł k 3, 8. “ i Mr 13, 12.
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R o z d z i a ł  t r z e c i

STOSUNEK DO DZIECI AUTORÓW POZOSTAŁYCH 
KSIĄG NOWEGO TESTAMENTU NA PODSTAWIE 
GŁOSZONEJ PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA NAUKI 
I POD WPŁYWEM JEGO PRZYKŁADU

O dzieciach mówią również przy różnych okazjach autorzy pozostałych  
dwudziestu trzech ksiąg Pisma Świętego Nowego Testamentu. I tu rzecz 
się ma podobnie, jak w  czterech Ewangeliach. Teksty m ówiące o dzieciach 
są używane w  różnym znaczeniu, z tym jednak, że wyrastając z ideologii 
głoszonej przez Jezusa Chrystusa mają również właśnie zabarwienie auto
rów poszczególnych tekstów. I te teksty dzielę, podobnie jak w  rozdziale 
drugim, na dwie grupy. W pierwszej szereguję i omawiam teksty mówiące
o dzieciach w  sensie ścisłym. W drugiej grupie przytaczam i komentuję 
teksty m ówiące o dzieciach w  sensie przenośnym.

1. TEKSTY MÓWIĄCE O DZIECIACH W SENSIE SCISŁYM

Z pewnością o dzieciach w  sensie ścisłym czy dosłownym mówią teksty, 
które autorzy świętych Ksiąg skierowują zarówno do rodziców, jak i  do 
dzieci. Mają one niewątpliwie charakter dydaktyczny, ale przedmiotem tej 
dydaktyki ze strony wspomnianych autorów są albo rodzice w  stosunku 
do dzieci, albo wychowawczo rzecz ujmując stosunek dzieci do rodziców. 
Klasycznym tekstem są zdania św. Pawła, skierowane do Kolosan, a więc 
zarówno do dzieci w  Kolosach, jak i  ojców w  tym m ieście i jego okoli
cach. Oto one: „Dzieci bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; albo
wiem Pan ma w  tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swo
ich, aby nie upadły na duchu” m . Podobnie pisze św  Paw eł do Efezjan: 
„Dzieci bądźcie posłuszne rodzicom swoim w  Panu, bo to rzecz słusz
na” 11S. Oraz „A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich lecz 
napominajcie i wychowujcie je w  karności, dla Pana” 114.

W II Liście do Koryntian św. Paweł, pisząc o dzieciach w  sensie ścisłym, 
równocześnie wypowiada pogląd dosyć charakterystyczny na ówczesne 
czasy, ten m ianowicie, że dziecko ma prawo do opieki i zapewnienia mu 
przyszłości- ze strony rodziców. 2e wobec tego dziecko, według św. Pawła, 
jest czy raczej powinno być, jakby to dzisiaj można było powiedzieć przed
miotem prawa rodzinnego. Oto ten tekst: „Oto po raz trzeci przygotowuję 
się do podróży do was i nie będę wam ciężarem; nie szukam bowiem tego,

Kol 3, 20, *1. 
*“  Ef 6, 1.
U* Ha 6, 4.
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co wasze, ale was samych; bo nie dzieci powinny gromadzić m ajątek dla 
rodziców, ale rodzice dla dzieci” lł*.

Także następne teksty mówią o dzieciach w  sensie dosłownym. „Albo
w iem  mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona 
jest przez wierzącego męża; inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak 
są św ięte” u*. Tu św. Paweł, opierając się niewątpliwie na bardzo pozy
tywnym  i bardzo przychylnym stosunku Jezusa Chrystusa do dzieci, rów
nież w  trosce o dzieci i ich chrześcijańskie wychowanie żąda, aby przy
najmniej wzorem strony wierzącej w  tak zwanych małżeństwach miesza
nych m ogły one, tzn. dzieci, mieć kontakt z Bogiem (tzn. według mnie 
modlić się, uczęszczać do kościoła, na katechizację itp.). Ks.'Kazimierz Ro
maniuk również ten moment podkreśla w  swoim komentarzu do tego tek
stu. Pisze mianowicie: „Wskutek przebywania w  atmosferze chrześcijań
skiego życia przynajmniej dzieci jednej strony uczestniczą nijako w  do
brach duchowych wierzącego ojca czy matki, zbliżając się w  ten sposób 
do samego Boga” 117.

Następnie „Diakoni niech będą mężami jednej żony, mężami, którzy po
trafią dobrze kierować dziećmi i domami swoimi” 118. Oraz „Niech poucza
ją młodsze kobiety — uczy św. Paweł Tytusa żeby m iłowały swoich m ę
żów i dzieci” U9.

Sw. Paweł pisząc do swojego ucznia i biskupa Tymoteusza, podaję przy
mioty, jakimi powinni się odznaczać duchowni, zwłaszcza wtedy biskupi 
i diakoni, wśród których to przymiotów jest również umiejętność kierowa
nia swoimi dziećmi. Pisze mianowicie tak: „Który by (tzn. biskup, m.) 
własnym  domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w  posłuszeństwie i w szel
kiej uczciwości" 120.

Również, pisząc do Tytusa, wymaga św. Paweł od niego, aby na star
szych, czyli chodzi pewnie o kapłanów, czy prezbitęrów, wybierał mężów  
nienagannych, majątek obok innych jeszcze przymiotów, i ten, że dzieci 
swoje wychowuje w  wierze chrześcijańskiej, pisze więc o dzieciach w  sen
sie dosłownym. Na starszych ma Tytus wybierać „tych, którzy są niena
ganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją

118 1 Tm 3, 12. Tu można też chyba podkreślić, że św. Paw eł (pisząc List do F ili- 
p ian  i zalecając im  swojego ucznia, Tym oteusza, k tórego chce im  niebaw em  przy 
słać, nazywa go dzieckiem, m ając na  m yśli nie dziecięctwo w  przenośni, ale  jego 
zalety: szczerość, uczciwość, bezinteresowność — jak  u  dzieci w  znaczeniu ścisłym. 
Pisze tak : „W szak wiecie, że jest on wypróbow any, gdyż jak  dziecię ojcu, tak  on 
ze m ną służył ew angelii” . (Flp 2, 22).

118 Tt 2, 4.
120 1 Tm  3, 4.
115 2 Kor 12, 14.

1 K or 7, 14. 
ni B iblia Tysiąclecia, tam że, s. 1296—1297.
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pod zarzutem rozpusty lub krnąbrności” m . Tak samo w  Liście do Tymo
teusza, pisząc o wdowach, stwierdza, że wdowa w  sensie chrześcijańskim  
powinna również, zwłaszcza jeśli chce być przedmiotem opieki ze strony 
gminy chrześcijańskiej, odznaczać się szeregiem przymiotów, wśród któ
rych jest też umiejętność, w  przypadku posiadania dzieci, ich nabożnego 
wychowania. Jest to jej obowiązek. Jak i obowiązkiem dzieci jest w yko
nywać polecenia swoich rodziców. Oto zdanie św. Pawła: „Jeżeli zaś któ
ra wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się najpierw one nauczą żyć 
zbożnie z  własnym  domem i oddawać rodzicom, co im się należy, bowiem  
to podoba się Bogu” 122. Treść tego tekstu upoważnia do wyprowadzenia 
Stwierdzenia, iż dzieci, ich prawa, ale i obowiązki, stają się, czy stać się 
powinny przedmiotem prawa, a jeśli to prawo nie było wtedy jeszcze spi
sane, to ta wypowiedź św. Pawła i inne, podobne teksty nowotestam en- 
towe, poczęły się z pewnością stawać ważnymi elem entam i powstającego  
później, a zwłaszcza powstałego w  czasach nam współczesnych, prawa ro
dzinnego, w  którym te prawa i obowiązki zarówno dzieci, jak i rodziców  
są ściśle ujęte.

Również św. Łukasz w  Dziejach Apostolskich, opisując podróż św. Pa
wła do Rzymu, kiedy statek wiozący św. Pawła zatrzymał się w Tyrze, 
podaje, iż jego mieszkańcy wraz z dziećmi, używa tego terminu w  sensie 
dosłownym, pożegnali go. Sw. Łukasz pisze: „Lecz kiedy nasz pobyt się 
skończył wyruszyliśm y i udaliśmy się w  drogę, a wszyscy wraz z żonami 
i dziećmi towarzyszyli nam aż za miasto, a padłszy na kolana na wybrzeżu, 
modliliśmy się” m .

Jeszcze trzy teksty z Dziejów Apostolskich, które to teksty mówią też
o dzieciach w  sensie dosłownym, jednak w  kontekście, którego sens w y
chodzi poza ramy mojego tematu. Przytaczam je więc kolejno dla dopeł
nienia podania wszystkich tekstów Nowego Testamentu mówiących o dzie
ciach, stąd też, chociaż pośrednio, ale faktycznie również konstruujących 
pozytywnie przychylny stosunek Jezusa Chrystusa i Jego nauki do dzieci. 
Tekst pierwszy „Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci w a
szych oraz do wszystkich którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz powo
ła” 124. Tekst drugi: „I nie dał mu w  niej w  posiadanie ani piędzi ziemi, 
lecz obiecał, że da ją jemu w  posiadanie i jego potomstwu, chociaż jeszcze 
nie m iał dziecięcia” 125. Idzie tu o Abrahama. X tekst trzeci: „O Tobie jed
nak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, 
nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci ani 
też nie zachowywali zwyczajów” 12ł.

T t l, 6.
IK ł  Tm S, 4.
“ » Dz 21, 5.
® D Z ! ,  39.
*» DZ 7, 5.

DZ 21, 21.
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Z tekstów Ksiąg Pisma Świętego Nowego Testamentu poza czterema 
ewangeliami, tekstów m ówiących o dzieciach w  sensie i znaczeniu dosłow
nym można wyciągnąć uogólnienie, że stosunek ich autorów i bohaterów  
tych Ksiąg jest po prostu aplikacją głównego i realizowanego przez Jezu
sa Chrystusa pozytywnie przychylnego stosunku Jezusa Chrystusa do dzie
ci. Jego istotą jest postulat i fakt żądania innej lepszej dla dzieci pozycji 
społecznej i wyraźnie ale przychylnie określonej sytuacji prawnej.

2. TEKSTY MÓWIĄCE O DZIECIACH W SENSIE PRZENOŚNYM

Większość tekstów mówiących o dzieciach w  sensie przenośnym, zaczerp
niętych z Ksiąg Pisma Świętego Nowego Testamentu, poza czterema Ewan
geliam i, mówi o dorosłych jak o dzieciach w  ogóle, albo o dzieciach Bo
żych, chcąc uwypuklić pozytywne przymioty dziecka bezgranicznie odda
nego swoim rodzicom. N iewiele jest nadto tekstów, aczkolwiek mówią one 
również o dorosłych jako o dzieciach, i w  podobnym, jak wyżej znaczeniu, 
jednak w sensie wybitnie teologiczno-profetycznym.

a. Teksty m ówiące o dorosłych jako o dzieciach

Najwyraźniej o dorosłych jako o dzieciach pisze i do swoich adresatów  
zwraca się, nazywając ich dziećmi, św. Jan. Przestrzegając przed antychry
stem między innymi tak pisze: „A teraz, dzieci (tu św. Jan używa na okre
ślenie dzieci jako dorosłych słowa dzieciątko; w ięc raczej się powinno 
przetłumaczyć „dzieciątka”) trwajcie w  nim (tzn. w  Synu i Ojcu, o któ
rych pisze wyżej, m.), abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed 
nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego” 127. Ks. prof. Gryglewicz 
komentując ten wiersz pisze następująco: „Sw. Jan poleca oczekiwać zba
wienia z ufnością (28). Jeżeli bowiem już tutaj jesteśm y dziećmi Bożymi 
(2, 29—31), to w  przyszłości będziemy jeszcze czymś w ięcej” 123. A w ięc być 
nazwanymi „dziećmi” to atrybut pozytywny; zawiera też w  sobie to okre
ślenie elementy i wartości jak najbardziej pozytywne. A już uprzednio, 
nieco wyżej czytamy w  tymże Liście św. Jana: „Piszę wam dzieci, gdyż 
odpuszczone są wam grzechy dla imienia jego. Napisałem wam, dzieci, 
gdyż znacie Ojca (...)” 129. Nie wszyscy tłumacze tego tekstu w  równy spo-t 
sób tłumaczą miano, jakiego używa św. Jan na określenie dzieci. Sw. Jan 
m ianowicie na początku w. 12. pisze w  wołaczu, co oznacza już dzieci nieco 
starsze, można by powiedzieć młodzież; tłumacze z ChAT oddają ten ter-

1 J  2, 28.
138 Gryglewicz, tam że, s. 383. 
118 1 J  2, 12—14.
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min jako dziatki, a Ks. Gryglewicz jako synaczkow ie180. Pod koniec zaś 
wiersza 13, również w  wołaczu pisze „paidia”, co oznacza dzieci młodsze. 
Można w ięc powiedzieć, że jednak św. Janowi chodzi o dzieci w  ogóle. 
W rozdziale trzecim pierwszego swojego Listu św. Jan również dorosłych 
swoich adresatów nazywa dziećmi: „Dzieci, m iłujm y nie słowem ani ję
zykiem, lecz czynem i prawdą” m . Podobnie w  rozdziale, trzecim: „Dzieci 
niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, 
jak On jest sprawiedliwy” 182. Następnie w  czwartym rozdziale: „Wy z Bo
ga jesteście, dzieci, i w y ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w  was, 
większy jest, aniżeli ten, który jest na świeoip” 133

Oraz w  piątym: „Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów” 134.1 w dal
szym ciągu podobnie postępuje św ięty Jan w  Drugim Liście, w  którym  
pisze: „Uradowałem się bardzo, że m iędzy dziećmi twoimi znalazłem ta
kie, które chodzą w  prawdzie, jak przykazał nam Ojciec” 185. Jak również 
w III Liście: „Nie ma zaś dla mnie większej radości jak słyszeć, że dzieci 
moje żyją w  prawdzie” 13\  Tu Ks. Gryglewicz i większość egzegetów słusz
nie ten tekst tłumaczy jako „moje dzieci”, rozumiejąc, iż wyrażenie to 
określa całą społeczność wiernych, lub całą gminę, względnie tych w szy
stkich, do których św. Jan pisał Listy, a pisze również w  III Liście „moje 
dzieci” mimo, że, List ten skierował do swojego umiłowanego w  praw dzie—■ 
Gajusa.

Sw. Paw eł kilkakrotnie w  swoich listach nazywa dorosłych dziećmi, 
chociaż nie zawsze w  tym samym znaczeniu. W Liście do Galacjan dzieć
mi, ale używa wyrażenia co oznacza raczej młodzieńców nie bardzo opa
nowanych i normalnych, ale ma na m yśli w łaśnie niewłaściwe, grzeszne, 
pogańskie, swoje i innych w  młodości płochej, burzliwej — postępowanie.

Używa jednak jednego z określeń oznaczających dzieci — młodzież, ale 
w  znaczeniu przenośnym; wyrażenie „dziećmi” znaczy tu tyle, co nie-zna- 
jący prawdziwego prawa Bożego, prawdziwej ideologii, ideologii Jezusa 
Chrystusa. Oto to zdanie: „Podobnie i my, gdy byliśm y dziećmi byliśmy 
poddani w  niewolę żywiołów tego świata” 137. Analogicznie rzecz się ma 
ze zdaniem św. Pawła, zamieszczonym w  Liście do Efezjan. „Abyśmy już

“* Ks. Gryglewicz daje tak i kom entarz do 1 J  2, 12: „Inw okacja „synaczkowie,, — 
tu  w yrażenie zdrobniałe m ające w sobie czyste to n y ” . Dodam, że chvba na  wzór 
szczerego przyw iązania dzieci do rodziców. (KUL. s. 370*.

1!1 1 J  3, 18.
»» 1 J  8. 
ffl) ,T 4 4.
“ * 1 J  5, 21.
1!S 2 J, 4.

' »  3 J , 4.
Gal 4, 3.
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nie byłi dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszu
stwo ludzkie i przez podstąp, prowadzący na bezdroża błędu” łS8. Tu rów
nież św. Paw eł używa wyrażenia „nepioi”. Polski rzymskokatolicki teolog 
i egzegeta O. A. Jankowski, komentując ten wiersz, pisze następująco: 
„Dziećmi” — w  pismach Pawiowych zawsze ma z lekka odcień pejoraty
w ny — seraniczenia związanego z młodym wiekiem  (Gal 4, 1, 3). Czy co 
do rozw ozi duchowego (Rz. 2, 20; 1 Kor. 3, 1; 13, 11; Hbr 5, 13)” 1M. Rów
nież w  tym liście do Efezjan w  następnym rozdziale św. Paw eł swoich 
adresatów jako całość nazywa dziećmi. „Bądźcie więc naśladowcami Boga 
jako dzieci umiłowane” 14°. Chociaż oczywiście w  znaczeniu przenośnym. 
W II Liście do Koryntian św. Paweł mając na m yśli całą grupę chrześci
jan w  Koryncie nazywa ich również dziećmi: „Ponieważ zaś należy się  
odwzajemniać, przeto jak do dzieci mówię: Rozszerzcie i w y serca w asze”141..

Autor Listu do Hebrajczyków, wykładając im naukę o zbawieniu w  Je
zusie Chrystusie, pisze o dzieciach również w  sensie przenośnym. Oto jego  
zdania: „I znowu: ufność w  nim pokładać będę; I znowu: Otom ja i dzieci, 
które mi dał Bóg. Skoro zaś dzieci mają udział w e krwi i w  ciele, w ięc 
i On również miał, w  nich udział, aby przez śmierć zruszyć tego, który  
miał władzę nad śmiercią, to jest diabła” 142.

I jeszcze kilka tekstów w  znaczeniu przenośnym o dorosłych jako o dzie
ciach, chociaż w  nieco innym ujęciu.

Ciekawe wypowiada porównanie św. Paweł w  Liście do Efezjan. Porów
nuje m ianowicie jakość postępowania ludzi, a raczej efekt tego postępo
wania, z naturalnym rodzeniem. Mówi na przykład o dzieciach gniewu, 
a w ięc o ludziach, którzy postępując w  stanie gniewu stają się, jak pisze 
św. Paweł dziećmi gniewu, chociaż w  konkretnym tu przypadku mówi
o sobie samym i o innych, dorosłych już ludziach, nawróconych na chrze
ścijaństwo jako o tych, którzy ongiś z natury byli dziećmi gniewu. Chce 
przez to powiedzieć, że obecnie, poprzez Chrystusa i Jego łaskę; już tej 
ewentualności, abyśmy byli dziećmi gniewu z natury, nie ma. Są nimi 
w  dalszym ciągu ci, którzy nie stali się przez wiarę i chrzest wyznawcam i 
Jezusa Chrystusa. Oto słowa św. Pawła: „Wśród nich i my wszyscy żyli
śmy niegdyś w  pożadliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zm y-

155 Ef 4, 14.
»• L isty  w ięzienne św. Pawia, KUL, Pallotinum , Poznań, 1974, op. O. A. Jankow 

ski. s. 450.
Ef 5, 1; O. A. Jankow ski tak i daje kom entarz  do tego tekstu : „Łaska dziecię

ctw a Bożego zobowiązuje nas do naśladow ania Boga jako Ojca, „Naśladowcam i” — 
naśladow anie przez dzieci to idea bliska Apostołowi. „Jako dzieci” — Podobieństwo 
dzieci do rodziców to topos szkolny hellenizm u, tu  jednak  o trzym uje on uzasa
dnienie zupełnie nadprzyrodzone” . (Listy więzienne, tam że, s. 465—466.)

»«2 Kor 6, 13.
. «* Hbr 2, 13—14.
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stów i byliśm y z natury dziećmi gniewu ja i inni” l45. W tymże l iś c ie  do 
Efezjan w  analogicznym ujęciu, chociaż w  innym kontekście pisze św. Pa
w eł o dzieciach światłości: „Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz 
jesteście światłością w  Panu. Postępujcie jako dzieci światłości” 14ł. O. A. 
Jankowski daje temu wyrażeniu „dzieci św iatłości” taki komentarz „za
czerpnięty z dzieła Klemensa Aleksandryjskiego pt. „Pedagog”: „Jako 
ochrzczeni jesteśm y oświeceni, a jako oświeceni jesteśm y dziećmi Boży
m i” I4!. Znowu ten określnik dzieci i to Boże podkreśla rangę dzieci 
w  ogóle.

Również św. Jan w  I Liście zgodność postępowania człowieka z jego sto
sunkiem  do Boga porównuje do rodzenia i  pisze, że właśnie po czynach 
i  ich jakości poznaje się ludzi. Pisze m ianowicie „kto z Boga się narodził 
.grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w  nim, i  nie może grzeszyć, 
gdyż z Boga się narodził. Po tym  poznaje się dzieci Boże i dzieci diabel
skie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie 
m iłuje brata swego” 148. Ks. Gryglewicz daje następujący komentarz temu  
tekstowi: „Jeżeli ci, którzy grzeszą pochodzą od diabła, a ci którzy zrodze
ni są z Boga i zjednoczeni z Chrystusem, nie mogą grzeszyć, to grzeszenie 
lub „nieczynienie sprawiedliwości” jest kryterium, po którym „można roz
poznać dzieci Boga i dzieci diabła”. Jan wskazuje wiernym możność rozu
m ienia rozróżnienia dzieci Bożych od dzieci diabła, czyli ludzi dobrych 
i  złych” lir. Dalej w  rozdziale V tegoż Listu pisze, iż miłość Boga i pełnie
nie treści Jego przykazań warunkuje miłowanie dzieci Bożych. „Po tym  
poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga m iłujemy i przykazania 
jego spełniam y” 148. Ks. Gryglewicz słusznie podkreśla, komentując ten 
tekst, że „miłość Boga i miłość bliźniego są ze sobą nierozdzielnie powią
zane” 14*. Ks. W ładysław Smereka, jeszcze dobitniej podkreśla sens zdań 
św. Jana, pisząc: „Miłość Boga i zachowywanie Jego przykazań są obja
wami m iłości bliźniego i odwrotnie; czynna miłość bliźniego jest dowo
dem miłości do Boga” 150. W podobnej intencji zostały chyba napisane też 
następujące słowa św. Pawła do Filipian: „Abyście się stali nienagannymi 
i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, 
w  którym świecicie jak światła na św iecie” m . O. A. Jankowski komen-

Ef 2, 3.
Ef 5, 8.

1(5 L isty  więzienne.'.., tam że, s. 472. 
'«  1 J  3, 8—10.
1,7 E. Gryglewicz, tam że, s. 393—394. 
>«1 J S ,  2.
1,1 E. Gryglewicz, tam że, s. 41891.
“ • B iblia Tysiąclecia, tam że, s. 1391. 
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tując to zdanie pisze: „Słowa piętnujące wyrodnego Izraela stają się okre
śleniem  pogańskiego otoczenia Filipian, którzy mają być „dziećmi Boży
m i5', lecz w  przeciwieństwie do Izraela nienagannymi” 152. I jeszcze dwa 
teksty z I L. św. Pawła do Koryntian. Ks. E. Dąbrowski stwierdza, że św. 
Paw eł w  tymże Liście (13, 11) analizuje i zestawia różnice pomiędzy obec
nym a przyszłym życiem ze światem pojęć dziecka, a umysłowością czło
w ieka dorosłego 15S. Sw. Paweł pisze: „Gdy byłem dziecięciem m ówiłem  jak 
dziecię, myślałem jak dziecię, rozumiałem jak dziecię, lecz gdy na męża 
wyrosłem, zaniechałem tego co dziecięce” 154.

I bardzo ciekawie ujęta refleksja św. Pawła, który w  I Liście do Koryn
tian, odwołując się do przykładu dzieci, domaga się od chrześcijan w  Ko
ryncie i w  ogóle od chrześcijan, aby w  swoim dojrzałym życiu i działaniu 
postępowali rozumnie, natomiast od zła mają automatycznie się odwra
cać, tak jak to czynią dzieci, które jakby instynktownie odwracają się od 
wszystkiego co w  ich rozumieniu wydaje się złem. „Bracia — pisze św. 
Paweł — nie bądźcie dziećmi w  myśleniu, ale bądźcie w  złem jak niem o
wlęta, natomiast w  myśleniu bądźcie dojrzali” 155.

b. Teksty mówiące o dorosłych jako o dzieciach w sensie teologiczno- 
-profetycznym

Obok wielu innych trudnych i nie mających jednoznacznej wykładni 
tekstów, znajdujących się w  Piśm ie św. Nowego Testamentu, jest również 
kilka tekstów mówiących o dzieciach, kilka trudnych tekstów i nie ma
jących jednoznacznej treści, a można je podciągnąć pod teksty o sensie 
teologiczno-profetycznym. Tu już mniej można usiłować prowadzić egze- 
gezę, raczej trzeba to zostawić zawodowym egzegetom i teologom. Ja prze
to teksty te tu zacytuję i ograniczę się do wskazania tych jedynie ich ele
mentów, które łączą się bezpośrednio z moim tematem.

Sw. Jan w  I swoim Liście nazywa adresatów swoich, a poprzez nich 
również wszystkich chrześcijan żyjących w  łasce Bożej, aktualnymi dzieć
mi Bożymi, ale równocześnie stwierdza, że w  przyszłości będziemy kimś 
innym, w  sensie wyższym  czymś doskonalszym i czymś, czy kimś szczęś
liwszym. Pisze tak: „Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy 
nazwani dziećmi Bożymi; i nimi jesteśm y. Dlatego świat nas nie zna, że 
Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze

lu  L isty  w ięzienne, tam ie , s. 126.
M 1 L  Sw. p . do Kor. oprl E. D ąbrowski, Poznań 1965, s. 260.
»* 1 Kor 13, 11.
«« 1 Kor 14, 20.
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się nie objawiło, czym będziemy” 156. Ks. Gryglewicz tak wykłada sens 
tego tekstu: „Nie tylko nosimy im ię dzieci Bożych, ale praktycznie dziećmi 
Bożymi jesteśm y, co wskazuje na współczesne poglądy o dzieciństwie Bo
żym. Obecnie już „jesteśmy dziećmi Bożymi”, mimo że m usimy znosić 
wszystkie trudności ziemskiego życia i starań o jego utrzymanie” 157.

Św. Paweł w  Liście do Rzymian podkreśla i ma tu na m yśli niewątpli
w ie długą przyszłość chrześcijaństwa i Królestwa Chrystusowego na Ziemi, 
iż o dziecięctwie Bożym decyduje nie tylko pochodzenie od Abrahama 
i  Izaaka, ale to, czy Duch Boży bezpośrednio działa i prowadzi. Zdają się 
na to wskazywać dwa teksty św. Pawła z Jego Listu do Rzymian. Tekst 
pierwszy: „I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abraha- 
mowym, lecz jest tak: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. To 
znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą 
się za potomstwo. Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to TÓwnież Rebeki, która 
miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem” 158. Tekst dru
gi: „Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi; te to Duch 
świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśm y” “ 9. Ks. 
prof. Felicjan Kłoniecki, tłumacz Listu do Rzymian, również w  swoim ko
mentarzu do tego ostatniego tekstu (VIII, 14— 17) podkreśla dominującą 
rolę Ducha św. w  zdobywaniu dziecięctwa Bożego teraz i w  przyszłości. 
Pisze następująco: „Usprawiedliwienie przyniosło nam synostwo Boże, któ
rego głównym  czynnikiem jest Duch święty, kierujący naszym życiem ” “ ®. 
Podkreślić tu jednak należy, że ks. Kłoniecki tłumaczy słowo greckie jako 
synowie a nie dzieci, chociaż inni tłumacze ze względu na kontekst i tek
sty analogiczne tłumaczą to słowo jako dzieci.

N iewątpliwie znaczenie profetyczne i sens wybitnie teologiczny ma na
stępujące zdanie św. Pawła z tegoż Listu do Rzymian: „I samo stworzenie 
będzie wyzwolone z niew oli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bo
żych”

Tak samo teksty św. Pawła z Listu do Galatów, które zaraz przytoczę, 
mają sens proroczy i wybitnie teologiczny; różnie też są komentowane 
przez egzegetów. Teksty te pochodzą z IV roz. Listu do Galacjan. „Dzieci 
moje znowu w  boleści w as rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowa
ny w  w as” 162. Na temat tego rodzenia i nowego kształtowania człowieka 
w  Chrystusie i przez Chrystusa pisze również jako o „nowym stworze

“ l  j i , i .
“ 7 Gryglewicz, tam że, s. 386—387.

Rz 9, 7—10.
“ » Rz 8, 14—16,
•“  Biblia Tysiąclecia, s. 1283.
al Rz 8, 21.
"* Gal 4, 19.
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niu” współczesny holenderski teolog i znawca teologii Pawiowej, Herman 
Ridderbos, w  wym ownie zatytułowanym rozdziale: „Das neue Leben”, czyli 
„Nowe życie” w  paragrafie 39 pt. „Der neue Mensch”, czyli „Nowy czło
w iek ” 163, ale to już jest w  rozwinięciu inny zupełnie temat. „Jest bowiem  
napisane — oto inny tekst. — Raduj się niepłodna, która nie rodzisz. Wy
daje okrzyk radości i w esel się głośno ty, która nie znasz bólów porodo
wych, bo w ięcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś, bra
cia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście” 1M. Oraz nieco dalej 
w  tym samym Liście czytamy: „Przeto, bracia, n ie jesteśm y dziećmi nie
wolnicy, lecz wolnej” ł6s.

Podobne znaczenie ma również wypowiedź św. Piotra: „Tak Sara po
słuszna była Abrahamowi, nazywając go panem. Jej dziećmi stałyście się' 
wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć” 1M.

Wybitnie prorocze znaczenie mają dwa poniższe teksty z Apokalipsy św. 
Jana. „A dzieci jej pobiję; i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem  Ten, 
który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków w a
szych” 167. Oraz: „A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich  
i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała poro
dzić, aby skoro tylko porodzi pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłop
czyka, który rządzić będzie wszystkim i narodami laską żelazną; lecz dzie
cię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu”.

Teksty mówiące o dzieciach, a zawarte w księgach Pisma św. Nowego 
Testamentu poza czterema ewangeliami, nie poszerzają treści stosunku, 
pozytywnego i bardzo przychylnego stosunku, Jezusa Chrystusa do dzieci, 
który został omówiony i pokazany w  drugim rozdziale. Autorzy tych św ię
tych ksiąg opierają się na nauce Jezusa Chrystusa i albo ją powtarzają, 
albo tylko piszą o dzieciach w  znaczeniu zarówno ścisłym, jak i przenoś
nym, jako o członkach społeczności ludzkiej. Podają też zasady współżycia  
m iędzy ludźmi w  znaczeniu przyrodzonym (np. stosunek dzieci do rodzi
ców i vice versa), albo też w  znaczeniu nadprzyrodzonym i profetycznym  
(np. dzieci Boże; dzieci światłości).

“ » H erm an Ridderbos: Paulus. Ełn E titw urf seiner Theologie. Theologischer
V erlag — Rolf B rockhaus, W uppertal 1970, s. 157 i nn.

G al 4, 27—29.
Gal 4, 31.

Ap 2, 23.
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Z A K O Ń C Z E N I E

W pracy swej, nie mając do dyspozycji literatury szczegółowej, doty
czącej stosunku Jezusa Chrystusa do dzieci, oparłem się przede wszystkim  
na analizie odnośnych tekstów Pisma św. Nowego Testamentu, odwołując 
się w  w ielu przypadkach do egzegetów i komentatorów tych tekstów. I w  
wyniku można stwierdzić, że pozycja społeczna i sytuacja prawna dzieci 
w  wypowiedziach i  intencjach Jezusa Chrystusa była istotowo inna, lep
sza, pionierska — o ile wolno tak powiedzieć — w  porównaniu; z ich pozy
cją. społeczną u starożytnych, a zwłaszcza u prastarożytnych narodów. 
W prastarożytności bowiem i starożytności dziecko było bez praw. Zale
żało w e wszystkim  od ojca i od w ładzy swojego plemienia, narodu, pań
stwa. Jako dziecko indywidualnie nie miało żadnych praw. N ie było chro
nione prawem. Jezus Chrystus zaś jako pierwszy publicznie i często bło
gosławił dzieciom, stawiał je za wzór, jeśli idzie o przymioty ich dziecięc
twa, jak szczerość, uczciwość, m iłość itd. za wzór ludziom dorosłym, ludzi 
dorosłych nazywał dziećnii, chcąc przez to podkreślić ich wartość. Swoim i 
więc wypowiedziami, porównaniami, praktykami, wprawdzie nie formal
nie, prawnie, ale faktycznie podniósł rangę dzieci i w  sposób zasadniczy 
przyczynił się do tego, że wpierw Jego apostołowie i  uczniowie, a potem  
i szerokie kręgi wyznawców poczęły zmieniać i zm ieniły swój stosunek do 
dzieci. Tym samym pozycja społeczna i  sytuacja prawna dzieci również 
szybko poczęła się zmieniać na lepsze. Pod wpływem  rozszerzania się nauki 
Jezusa Chrystusa, Jego ideologii i jej instytucjonalizacji — Kościoła chrze
ścijańskiego już w  II i III wieku powstały m. in. pierwsze przytułki - dla 
dzieci biednych czy porzuconych, powstała pierwsza jakby nad nimi opie
ka społeczna. Z chwilą zaś uznania przez edykt mediolański (313 r.) r e lig ii, 
chrześcijańskiej za religię urzędowo dozwoloną, a nieco później po prostu 
państwową, dzieci zgodnie z całą teologią nowotestamentową i treściami 
tych tekstów, które w  pracy omówiłam, stawały się coraz bardziej przed
miotem prawa, owszem poczęły stanowić również treść w ielu jego przywi
lejów. Jak podaje m. in. Encyklopedia Britannica168 pierwszy krok urzę
dowy uczynił sobór w  Nicei (325 r.), który urzędowo zaakceptował i pole
cił rozwijanie opieki nad dziećmi. W miarę narastania w ieków rozwijało 
się na korzyść dzieci pod wpływem  głównie działalności Kościoła również 
ustawodawstwo świeckie, państwowe. Zwłaszcza zaś współcześnie dziecko 
cieszy się pełnym  uznaniem prawa, prawa międzynarodowego i praw p o - ' 
szczególnych państw. Organizacja Narodów Zjednoczonych w  Deklaracji 
praw człowieka z 10 grudnia 1948 roku, uchwalonej przez jej plenum, po
stanowiła, iż „macierzyństwo i dzieciństwo mają prawo do specjalnej 
opieki Wszystkie zaś dzieci bez względu na to, gdzie się urodziły i czy są

«* Vol. 5, 5.
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z prawego łoża, mają prawo do takiej samej opieki społecznej” (art. 25, 
sekcja 2). Nasza polska Konstytucja z dnia 22 lipca 1952 roku postanawia 
w  artykule 5 m.in.: „Polska Rzeczpospolita Ludowa ...7) w  trosce o rozwój 
narodu otacza opieką rodziną, macierzyństwo i wychowanie młodego po
kolenia”. Artykuł zaś 79 postanawia: „Małżeństwo, macierzyństwo i rodzi
na znajdują się pod opieką i ochroną Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
Rodziny o licznym potomstwie państwo otacza szczególną troską. 2. Obo
wiązkiem rodziców jest wychowywanie dzieci na prawych i świadomych  
swych obowiązków obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 3. Pol
ska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia realizację praw i obowiązków ali
mentacyjnych. 4. Dzieci urodzone poza małżeństwem mają te same prawa 
co dzieci urodzone w  m ałżeństwie” 169. I in. Słowem  współcześnie dziecko 
w  całym cywilizowanym  świecie, a dzieci stanowią 35% ludności świata, 
cieszy się opieką prawa. Jest otoczone służbą zdrowia od swojego poczęcia, 
potem z chwilą urodzenia się i w  późniejszych latach. Ma prawo i obo
wiązek uczenia się od przedszkoli począwszy do różnego typu szkół śred
nich i wyższych włącznie. Itd. A chociaż to nie jest jeszcze faktycznym  
udziałem wszystkich dzieci na całym świecie, bo są jeszcze niestety kraje, 
gdzie dzieci głodują, z głodu umierają, nie mogą się uczyć i kształcić, to 
jednak procent tych dzieci coraz się umniejsza, formalnie zaś prawem  
opieki objęte są wszystkie dzieci na całym świecie. Jest niewątpliwie 
ogromny wpływ nauk i działalności Jezusa Chrystusa i Kościoła przez N ie
go założonego.

Rok 1979 został przez ONZ ogłoszony międzynarodowym rokiem dziec
ka. Cały świat w  tym właśnie roku i podsumowuje to, co dotąd dla dziec
ka zrobiono, i ustala, co należy dalej robić, aby dzieci — przyszłość ludz
kości były jak najlepiej wychowywane i kształcone. W różny nadto sposób 
różne narody i państwa czczą dzieci w  tym roku. U nas w  Polsce history
cznym pomnikiem — hołdem dla dzieci pomordowanych w  ostatniej w oj
nie (w Polsce zginęło ponad dwa miliony dzieci) i szpitalem dla dzieci po
trzebujących specjalnej pomocy lekarskiej jest Pomnik Szpital Centrum  
Zdrowia Dziecka w  Międzylesiu koło Warszawy, którego uroczyste otwar
cie nastąpi dnia 3 czerwca 1979 roku. Jestem szczęśliwa, że w  tym właśnie 
roku mogłam napisać tę pracę.

111 K onstytucja PRL, W arszawa 1976, s . I i 48—49.
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„Posłannictwo”
Nr 3—4  1979

Serafin Kiryłowicz

Niektóre problemy prawosławia na tle 
polityki wyznaniowej Państwa w okresie 

międzywojennym

(z okazji 40 rocznicy uregulowania bytu prawnego Polskiego. 
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego)

}rPolski Autokefaliczny Kościół Prawosławny korzy
sta w swym, życiu wewnętrznym, z całkowitej wol
ności rządzenia się...” (Art. 1/2 Dekretu Prezydenta 
RP z dnia 18 listopada 1939 — Dz. U. Nr 88, poz. 597).

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

Prawosławie w  Polsce nie jest i nie było wyznaniem  ludności napły
wowej, wyznaniem obcym. Aczkolwiek prawosławie wyznawała ludność 
w  przeważającej swej części pochodzenia niepolskiego, zamieszkiwała ona 
od wieków tereny wchodzące w  skład Państwa Polskiego.

Stan posiadania prawosławia znacznie się zwiększył od czasu zjedno
czenia Polski i L itw y pod berłem W ładysława Jagiełły: razem z prowin
cjami ruskimi i litewskim i w  granicach państwa polsko-litewskiego zna
lazła się bardzo poważna ilość wyznawców prawosławia, liczne, zorgani
zowane diecezje tworzące samodzielną prowincję kościelną — metropolię. 
W połowie XV wieku w  państwie polsko-litewskim  istniało już dziewięć 
diecezji, tworzących metropolię kijowsko-halicką

Od czasu włączenia do Polski ziem ruskich i litewskich sytuacja pra
wosławia uległa istotnej zmianie. Zetknęło się ono bezpośrednio z kato
licyzmem — religią uprzywilejowaną, wyznaniem  panującym.

1 Były to diecezje: sm oleńska, połocka, briańska, tu row ska, łucka, w łodzim ierska, 
chełm ska, przem yska i  halicko-lw ow ska — J. W oliński, Polska i  Kościół P raw o
sław ny, Lwów 1936, s. 21.
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Aczkolwiek wydawane były przywileje królewskie* głoszące zasady 
równouprawnienia i hasła wolności wyznaniowej, to dotyczyły one przede 
wszystkim  szlachty, mieszczaństwa i obejmowały swym  zakresem prawa 
raczej polityczne a nie zabezpieczały natomiast wolności religijnej m a
som. Istotny wpływ na sytuację prawosławia, jako wyznania konkuren
cyjnego, m iały zakazy, bezpośrednio ograniczające wolność wyznaniową 
ludności .prawosławnej, a mianowicie: zakaz zawierania m ałżeństw Litw i
nów ze stroną prawosławną, zakaz wznoszenia nowych cerkwi®. Prawo
sławnym  również stawiano trudności przy obejmowaniu urzędów pań
stwowych, ponieważ w  zasadzie dostępne były one tylko dla katolików. 
Ta ostatnia zasada nie zawsze była przestrzegana, jeśli chodziło o możno- 
władców i dostojników pochodzenia ruskiego, przywiązanych do prawo
sławia. Świadczą o tym  nazwiska tak słynne i wybitne w  historii Polski, 
jak książę Konstanty Ostrogski, wojewoda Adam K isiel i inni.

W nowych warunkach prawosławie, znajdujące się pod formalną opie
ką króla-katolika, stało się obiektem wyznaniowej i politycznej ofensy
w y Rzymu, który postawił sobie za zadanie nawrócenie ludności prawo
sławnej na katolicyzm i likwidację prawosławia na Rusi.

Unia, uchwalona po długich i system atycznych przygotowaniach na so
borze hierarchów prawosławnych w  1596 roku w  Brześciu, m iała być 
urzeczywistnieniem  tych planów Rzymu. Była przychylnie przyjęta przez 
władze państwowe, ponieważ zmierzała do ujednolicenia państwa pod 
względem wyznaniowym.

Aczkolwiek większość biskupów prawosławnych podpisała postanowie
n ie o połączeniu się z Rzymem, zwycięstwo zwolenników unii nie było 
całkowite. Likwidacja bowiem hierarchii prawosławnej nie oznaczała 
likwidacji prawosławia. Unia natrafiła na znaczny i zdecydowany opór 
ze strony najbardziej aktywnych działaczy prawosławnych, z księciem  
Konstantym Ostrogskim na czele, cieszącym się dużym autorytetem i w pły
w am i wśród szerokich mas ludności prawosławnej. Dzieje unii i prawo
sławia w  Polsce stwierdzają, że uchwały soboru brzeskiego, a szczególnie 
ich bezwzględna realizacja stanowiły źródło niem ałych trudności i kon
fliktów  wewnętrznych i zewnętrznych w  kraju.

Specyficzne warunki, w  których znalazło się prawosławie w  ówczesnej 
Polsce, wpłynęły na ukształtowanie się form ustrojowych polskiego Ko
ścioła prawosławnego, na wzmożenie znaczenia instytucji tzw. „klirosów” 
(doradczego ciała kolegialnego przy biskupie diecezjalnym), „ktitorów”,

‘ P rzyw ilej jed ln ieńskl 1430 r., przyw ilej 1434 r., przyznający  rów noupraw nienie 
bojarom , przyw ilej 1443 r., przyw ilej 1572 r. dla mieszczan lwowskich i inne, m ające 
ch arak te r przyw ilejów  klasowych.

* Kazim ierz C hodynicki, Kościół Praw osław ny, a Rzeczpospolita Polski, Zarys 
h istoryczny 1370—1632, R. II, 62 1934, str. 76—107.
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wpływających na obsadzanie stanowisk kościelnych, na uaktywnienie w  ży
ciu kościelnym elementu świeckiego, a w  wyniku tego na powstanie ta
kich instytucji kościelnych, jak „bractwa”, które odegrały wybitną rolę 
właśnie w  w alce Kościoła prawosławnego o jego istnienie 4.

Mimo niełatwej i nie zawsze sprzyjającej sytuacji prawosławie w  XVII 
wieku zdobyło się jednak na odnowienie zlikwidowanej przez unię h ie
rarchii, na częściową odbudowę organizacji kościelnej i na restytucję m e
tropolii5.

Rządy na kijowskiej stolicy metropolitalnej takich wybitnych hierar
chów prawosławnych, jak Piotr Mohyła, świadczą o wysiłkach zmierza
jących do odrodzenia życia kościelnego, a założenie i działalność słynnej 
w owych czasach akademii teologicznej w  Kijowie, zwanej Akademią 
Mohylańską, są dowodem dążeń hierarchii do podniesienia poziomu w y
kształcenia duchowieństwa, jak również możliwości realizacji tych dążeń.

Ówczesną sytuację prawosławia komplikowała rywalizacja wpływów  
patriarchów konstantynopolitańskiego i moskiewskiego, ich dążenie do 
podporządkowania m etropolii swojej jurysdykcji.

Stały nacisk ze strony zwolenników unii powodował często burzliwe 
reakcje mas prawosławnej ludności, a nawet w alki religijne, w  które an
gażowała się kozaczyzna. W walkach tych element wyznaniowy często po
łączony był z elem entem politycznym, powodował ingerencje polityczne 
w obronie prawosławia. Wszystko to nie w pływało dodatnio na układa
nie się normalnych stosunków między państwem a Kościołem prawosław
nym w Polsce oraz na lojalną postawę ludności prawosławnej wobec 
władz państwowych. Wyraźnie natomiast przyczyniało się do pogorszenia 
sytuacji politycznej państwa i je osłabiało. Sukcesy unii i upadek pra
wosławia nie wzm acniały .państwa i nie służyły jego interesom. Wiek 
XVIII w  historii Polski jest wymownym tego dowodem. „

W rzeczywistości na korzyść unii działał czas: biskupi z tak wielkim  
w ysiłkiem  odnowionej w  XVII wieku hierarchii prawosławnej umierali, 
a wakujących katedr biskupich nie obsadzano kandydatami prawosław
nymi. Tak stopniowo po raz drugi zlikwidowane były biskupstwa prawo
sławne. Pozbawione biskupów masy wiernych traciły zdolność stawiania 
oporu biskupom unickim, obejmującym kierownictwo nad diecezjami pra
wosławnym i i usuwającym oporne duchowieństwo prawosławne ze sta
nowisk duszpasterskich. Nie bez znaczenia dla osłabienia prawosławia była 
szybka katolicyzacja arystokracji ruskiej, która z racji .przywilejów w y
znaniowych zaczęła masowo w  XVII wieku opuszczać prawosławie i prze
chodzić na katolicyzm.

4 Do najbardziej wpływ ow ych i czynnych należały bractw a: lwowskie, w ileńskie, 
ostrogskie, łuckie, Sw. Krzyża i inne.

5 Restytuow ano zaledw ie połowę diecezji, istn ie jących przed unią.
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Istotna zmiana w  sytuacji prawosławia w  Polsce nastąpiła po rozbio
rach i upadku Rzeczypospolitej. Wiek XIX w  historii prawosławia na zie
miach polskich jest okresem jego restytucji i  rozwoju w  ramach organi
zacyjnych Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Jest również okresem  
likwidacji u n ii6) na terenach, które w  wyniku rozbiorów w eszły w  skład 
Imperium Rosyjskiego. Są to lata szerokiej odbudowy aparatu admini
stracji kościelnej m iędzy innym i i  na terenie centralnej Polski, gdzie prze
ważała ludność katolicka7) pod opieką ustawodawstwa i władz zabor
czych. Opieki nie zawsze przynoszącej prawosławiu pożytek, szczególnie 
gdy w  grą wchodziły interesy polityczne i gdy obiektem i narzędziem po
lityki stawał się Kościół i kler.

H. WAŻNIEJSZE PROBLEMY PRAWOSŁAWIA 
W PIERWSZYM DZIESIĘCIOLECIU

1. Stan faktyczny w pierwszym 10-lęciu

Po ostatecznym  uregulowaniu granic, w  skład odrodzonej po pierwszej 
w ojnie światowej Rzeczypospolitej Polskiej weszły dzielnice g^sto zasie
dlone przez ludność prawosławną. Były to województwa wschodnie, gdzie 
większość wyznaniową stanowiła ludność prawosławna (Wołyń, Polesie)

• P roces likw idacji unii n ie  wszędzie przebiega! jednolicie: o ile na  W ołyniu 
i Polesiu nie napotykał oporu m as: ludność bez żalu żegnała un ię  i przechodziła 
pod ju rysdykcję  biskupów  praw osław nych, o ty le  na  Podlasiu wyznaw cy unii, 
bardziej ulegli w pływom  otoczenia katolickiego, staw iali opór władzom  kościelnym  
i władzom  zaborczym , realizującym  cesarskie ukazy o likw idacji unii. wów czas 
m etody likw idacji u n ii m ało czym się różniły od sposobów je j wprow adzania.

7 W łaśnie w  1839 r. z in ic jatyw y cen tralnych  rosyjskich w ładz duchownych 
i św ieckich erygowano praw osław ną sufraganię warszaw ską, podległą ju rysdykcyj
n ie ordynariuszow i wołyńskiem u, następnie w  1840 przekształcono w  norm alną 
diecezję z ka ted rą  biskupią w W arszawie. Diecezja W arszawska obejm owała wów
czas tereny  położone na zachód od L ublina i W arszawy. Ludność praw osław ną 
ty ch  terenów  stanow ili przeważnie pracow nicy zaborczego ap ara tu  adm in istracy jne
go oraz wojskowi licznych garnizonów rosyjskich, zakw aterow anych w  m iastach 
i  m iasteczkach Polski C entralnej. Tam też budowane były obiekty sakralne oraz 
tw orzone parafie  prawosław ne.

O rozw oju działalności kościelnej diecezji świadczą n astępu jące  dane statystyczne
0 stan ie  jej posiadania: w  1843 r. diecezja ta  posiadała zaledw ie 18 cerkw i i 12.749 
wyznawców, w  1848 r. — cerkw i było 21,wyznawców — 25.358. Znaczne zm iany 
w  organizacji diecezji nastąpiły  w 1875 r. z chwilą w łączenia w  skład archidiecezji 
W arszawskiej b. un ickie j diecezji Chełm skiej. Oznaczało to  zwiększenie n ie  tylko 
tery to ria lne , lecz i liczby wyznawców o ok. 250.00 osób. Już  w 1898 r. diecezja 
Chełm ska — liczyła 331 parafii (21 dekanatów ) z przeszło 300-tysięczną rzeszą w ier
nych'; form alne połączenie diecezji warszaw skiej i chełm skiej nastąpiło  dopiero po
1 w ojnie św iatowej, ks. A. Kozłowski — W arszawska Diecezja Praw osław na (szkic 
historyczny) — Wiadomości Polskiego A utokefalicznego Kościoła prawosławnego, 
W arszawa, 1971, s. 23.
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lub poważny odsetek (Wileńszczyzna, Grodzieńszczyzna, Nowogródczyzna 
oraz Chełmszczyzna) ’.

Sytuacja nielicznej ludności prawosławnej, pozostałej bez opieki dusz
pasterskiej w  czasie pierwszej okupacji niem ieckiej na terenie Chełm
szczyzny i Podlasia, była nie do pożazdroszenia. Za przywiązanie do swej 
w iary w iele cierpiała z powodu fanatyzmu religijnego i nieprzyehylności 
ze strony ludności katolickiej. Była to zresztą rzecz zrozumiała: prawo
sław ie było wówczas traktowane jako pozostałość po caracie. Za grzechy
i polityczne błędy w ładz kościelnych i zaborczych pokutowała ludność 
prawosławna, w  zasadzie bardzo lojalna wobec władz polskich. Taki stan 
trw ał w  ciągu'całego dwudziestolecia.

województwo
W yznania w  %

Ogółem
R.K. P r. Mojż. Inne

Białostockie 69,0 14,6 15,0 1.4 100
Lubelskie 77,8 7,3 13,8 1.1 100
Nowogrodzkie 39,0 51,6 9,1 0,3 100
Poleskie 7,3 79,3 13,0 0,4 100
W ileńskie 42,2 43,5 5,9 3,4 100
W ołyńskie 11,5 74,6 11,3 2,6 100

Ja k  widzimy, w  4 w ojewództwach ludność praw osław na stanow iła w yraźną w ięk
szość w porów naniu  z ludnością rzym .-kat., natom iast w  dwóch wojew ództw ach — 
większość przeważającą.

Hierarchia prawosławna w  tych czasach była nieliczną:
— na terenie diecezji W ołyńskiej, w  Krzemieńcu — siedzibie sufraganii 

krzemienieckiej — znajdował się i sprawował funkcje sufragana biskup 
krzemienicki Dionizy (Waledyński);

— w  Grodnie, siedzibie diecezji, przebywał biskup Białostocki, Włodzi
mierz (Tichonicki);

— w  W ilnie — arcybiskup Eleuteriusz (Bogojawleński), ordynariusz Wi
leński i  Litewski.

W siedzibach biskupów (Krzemieniec, Grodno, Wilno) zorganizowane zo
stały diecezjalne zarządy duchowne, przy których pomocy biskupi kiero
w ali życiem diecezjalnym w  Polsce.

1 Według danych sta tystycznych  sta tystyk i wyznaniow ej (Mały rocznik sta tys
tyczny z 1937 r., s. 25), w  w ojewództwach wschodnich, najw ięcej zasiedlonych przez 
ludność praw osław ną, przedstaw ia się w  1921 r. następująco:
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W 1921 r. przybyli do Polski jeszcze dwaj prawosławni dostojnicy ko
ścielni: arcybiskup Jerzy (Jaroszewski), b. ordynariusz Miński i Turowski, 
oraz biskup Pantelejmon (Rożnowski)2. Pierwszy z nich objął diecezję 
W arszawsko-Chełmską, zaś drugi — nowo utworzoną przez Patriarchę 
Tichona diecezję Pińsko-Nowogródzką. W tymże roku skład hierarchii 
powiększył się jeszcze o jednego dostojnika kościelnego w  Białej Podla
skiej. W Wilnie odbyła się konsekracja archimandryty Sergiusza (Koro- 
lowa) na biskupa — sufragana Bielskiego 3.

Biskup Sergiusz był jedynie rezydentem, nie pełnił funkcji kierowni
czych w  Kościele, ponieważ Rząd Polski nie uznał jego nominacji (prze
bywał w  klasztorze w  Jabłecznej). Był to jeden z pierwszych konfliktów  
hierarchii z władzami państwowymi. Trzeba przy tym podkreślić, że ów
czesne M inisterstwo WRiOP zaczęło' stosować wobec hierarchii prawo
sławnej zasadę nie tyle porozumienia, ile podporządkowania Kościoła 
władzy państwowej. Wynikało to ze swoistej interpretacji ustawodawstwa 
zaborczego, regulującego stosunek władzy świeckiej do Kościoła i związ
ków religijnych. Jak dawniej, za czasów zaborczych, nowo mianowanym  
biskupom dawano reskrypty, upoważniające ich do zajęcia stanowiska
i  do zarządzania diecezją (tego rodzaju akty wydawane były biskupom  
w  Rosji przez cara — analogia zrozumiała).

Hierarchia prawosławna, przystępująca w  pierwszych latach po wojnie 
do organizacji i uporządkowania życia kościelnego w  swoich diecezjach, 
jak również duchowieństwo, pełniące swoje funkcje w  terenie, zdawały 
sobie sprawę z tego, że Kościół Prawosławny znalazł się w  sytuacji zu
pełnie nowej, że znajduje się w  sytuacji wyraźnie określonej w  artykule 
114 Konstytucji' Marcowej z 1921 r. Artykuł ten, zdaniem prof. J. Saw i
ck iego4, wyraźnie wyodrębniał stanowisko Kościoła Rzymskokatolickiego 
w  Państwie, stwierdzając tym samym „jego największe uprzywilejowa
nie”.

Niepewna sytuacja znajdującego się w  stanie odbudowy Kościoła na
gliła hierarchów prawosławnych do uporządkowania spraw majątkowych
i ustrojowych (obsadzenie katedr biskupich, nowy podział na diecezje 
itp.) oraz do prawnego uregulowania stosunków z Państwem  i władzami 
państwowymi. Te ostatnie również uważały dotychczasową sytuację za 
dojrzałą do zmian i pragnęły stabilizacji stosunków z Kościołem, zajmu
jącym — według ilości wyznawców drugie miejsce w  kraju, a najwięk
szym wśród wyznań nierzymskokatolickich.

Z problemów pierwszego dziesięciolecia międzywojennego najpilniej

* Z pochodzenia Polak.
* K onsekracja ta odbyła się bez wstępnego porozum ienia z w ładzam i państw ow y

mi, k tó re  odm ówiły swojego uznania tego a k tu  biskupów.
1 Dr Jak u b  Sawicki — Studia nad położeniem  praw nym  mniejszości relig ijnych 

w  Państw ie Polskim , W-wa 1937, s. 155.
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szym czekającym na rozwiązanie była sprawa generalnego uregulowania 
stosunku Państwa do» Kościoła Prawosławnego w  Polsce. Z problemem  
tym  była ściśle powiązana organizacja ustroju wewnętrznego na zasadach 
autokefalii.

Dalszymi problemami tego czasu, które stanęły przed hierarchią prawo
sławną w  okresie późniejszym, były następujące:
— sprawa odzyskania po wyzwoleniu utraconego majątku kościelnego;
— sprawa reformy prawosławnego kalendarza kościelnego;
— neo-unijny ruch w  Polsce, zagrożenie dla Kościoła Prawosławnego ze 

strony rzymsko-katolickiej;
— wszczęcie przez episkopat rzym sko-katolicki 714 procesów tzw. „rewin

dykacyjnych”, jako zapowiedź ostatecznej likwidacji prawosławia 
w  Polsce.

2. Sprawa utraconego m ajątku kościelnego

Kościół Prawosławny utracił znaczną część majątku nieruchomego 
w wyniku nie tylko zakłócenia stanu posiadania, spowodowanego wojną, 
okupacją niemiecką i austrowęgierską oraz migracją ludności, powraca
jącej do kraju, lecz i wydania przez władze państwowe szeregu aktów  
prawnych, generalnie regulujących stosunki m ajątkowe w kraju.

Takimi najważniejszymi aktami były m. in.:
— Dekret w  przedmiocie przymusowego zarządu państwowego z dnia 

16.XII.1918 r. i ustawa z dn. 17.XII.1920 r. o przejęciu na własność Pań
stwa ziemi w  niektórych powiatach Rzeczypospolitej P olsk iej5,

— Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 16.VI. 
1919 r. w  przedmiocie ustanowienia zarządu państwowego nad m ająt
kiem i osadami cerkiewnymi, znajdującymi się na obszarze byłego 
Królestwa Kongresowego 6,

— Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 13.111. 
1921,

— Rozporządzenie RJVI. z dn. 9.VIII.1921 r. o rozciągnięciu dekretu z dnia 
16.XII.1918 r. na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i w o
łyńskiego oraz powiatów  białostockiego, grodzieńskiego i wołkowyskie- 
go województwa białostockiego7,

— Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnią 2.VIII. 
1922 r. w  przedmiocie ustanowienia przymusowego zarządu państwo
wego nad majątkiem  i osadami, które stanowiły uposażenie duchowień-

5 Dz. P r. P . P. z 1918 N 21, !poz. 67 oraz Dz. U. R. P . z dn. 12.1.1821 N 4, poz. 18
i  rozp. w yk Dz. U, R. P . N.. 25, poz. 57.

* M. P. N 135.
f Dz. XJ. R. P . N 71, poz. 474.
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stwa prawosławnego, położonymi na terenie województwa lubelskie
go*

— Rozporządzenie R.M. z dnia 24.VIII.1922 r. o rozciągnięciu dekretu 
z dnia 16.XII.1918 r. na ziem ię w ileń sk ą9.

Jak widzimy, te akty prawne dotyczyły przede wszystkim  majątkii Ko
ścioła Prawosławnego, stanowiąc w łaściw ie konfiskatę dóbr kościelnych. 
Zasługuje na odnotowanie ocena dekretu z dnia 16.XII.1918 r„ opubliko
wanego prawie w  pięć tygodni po wyzwoleniu. Dokonana została przez 
stronę poszkodowaną w  memoriale Kancelarii Synodalnej Kościoła Prawo
sławnego w  Polsce, przygotowanym jako m ateriał dla Pierwszego Lokal
nego (krajowego) Soboru tego Kościoła, a wydanym  w  1931 r.:

„Na mocy dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. o przymusowym zarządzie 
państwowym  nad mieniem  pocerkiewnym a stanowiącym zabezpieczenie 
duchowieństwu prawosławnemu utrzymania, prawie cały majątek cer

k iew ny w  tzw. Kongresówce został przejęty w  zarząd państwowy. Usta
wa ta jest interesująca przede wszystkim  i z tego względu, że dotyczy 
również i majątku „ordynacji książąt warszawskich hrabiów Paskiewi- 
czów Erywańskich”. W łaśnie ten szczegół wskazuje na określoną tenden
cję ustaw y”. Ponadto nie ustalono w  niej terminu trwania zarządu przy
musowego...” 10. Jest to delikatna aluzja do traktowania Kościoła Prawo
sławnego w  Polsce na równi z innym i reliktami instytucji zaborczych, 
jakimi np. była ordynacja Paskiewiczów. Brak natom iast terminu trwa
nia zarządu państwowego oraz trybu odzyskania majątku przez w łaści-, 
cielą wskazywał na to, że władze państwowe nie m iały zamiaru dopuścić 
do powrotu tego m ienia do dyspozycji w łaściciela. Dalsze przepisy, roz
szerzające działanie zarządu przymusowego na inne tereny (Białostockie, 
Wileńszczyzna i in.), świadczyły o zamiarach likwidacji całego majątku 
cerkiewnego w  Polsce.

Przepisy wykonawcze do wspomnianego wyżej dekretu, wydane w  la
tach następnych, pokazały jakiego ciosu doznał w  pierwszych latach po 
wyzwoleniu Kościół Prawosławny. Tak np. na terenie tylko części Kon
gresówki (49 powiatów), dekretem z dnia 16.XII.1918 r. objęte były w  przy
musowy zarząd państwowy 273 nieruchomości cerkiewne (Rozporządze
niem Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 16.VI.1919 r.), a w  
drugim rzucie, w  3 lata później przejęto 115 obiektów cerkiewnych na 
terenie województwa lubelskiego (Rozporządzenie z dnia 2.VIII.1922 r., 
wydane po opublikowaniu „Tymczasowych Przepisów”).

Proces przejmowania m ajątków był w łaściw ie permanentnym, konty

8 M. P. N 186, poz. 116 — patrz  zał.
• Dz. U.R.P. N 78, poz. 705.
10 „Sytuacja praw na Sw. Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce” — 

W arszawa, 1931, str. 26.
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nuowano go szereg lat, również i na terenie ziem wschodnich: według 
danych władz kościelnych, na podstawie ustawy z dnia 17.XII.1920 r .u, 
Państwo przejęło ok. 12.000 ha ziemi, a w  tej liczbie ok. 300 ha gruntów  
darowizny na rzecz klasztoru w  Zimnem k/Włodzimierza, 150 ha gruntów  
własności katedry prawosławnej w e Włodzimierzu na Wołyniu, część m a
jątku klasztoru — Ławry Poczajowskiej na Wołyniu, a także w ielom ilio
nowy m ajątek M ieleckiej Szkoły Duchownej w  Maciejowie (Niższe Se
m inarium Duchowne), nabyty m. in. z funduszy duchowieństwa diecezji 
W ołyńskiej. Należy przy tym  zaznaczyć, że przejęcie mienia cerkiewnego 
wykonywano bez porozumienia się ze stroną zainteresowaną, aktem jed
nostronnym.

Stosunek władz terenowych do Kościoła Prawosławnego, a szczególnie 
do jego spraw majątkowych był w  zasadzie negatywny, co utrudniało 
stronie zainteresowanej obronę swoich praw. Charakterystyczny przykład 
tem u daje korespondencja między Lubelskim Urzędem Wojewódzkim  
a Warszawsko-Chełmskim Konsystorzem Prawosławnym w  sprawie „za
rządzania nieruchomością pocerkiewną” w  Lublinie przy ul. Lipowej 10. 
W łaśnie pismem N 1473/DR/3 z dnia 26.VI.1930 r. Urząd Wojewódzki 
oświadczył, „iż odezwy tej merytorycznie nie rozpatruje, a to z powodu 
braku prawnej legitym acji Konsystorza do wnoszenia skargi na postępo
wanie władzy Państwowej w  tych sprawach”. Interesujące są motywy, 
które przytacza Wojewoda Lubelski, jako uzasadnienie odnośnej decyzji. 
Są to:

1. „Odmienne warunki polityczne i ustrojowe, w  jakich znalazł się Ko
ściół Prawosławny w Polsce, stanowiący dość odrębną i niezależną część
b. Cerkwi Rosyjskiej; ,

2. Postępowania art. 17, wydane za zgodą i w  porozumieniu z prawną 
reprezentacją tego Kościoła „Tymczasowych przepisów o stosunku Rzą
du do Kościoła Prawosławnego w  Polsce” z dnia 30.1.1922 r., który przy
szłej ustaw ie przekazał określenie, jaki majątek nieruchomy ma być prze
znaczony duchowieństwu prawosławnemu;

3. Nieuregulowanie spraw Kościoła Prawosławnego w  Polsce w  dro
dze ustawodawczej, ani Kościół ten jako całość, ani też jego instytucje, 
a w konkretnym wypadku duchowny Konsystorz Prawosławny w  War
szawie nie posiada legitym acji do wnoszenia skargi na postępowanie władz 
Państwowych”.

Rzecz charakterystyczna, że interpretacja „Tymczasowych przepisów” 
przez Sąd Najwyższy była zupełnie inna: np. w  orzeczeniu N 32 z 1929 r. 
Sąd Najwyższy stwierdza, że „Tymczasowe Przepisy” nie tylko nie po
zbawiają praw Kościoła Prawosławnego do dysponowania swym  mieniem, 
lecz odwrotnie takie prawa potwierdzają.

“  Sytuacja praw na... s tr . 27.
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Rażąco jednak różniły się od postawy władz administracyjnych prakty
ka Sądu Najwyższego, dotycząca spraw majątkowych Kościoła Prawo
sławnego w, Polsce. Tak np. orzeczeniem N 162 (1927) Sąd Najwyższy 
stwierdza prawo klasztorów do oddawania swego majątku w  dzierżawę 
(oznacza to, że i inne instytucje tego Kościoła mają takie prawo), orze
czeniem N 67 (1928 r.) — uznaje zgodnie z art. 113 i 115 Konstytucji, że 
„Kościół Prawosławny, jako uznany przez Państwo związek religijny, nie 
może być poczytywany za instytucję państwową, lecz jedynie za osobę 
prawną prawa publicznego”.

Podobne stanowisko zajm ował Sąd Najwyższy w  orzeczeniu N 92 (1929 r.) 
stwierdzając, że „aczkolwiek Kościół Prawosławny z chwilą odrodzenia 
Państwa Polskiego stracił swój poprzedni charakter instytucji urzędo
wej, nie mniej w  charakterze uznanego przez Państwo związku religij
nego pozostał pod opieką prawa, zapewniającą mu w  sferze majątkowej 
możność nabywania i posiadania mienia nieruchomego i ruchomego” (art. 
99, 111 i 113 Konstytucji RP)...

Fakty, jak i ogólna korespondencja cywilna w  sprawach powództw
o przywrócenie posiadania ziemi cerkiewnej, świadczą na ogół o prze
strzeganiu przez Sąd Najwyższy zasad bezstronności w  ferowaniu swoich 
wyroków i orzeczeń w  sprawach kościelnych. Postępowanie natomiast są
dowe ze względu na swoją powolność i duże koszty utrudniały prowa
dzenie procesów sądowych o rewindykację całego majątku kościelnego. 
Ostateczne załatwienie spraw majątkowych Kościoła Prawosławnego na
stąpiło na podstawie ustawy z dnia 23.VI.1939 r. (Dz. U. R.P. N 57, poz. 370),
o uregulowaniu stanu prawnego m ajątków Kościoła Prawosławnego. Usta
w a ta zakończyła sprawę rew indykacji'm ienia przejętego w  swoim cza
sie przez Kościół Rzymskokatolicki i Państwo, legalizując popełnione czyny 
bezprawne. Ta ostatnia ustawa jest wymownym świadectwem dyskrymi
nacji polityki rządów międzywojennych w  R.P.

3. Problem statusu prawnego i kanonicznego

Ja fc wyżej wspomniano, generalne uregulowanie sytuacji kanoniczno- 
-prawnej Kościoła Prawosławnego było ściśle związane z realizacją po
stulatu władz państwowych, dotyczącego autokefalii.

Według relacji arcybiskupa Aleksego (Gromadzkiego), generalnego ure
gulowania sytuacji Kościoła pragnęło również część biskupów prawosław
nych, którzy zdawali sobie sprawę ze zmian, jakie nastąpiły w  świecie 
po Rewolucji Październikowej i po zakończeniu wojny. Biskupi ci zda
w ali sobie sprawę i z tego, że należało brać pod uwagę i ten fakt, że 
stworzona w  wyniku zmian po rewolucji sytuacja polityczna jest stanem  
trwałym i dlatego należy się liczyć z postulatami władz dotyczącymi ure
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gulowania ustroju Kościoła Prawosławnego w  nowo powstałym  Państwie 
Polskim  w łaśnie na zasadach pełnej niezależności od jakiejkolwiek poza- 
krajowej władzy duchowej lub świeckiej, tzn. na zasadzie autokefalii.

Pierwsze, wstępne pTÓby uregulowania sprawy obsadzania stanowiska  
zwierzchnika Kościoła Prawosławnego w  Polsce rozpoczęte zostały w
1921 r.: uzyskano wówczas akceptację przez Patriarchę Moskiewskiego 
kandydatury grcybiskupa Jerzego (Jaroszewskiego) na stanowisko zwierz
chnika Kościoła Prawosławnego w  granicach Państwa Polskiego. Arcy
biskup Jerzy- otrzymał dekret Synodu Patriarchatu Moskiewskiego z dnia 
15/28 września 1921 r. zlecający zarząd diecezji Warszawsko-Chełmskiej 
oraz mianujący go „Egzarchą Patriarchy dla Kościoła Prawosławnego 
w  Państwie Polskim ” oraz nadający mu uprawnienia Metropolity Pro
wincji w  tym  Kościele zgodnie z kanonami kościelnymi” 12.

W tym  czasie Rząd Polski wykazał szczególną aktywność na odcinku 
prawosławia, wydając kilka aktów administracyjnych w  sprawach kościel
nych, a m ianowicie wyraził zgodę na objęcie przez Biskupa Dionizego 
(Waledyńskiego) zarządu największą w  kraju diecezją (wołyńską), na ob
jęcie diecezji Pińskiej i Nowogródzkiej przez Biskupa Pantelejmona (Roż
nowskiego) oraz diecezji Grodzieńskiej — przez Biskupa-Sufragana Bia
łostockiego, Włodzimierza. Trzeba podkreślić, że wszystkie te akty rzą
dowe poprzedzone były nominacjami Patriarchy Moskiewskiego, jako for
malnego i faktycznego zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, 
którego częścią składową pozostawał wówczas Kościół Prawosławny w  
Polsce.

Wszystkie te posunięcia nie zadowalały obu stron: óni Rządu, dążącego 
do autokefalii Kościoła, ani episkopatu, pragnącego generalnego porozu
mienia z władzami państwowym i i uzyskania aktu państwowego, okre
ślającego status prawny i m ajątkowy Kościoła w  Państwie Polskim.

11 Oto tek s t dekretu  z dnia 15/28.IX.1921 r. N 1424: Do J. E. Jerzego, A rcybisku
pa b. Mińskiego i Turowskiego: Z błogosławieństwem  Najśw. P a tria rch y  Świątobli
w y Synod rozważał problem  zarządzania Kościołem Praw osław nym  w  granicach 
Państw a Polskiego.

Uchwalono: Ze względu na stw ierdzoną niemożność w yjazdu do W arszawy N aj- 
przewielebniejszego Serafina W arszawskiego cel^m zarządzania diecezją, zlecić 
Waszej Ekscelencji tym czasow y zarząd tą  diecezją oraz m ianować Egzarchą P a 
tria rch y  dla Kościoła Prawosławnego w Państw ie Polskim  z nadaniem  upraw nień  
M etropolity Prow incji w stosunku do tego Kościoła zgodnie z kanonam i kościel
nymi.

O tym  powołaniu powiadomić Waszą Ekscelencję oraz zakom unikować to w im ie
niu Najśw. P a tria rch y  Rządowi Polskiem u” . Tekst wg Praw ow yje polożenije Swią- 
to j A w tokefalnoj Prawosławaioj Cerkwi w  Polsze, Warszawa!", 1931, str\ 60. Ja k  w y n ik a  
z tekstu  dekretu  rozwiązano ten  problem  tymczasowego zarządzania nie ty lko  die
cezją W arszawsko-Chełmską, lecz całością Kościoła Prawosławnego w granicach 
Państw adest to jedynie nazwa opisowa pow stającej organizacji kościelnej, nie zaś 
nazwa form alno-kanoniczna).
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W tym  celu w  dniach 24—28 stycznia 1922 r. odbyła się w  Warszawie 
sesja Soboru Biskupów, na której, jako najstarszy konsekracją i  jako 
Egzarcha, posiadający uprawnienia Metropolity Prowincjalnego, przewod
niczył Arcybiskup Jerzy. Na sesji Soboru obecni byli przedstawiciele Mi
nisterstwa WRiOP z dyrektorem Departamentu Wyznań, p. Stanisławem  
Piekarskim, na czele.

Głównym przedmiotem obrad Soboru, w  którym brało udział czterech 
biskupów 1*, były projekty podstawowych tez porozumienia (arcybiskup 
A leksy m ylnie używa w  swojej pracy terminu „konkordat”, aczkolwiek  
ten termin ma zupełnie inne znaczenie) w  sprawie statusu prawnego Ko
ścioła Prawosławnego w  Polsce (przedłożono dwa projekty: rządowy oraz 
episkopatu w  osobie Egzarchy). Po dokonaniu pewnych zmian (o jakie 
zmiąny chodziło, arcybp Aleksy nie wspomina), zgłoszonych przez człon
ków  Soboru, projekt ten dnia 28.1.1922 r. został przedłożony przez przed
stawiciela Rządu członkom Soboru do podpisu. Jednak wśród uczestniczą
cych w  obradach czterech biskupów zgody nie było: dwaj biskupi: Pan- 
telejnom  i Włodzimierz porozumienia nie podpisali, uchylając się od pro
wadzenia dalszych pertraktacji. '

Oto wypowiedź dyrektora Departamentu Wyznań, Stanisława Piekar
skiego, na spotkaniu biskupów z przedstawicielami Rządu, dotycząca przy
gotowanego tekstu porozumienia, w  relacji uczestnika narad soborowych 
ks. Aleksandra Gromadzkiego, późniejszego Arcybiskupa Aleksego:

„Tezy podstawowe — powiedział p. S. Piekarski — wyróżniają się ta
ką przychylnością do Kościoła Prawosławnego, jak w  żadnym innym kra
ju: z tych względów Rząd nie przypuszcza, aby tezy te m ogły spowodo
wać negatywny stosunek ze strony Episkopatu.

Jednak p. Piekarski — pisze dalej Arcybiskup Aleksy —  nie uważał 
za potrzebne ukrywać tego, że negatywny stosunek zmartwiłby bardzo 
Rząd i że m ógłby w  niepożądany sposób odbić się na losach Kościoła 
Prawosławnego w  Polsce” M.

Jak widzim y, była to wypowiedź niedwuznaczna: zawierała bowiem  
otwartą pogróżkę pod adresem biskupów i całego Kościoła — pogróżkę, 
wypowiedzianą przez oficjalnego przedstawiciela Rządu. I rzeczywiście 
biskupi opozycyjni odrzucili projekt tez niezwłocznie.

„Biskup Pantelejmon — pisze arcybp A leksy — który odmówił ich (tez) 
podpisania i wykonywania, tegoż dnia (28.1.1922 r.) zmuszony był, jako 
otwarty przeciwnik legalnych rozporządzeń władzy, udać się do klasztoru 
w  M ielcuI5, n ie zatrzymując się nawet w  swoim m ieście diecezjalnym ”.

u A rcybiskup—M etropolita Je rzy  (Jaroszewski), B iskup Dionizy (W aledyński), 
B iskup Pan tele jm on (Rożnowski) 1 B iskup W łodzimierz (Tichonicki).

“  Ibidem , s. 16.
15 Mielec — m iasto b. ,pow. Kowelskiego, b. siedziba tzw . m ałego sem inarium  

duchownego i klasztoru.
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3. „Tymczasowe Przepisy”

Fakt ten był początkiem szeregu dalszych represji wobec biskupów opo
zycyjnych 16 oraz opublikowania tzw. „Tymczasowych Przepisów o sto
sunku Rządu do Kościoła Prawosławnego w  Polsce” z dnia 30 stycznia
1922 r .17 — aktu jednostronnego, z pozycji siły, wydanego z pominięciem  
trybu, ustanowionego artykułem 116 Konstytucji z 1921 r. w  sprawach 
uznawania związków religijnych przez Państwo.

Interesujące są opinie prawników i naukowców na temat tego aktu.
„Stwierdzić musimy — powiedział prof. Jakub Sawicki — że aktem  

prawnym uznania (art. 116 Konstytucji) „Tymczasowe Przepisy” z dnia 
30 stycznia 1922 r. nie są... Akt uznania wymagałby ustaw y” 18. Jest to  
więc delikatna krytyka posunięcia Ministerstwa WRiOP, dotycząca for
malnej strony wydania dokumentu, mającego regulować czasowo stosu
nek Państwa do wyznania. Niestety, J. Sawicki nie dokonał analizy m e
rytorycznej tekstu „Przepisów”.

Zasługuje na uwagę też opinia i wypowiedź innego znawcy problemów  
wyznaniowych, księdza rzymskokatolickiego, dr. Stefana Grelewskiego. 
W skazuje on m. in. na niektóre braki w  treści „Tymczasowych Przepi
sów ”:

„Nie ma... w  „Tymczasowych Przepisach” zwrotu o samodzielności Ko
ścioła Prawosławnego w  rządzeniu się własnymi ustawami kościelnymi, 
nie ma też mowy o ustaleniu położenia prawnego duchowieństwa i o za
chowaniu prawosławnych urządzeń kościelnych, oraz uprawnień kościel- 
no-m ajątkowych...” I9. I dalej: „...Z często powtarzających się w  „Tym
czasowych Przepisach” wyrażeń: „Rząd zezwala”, „rządu uznaje”, „rząd 
zapewnia” — należy też wnioskować, że 7,Tymczasowe Przepisy” są aktem, 
wykluczającym  szeroką interpretację udzielanych w  nim gwarancji w  sto
sunku do Kościoła Prawosławnego w  Polsce” 20.

Opinia ta, wydana dopiero po 15 latach wejścia w  życie „Tymczaso
wych Przepisów”, aczkolwiek nie zawierała szczegółowej analizy tego do-

'* A rcybiskup Eleuteriusz został dnia 13.X.1922 r. wywieziony do rzym skokato
lickiego k lasztoru Kam edułów na B ielanach k . K rakowa i po odbyciu 4-miesięcznej 
„izolacji” w ydalony za granicę. Biskup Grodzieński W łodzimierz, pozbawiony w  paź
dzierniku 1922 r. ka tedry , wywieziony został do klasztoru prawosław nego w Derm a- 
n iu  ma W ołyniu. B iskup B ielsko-Podlaski (Sergiusz Korolów) zawieszony na s tan o 
w isku biskupa, przebywa w Jąbłecznej w klasztorze prawosław nym .

17 M. p . n r 38, poz. 20.
** Dr Jak u b  Sawicki — „Studia nad położeniem praw nym  mniejszości re lig ijnych ' 

w  Państw ie Polskim ” , W arszawa 1937, s. 259.
11 Te problem y były poruszane praw ie we w szystkich ak tach  ustawodawczych, 

regulujących stosunek Państw a do wyznań.
"  Ks. d r S tefan  Grelewski, „W yznania protestanckie i  sekty  relig ijne w  Polsce 

w spółczesnej” , L ublin  1937, s. 30.
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kumentu, miała swoją wymowę, ponieważ wyrażała zdanie przedstawi
ciela Kościoła z uregulowanym ria podstawie Konkordatu stanem praw
nym.

N ie regulując całokształtu sytuacji prawnej Kościoła Prawosławnego, 
„Przepisy” szczególną wagę przywiązywały do sprawy organizowania
i obsadzania stanowisk kościelnych. Zastrzegając władzom państwowym  
ostateczną decyzję w  tego rodzaju sprawach, „Przepisy” poddały ścisłej 
kontroli proces rozwoju placówek duszpasterskich (poprzez lim itowanie 
ilości placówek i hamowanie wewnętrznej m isji prawosławnej). Oznacza
ło to również, że Rząd n ie obdarza zbytnim  zaufaniem strony prawosław
nej oraz pragnie zabezpieczyć sobie ścisły nadzór nad polityką personal
ną hierarchii prawosławnej oraz nad sprawami organizacyjnymi Kościoła.

Interesująca jest również uwaga Iwana W łasowskiego, byłego posła na 
Sejm i sekretarza Konsystorza Duchownego diecezji W ołyńskiej, innego ba
dacza historii kościelnej — na temat „Przepisów”:

„...historyk nie może nie liczyć się z tym  faktem, że z wydaniem „Tym
czasowych Przepisów” z dnia 30.1.1922 r. rozpoczęły się aktywne i  dość 
dotkliwe ingerencje rządu polskiego w  życie wewnętrzne Kościoła Pra
wosławnego”

4. Tragiczny agon Metropolity Jerzego (Jaroszewskiego)

Sytuację Kościoła Prawosławnego, jak przedstawiono wyżej, kompliko
w ały rozbieżności w  poglądach na sprawy organizacji ustroju i życia koś
cielnego na zasadach niezależności od zagranicznych władz duchownych
i świeckich — autokefalii> zaistniałe w  środowiskach prawosławnych — 
hierarchii, duchowieństwa i świeckiego aktywu kościelnego.

W związku z istnienim  opozycji wśród episkopatu prawosławnego, zwal
czającej dotychczasową politykę Metropolity Jerzgo, ten ostatni popierany 
przez Rząd i część pozytywnie usposobionej hierarchii dokonał szeregu 
nominacji, a następnie konsekracji na stanowiska biskupie swoich zwolen
ników. Na biskupów zostali konsekrowani: archimandryci Aleksander 
(Inoziemcew), A leksy (Gromadzki), Antoni (Marcenko). Obsadzenie stano
w isk biskupich w  episkopacie pozwoliło Metropolicie na uporządkowanie 
najważniejszej sprawy — kadry kierowniczej w  Kościele.

Przypadek zrządził, że wśród potencjalnych kandydatów na biskupa, po
siadających wszystkie do tego kwalifikacje, był archimandryta Smaragd 
(w cywilu Paweł Antonowicz Łatyszenko), b. rektor Chełmskiego Semina-

“  Ivan W laskowsky — An outline o f th e  h isto ry  of th e  U kraln ian  O rthodoz 
Church, New—York, (Narys Łstorii U kraińsko! Praw oslow noi Cerkwy)) 1988, IV/...X 
Centuries), 2, s. 21. '
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rium Duchownego, ewakuowanego w  czasie wojny w  głąb Rosji, a po 
1918 r. znajdującego się czasow o/w  Krzemieńcu. Archimandryta Smaragd 
wyróżniał się nie tylko wysokim poziomem intelektualnym, lecz również 
twardym, władczym charakterem, niełatwym  w  stosunkach z władzami
i podwładnymi; W poglądach na ówczesną sytuację Kościoła oraz na pro
jekty jego reorganizacji, statusu prawnego wypowiadał się za opozycją. 
Poglądy i szczególna postawa archimandryty nie sprzyjały ustaleniu do
brego klimatu w  jego stosunkach ze swoim zwierzchnikiem —  Metropo
litą Jerzym. Pierwsza lepsza konfrontacja doprowadziła do przypuszczal
nego naruszenia przez archimandrytę dyscypliny kościelnej wobec 
zwierzchnika —  Metropolity Jerzego, który, nie zwlekając, zasuspendował 
niepokornego archimandrytę. Ten w  zasadzie drobny konflikt m iał jednak 
charakter zasadniczy, który spowodował przeszkodę dla zaplanowanej 
przez Patriarchat Moskiewski konsekracji archimandryty Smaragda na 
biskupa Słuckiego, sufragana diecezji Mińskiej **.

Zasuspendowany archimandryta, pozbawiony wskutek tego czynnego 
udziału w  życiu Kościoła, obserwujący jednak działalność swojego zwierz
chnika i  wszystkie zdarzenia, które m iały m iejsce w  tym  Kościele w  1922 r., 
obarczał winam i Metropolitę za w łasny los i  za zaistniałą sytuację w  Koś
ciele. To były rzekome przesłanki do popełnienia przez archimandrytę 
Smaragda zbrodni, której dokonał dnia 8 lutego 1923 r. na osobie Metro
polity Jerzego w  rezydencji metropolitalnej w  Warszawie. Skazanie mor
dercy na 12 lat więzienia naturalnie nie mogło rekompensować strat m o
ralnych i politycznych, poniesionych przez Kościół Prawosławny w  Polsce 
w  pierwszych latach jego istnienia w  nowych warunkach jego bytu sa
modzielnego.

5. Zabiegi o autokefalię

Następcy tragicznie zmarłego hierarchy, Metropolicie Dionizemu (Wale- 
dyńskiemu), przypadło w  udziale objęcie rządów w  Kościele **. Nowy Me
tropolita m iał niełatwe zadanie — dokończenie rozpoczętego przez poprzed
nika dzieła — zorganizowania ustroju kościelnego na nowych zasadach, na 
zasadach autokefalii.

Po intronizacji Metropolity Dionizego, która odbyła się w  dniu 29.1V.
1923 r. w  Krzemieńcu, skład episkopatu prawosławnego był skompetowany

** Spraw ozdanie trzech opozycyjnych biskupów  (Eleuterlusza, W łodzimierza i Ser
giusza z  dn. 20.11.1922 r. złożone P a tria rsze  Tychonow). w Moskwie (A. Switiez, 
ibidem  s. 38).

*  Rząd akceptow ał w ybór M etropolity, dokonany na sesjach  Soboru i Synodu 
B iskupów dnia 20.11.1923 r, — 25.11.1923, w ydając resk ryp ty , upow ażniające go do 
zarządzania diecezją W arszawsko-Chełm ską — z dn. 21.11.1923, n r  1254 oraz m etro
polią — z dn. 23.II.23 r. N 1268. Pa trz. A reybp. Aleksy, Ibidem ., s. 41.
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i .  wszystkie pięć diecezji: Grodzieńsko-Nowogródzka, P ińsko-Poleskau , 
Warszawsko-Chełmska 25, W ileńsko-Lidska26, oraz W ołyńska27, były obsa
dzone ordynariuszami. Obsadzenie wszystkich stanowisk biskupich zapew
niało normalne funkcjonowanie władzy duchownej w  Kościele.

Niełatwym do rozwiązania zagadnieniem dla Kościoła było uzyskanie 
autokefalii; warunkujące zgodnie z żądaniem władz państwowych ostatecz
ne uregulowanie bytu prawnego Kościoła w Państwie.

Sprawa ta rozpoczęta została jeszcze w 1921 r. wystąpieniem na jesieni 
tego roku w  Moskwie naszego ambasadora, który interweniował u Pa 
triarchy Tichona w  sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek episkopatu 
prawosławnego w Polsce (Metropolity Jerzega i biskupa Dionizego) o na
danie autokefalii. Interwencja ambasadora poskutkowała. Patriarcha od
powiedzi udzielił, ale negatywnej. Decyzja ta pobudziła hierarchię i Rząd 
do szukania innej drogi do rozwiązania tego problemu, tym bardziej, że 
sytuacja tego wymagała: były to czasy, kiedy został wytoczony proces 
przeciwko Głowie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (1922), w  związku 
z czym ustały całkowicie kontakty z Patriarchatem. W tej sytuacji obradu
jący w  Warszawie dnia 14—>15 czerwca 1922 r .28 Sobór biskupów podjął 
większością głosów uchwałę o nieprzyjmowaniu żadnych zarządzeń od 
utworzonego w  Moskwie niekanonicznego Zarządu Kościelnego. Ponadto 
Sobór oświadczył, że ze względu na zaistniały stan zaburzeń i rozruchów  
w  Kościele Rosyjskim, nie zgłasza zastrzeżeń do autokefalicznego bytu 
Kościoła Prawosławnego w  Polsce, że gotów jest do pracy w  Polsce na 
zasadach autokefalii, będąc pewny dobrej współpracy z Rządem Polskim  
zgodnie z Konstytucją, z tym jednak zastrzeżeniem, że Rząd Polski uzyska 
błogosławieństwo na autokefalię od Patriarchy Konstantynopolitańskiego
i innych Patriarchów i Głów Kościołów autokefalicznych — Greckiego,

* Diecezja ta , erygow ana jeszcze w 1921 r. posiadała pierw otnie nazwę — „Die
cezja Pińsko-N owogródzka” . Z chw ilą nom inacji bpa Aleksego na stan. o rdynariu 
sza Grodzieńskiego nastąpiła  reorganizacja tery to ria lna  i w skład tej diecezji weszły 
dekanaty  woj. Nowogrodzkiego, k tó re  poprzednio wchodziły w  skład  diecezji P iń 
skiej.

K <W diecezji utworzono e ta t sufraganii Lubelskiej, obsadzony przez biskupa Lu
belskiego Antoniusza (Marcenko).

88 O rdynariuszem  tej diecezji na posiedzeniu Synodu dnia 21.IV.23 został A rcybp 
Teodocjusz (Feodosjew).

27 Na zwolniony e ta t biskupa, sufragana Krzem ienieckiego konsekrow any został 
25.III.24 r. arch im andry ta  Simon (Iwanowski), rek to r Sem inarium .

» Obecny n a  tym  Soborze M inister WRiOP ponownie w yraził życzenie Rządu 
ogłoszenia autokefalii. W spomina o tym  prof. M. Zyzykin — A utokefalia i zasady 
jej stosow ania — W. Cz. 1931, N 48, s. 701. Stanowisko w ładz oparte  było m. in. na 
kategorycznym  żądaniu przez J. Piłsudskiego „Samodzielności Cerkwi Praw osław 
n e j” . Mówi o tym  Wł. B aranow ski w sw ej książce pt. „Rozmowy z  Piłsudskim  
(1916—19S1)” , W arszawa, B iblioteka Polska, 1938, s tr . 161.
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Bułgarskiego i Rumuńskiego oraz Patriarchy Moskiewskiego, kiedy po
wróci do w ład zy2a. Uchwała ta stwarzała stan autokefalii „de facto” 80 dla 
Kościoła Prawosławnego w  Polsce, przesuwając ciężar prac nad uzyska
niem autokefalii na władze państwowe. Istotnie, Rząd Polski rozpoczął 
akcję na terenie Fanaru31 poprzez naszego ambasadora w Ankarze; która 
to akcja po prawie 3 latach starań doprowadziła do oficjalnego ogłoszenia 
autokefalii i uzyskania kanonicznego aktu, tzw. „Tomosu”, w  dniu 13.XI. 
1924, podpisanego przez Patriarchę i członków Synodu Patriarchalnego**. 
Dalszym zakończeniem tej s p r a w y  była wizyta delegacji Kościoła Prawo
sławnego z Metropolitą Dionizym na czele do Wschodnich Autokefalicz
nych Kościołów Prawosławnych na wiosnę 1927 r.83. Należy podkreślić, 
że większość zwierzchników tych Kościołów uznała autokefalię warunko
wo — do czasu uzyskania błogosławieństwa Kościoła-Matki — Patriarchy 
Moskiewskiego, a to ze względu na trudności związane ze skomunikowa
niem się z następcami zmarłego w 1925 r. Patriarchy Tichona.

6. Reforma kalendarza kościelnego

Kolejnym problemem, zakłócającym stosunki między Państwem a Koś
ciołem, a raczej między Rządem a społeczeństwem prawosławnym, szcze
gólnie wiejskim , w  Polsce była słynna sprawa zmiany kalendarza kościel
nego, tzn. przejścia z używanego przez Kościoły Wschodnie kalendarza Ju
liańskiego na kalendarz Gregoriański. Sprawa nie nowa, bowiem była 
aktualna w  XVII w. w  odniesieniu do tzw. „dyzunitów”, którzy kalendarza 
Gregoriańskiego nie przyjęli.

Sprawę tę właściwie sprowokował Synod Kościoła Prawosławnego, który 
w  połowie 1923 r. w ystąpił z wnioskiem do Ministerstwa WRiOP o zwal
nianie wojskowych oraz urzędników i pracowników instytucji państwo
wych wyznania prawosławnego w  dni świąt prawosławnych (według tzw. 
starego stylu). W odpowiedzi na ten wniosek Ministerstwo WRiOP zapro
ponowało Synodowi rozpatrzenie sprawy przejścia Kościoła Prawosławnego 
w  swej praktyce liturgicznej na nowy styl celem generalnego załatwienia 
problemu. Synod nie uważał się za uprawniony do rozwiązania we w łas
nym zakresie tego ważnego dla Kościoła problemu i zwrócił się z tą spra

2» A. Switicz, Ibidem , s. 19.
80 Dowodem tego, źe autokefałia  była już realizowana, były wybory M etropolity 

w  1923 r. bez uzyskania zgody pa triarchy  Tichona.
si Siedziba P a tria rch y  Konstantynopolskiego, mieszcząca się w  dzielnicy Kon

stantynopola o tej samej nazwie.
82 Arcybp. Aleksy, Ibidem , s. 70; iw an Własowsky, Ibidem , s. 30.

38 Biskup Aleiksy, Posieszczenije Jego Błaźenstwom , B łażenniejszim  M itropolitom  
Dionisijem  Sw iatych Praw osław nych A w tokefalnych wostocznych Cerkwiej, W ar
szawa, 1928, s. 149.
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w ą  do Patriarchy Konstantynopolitańskiego Grzegorza VII o radę i bło
gosławieństwo. Odpowiedź nadeszła w  marcu 1924 r.: Patriarcha Grzegorz 
VII powiadomił polski Synod, że wprowadził u siebie w  użycie nowy styl 
(kalendarz gregoriański) w  odniesieniu do tzw. św iąt stałych, tzn. nie wcho
dzących w  tzw. cykl paschalny (świąt których data zależy od daty Wiel
kanocy) oraz udzielił Synodowi błogosławieństwa na wprowadzenie nowego 
stylu w  Kościele Prawosławnym w Polsce. Zdając sobie sprawę z powagi 
zagadnienia, Metropolita zwołał Sobór Biskupów, na którym dnia 12.IV.
1924 r. uchwalono przeprowadzenie reformy*4. Uchwała Soboru została 
podaną do wiadomości M inisterstwa WRiOP — celem wydania „odpowied
nich zarządzeń w  sprawie opublikowania tej uchwały i nadania jej znacze
nia państwowo-społecznego” **. Jednak szerokie m asy społeczeństwa pra
wosławnego, szczególnie wiejskiego, reformy nie przyjęły. W sukurs opinii 
publicznej poszli prawosławni posłowie na Sejm i senatorowie, którzy w y
stąpili ze specjalnym memorandum,, zwalczającym nowy styl. Co gorzej, 
pisze Arcybiskup Aleksy, „w sprawę wprowadzenia w  życie nowego stylu  
wkroczyły nieprzewidziane i  niepożądane czynniki, które usposobiły pra
wosławnych przeciwko nowemu stylow i”, a przede wszystkim ingerencja 
w  niewłaściwych formach w  te sprawy administracji cywilnej w  terenie, 
która posądzała o upór duchownych, odprawiających na prośbę parafian 
nabożeństwa w  święta w g starego stylu a nawet stosowała wobec „nich n ie
zrozumiałe represje” **. Przyczyniło się do tego M inisterstwo WRiOP, w y
dając (należy przypuszczać, że w  dobrej wierze) polecenie czynnikom te
renowym  dozorowania tej sprawy. Fakt ten w yw ołał ujemny wpływ  na 
stosunek społeczeństwa do władzj wkraczających w  wewnętrzne życie 
Kościoła, jakim jest m. in. obchodzenie świąt religijnych. Społeczeństwo 
to traktowało tę sprawę jako przejaw prokatolickiej polityki władz wobec 
prawosławia W Polsce, obarczając winą za powstałe na tym tle konflikty  
Rząd. W dość krótkim czasie Synod zmuszony był zrewidować swoje sta
nowisko w  sprawie wprowadzenia nowego stylu i już dnia 16.VIII.1924 r. 
swoją uprzednią ńchwałę częściowo anulował, zezwalając na odprawianie 
nabożeństw wg starego stylu tam, gdzie tego będą żądać wierni. Sprawa 
ta dowiodła Synodowi, że nie wszystko można załatwiać na wysokim  
szczeblu bez rozeznania, że należy jednak zasięgać opinii czynników od
dolnych.

Jak widzimy, niewłaściwe załatwienie sprawy kalendarza jednakowo 
zaszkodziło hierarchii prawosławnej, jak i władzom państw ow ym 87, pogłę-

'** Arcybiskup Aleksy, Ibidem , s. 82.
“  Ibidem, s. 63.
15 Ibidem , s. 63.
!7 M inisterstwo WRiOP zmuszone było w ysłać do W ojewody W ołyńskiego pismo 

z, dn. 16.VIII.24 N 5726 z wytycznym i 1 uwagam i na  tem at niewłaściwego stosowania
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biając jeszcze bardziej powstałą już od 'pewnego czasu przepaść między 
masami prawosławnymi a władzami państwowymi, posądzanymi o sprzy
janie m isji rzymskokatolickiej.

7. Wschodni obrządek

Sytuację pogarszała realizacja przez Rzym swej tzw. „polityki wschod
niej”, prowadzonej również na „kresach wschodnich” w  środowisku lud
ności prawosławnej w  postaci działalności misyjnej, jak też propagandy 
unii w  nowej formie i szatach tzw. „wschodniego obrządku”. Akcję roz
poczęli w  1924 r. jezuici w  Albertynie pow. Słonimski, w  majątku hr. Pu- 
słowskiego. Zaczęli oni odprawiać nabożeństwa w  języku i obrządku sło
wiańskim , udzielać posług religijnych dla prawosławnych za niewielką  
opłatą lub zupełnie za darmo. Te „tanie posługi” m iały być jednym ze 
środków oddziaływania m isji na prawosławnych. Prowadzona była ta 
akcja w  warunkach wyjątkowych: na początku otwarcie popierały ją 
m iejscowe czynniki. „Bardzo zdetonowane było :— pisze Arcybiskup Alek
sy — tym i duchowieństwo prawosławne, na oczach którego odbywała się 
redukcja parafii prawosławnych, natomiast jezuici otwarcie działali 
wśród ludności prawosławnej oraz mogli otwierać swoje cerkwie nawet 
w domach prywatnych. Wkrótce powstałą sytuację wykorzystywać zaczęli 
na własny użytek karani i pozbawieni święceń za różne przestępstwa ka
noniczne księża prawosławni, którzy chętnie byli przyjmowani z zacho
waniem święceń przez stronę katolicką dla nawracania prawosławnych” •*. 
Tego rodzaju działalność jezuitów nie tylko stwarzała pozory przychylności 
władz do akcji misyjnej, lecz upewniała duchowieństwo i m asy prawo
sławne w  tym, że katolicyzacja ludności prawosławnej również odpowia
dała planom politycznym Rządu.

Z chwilą rozszerzenia się działalności misjonarzy tzw. „wschodniego 
obrządku” na teren całych „kresów wschodnich”, a przede wszystkim  na 
województwa Poleskie i Wołyńskie, sprawa ta nabrała szczególnego zna
czenia politycznego. Przyczynić się do tego miało powołanie przez Rzym 
w  1931 r. odrębnego kierownictwa dla akcji misyjnej w Polsce w  osobie 
biskupa Mikołaja Czarneckiego (poprzednio misjonarza-redemptorysty, re
zydującego w  Kowlu). Posunięcia te wywołały m. in. ożywione dyskusje 
w  prasie. Dyskutowano nad legalnością poczynań Rzymu, prowadzonych 
bez zgody władz państwowych i poza ramami, ustalonymi w  Konkordacie. 
W prasie podkreślano polityczne znaczenie koncepcji Watykanu i działal
ności misjonarzy. Budziły dużo zastrzeżeń formy zewnętrzne działalności

adm inistracyjnego nacisku w  spraw ie odpraw iania nabożeństw  wg starego stylu. 
A rcybp Aleksy, Ibidem , s. 85.

** Ibidem , s. 51.
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m isyjnej, w zorow ane ściśle na p rak tykach  duszpasterskich  praw osław ia 
rosyjskiego: w ygląd zew nętrzny m isjonarzy, noszących długie w łosy i b ro
dy, ubranych  w  su tanny  wzorem  szat księży rosyjskich , używ anie języka 
cerkiew no-słow iańskiego z wym ową rosy jską w  liturgii, w ygłaszanie kazań 
w  języku rosyjskim . Więc uznaw ano te  m etody działania za akcję  ru sy - 
fikacy jną w śród ludności praw osław nej. W łaśnie ta  strona działania m isjo
narzy  wschodniego obrządku nie odpow iadała ani lin ii politycznej w ładz 
państw ow ych, an i polskiej rac ji stanu.

Tego rodzaju  akcja m isjonarzy prow adzona by ła z rozm achem : na pole
cenie Rzym u w  D ubnie o tw arto  S em inarium  D uchow ne wschodniego 
obrządku dla kandydatów  na m isjonarzy oraz zorganizowano klasztor 
w  Kowlu. W Lublinie założony został „In sty tu t M isyjny” dla szkolenia 
przyszłych m isjnoarzy. Zarów no w  Sem inarium , jak  i w  Insty tuc ie w ykła
dane były specjalnie dla m isjonarzy przedm ioty, jak  np. teologia porów 
nawcza, litu rg ika  praw osław na, język rosyjski, lite ra tu ra  i h isto ria  ro sy j
ska. Mimo wielkiego w ysiłku m isjonarzy i szeroko zakrojonej akcji, w y
n iki jej w  zasadzie były m izerne. P ierw sze w iadom ości o faktycznym  sta
nie posiadania były ogłoszone publicznie na K ongresie U nijnym  w  Vele- 
h radach  w  1927 r.: B iskup rzym skokatolicki H. Przeździecki podał nastę
pujące liczby: naw róconych — 20.000, para fii zorganizow anych •— 14 będą
cych w stanie organizacji — 7, księży — 25 (w tym  13 b. praw osław nych), 
w ydatków  na akcje — 150.000 zł. Po dwóch latach: w 1929 r. stan  nas tępu 
jący: w yznawców  — 16.504 osób, p ara fii — 26; cerkw i — 22, księży — 25 
(w tym  7 zakonników )39. Jak  widzimy, w yniki nienadzw yczajne (l,7*/o), 
jeżeli wziąć pod uwagę przeszło 1600 para fii praw osław nych w  Polsce. 
Mimo to pow stała w  tych la tach sy tuacja zm uszała h ierarchów  praw o
sław nych do m obilizacji środków obrony swojego stanu posiadania (do po
w ołania odpowiednich insty tucji m isyjnych).

8. Procesy rew indykacyjne

W tej naprężonej sytuacji, spowodowanej ofensywą m isyjną Rzymu na 
te renach  w schodnich ówczesnej Polski, poważnym  sygnałem , zw iastu ją
cym niebezpieczeństwo u tra ty  dalszych cerkw i i nieruchom ości, posiada
nych przez Kościół P raw osław ny w  Polsce po likw idacji un ii w  X IX  w. 
na te renach  zaboru rosyjskiego, było wszczęcie przez Kościół Rzym skoka
tolicki procesów rew indykacyjnych.

F orm alnym  powodem do wszczęcia tych procesów  przez Episkopat 
Rzym skokatolicki było postanow ienie Sądu Najwyższego w  W arszawie 
w  spraw ie p rzerw ania przedaw nienia roszczeń o odzyskanie u traconych 
z w iny zaborcy p raw  m ajątkow ych. W związku z tym  postanow ieniem  Epi-

89 K. N ikołajew, W schodni obrządek, Paryż, 1950, s. 169.
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skopat Rzym skokatolicki rozpoczął akcję procesów rew indykacyjnych  p rze
ciwko Kościołowi P raw osław nem u, a m ianow icie przeciw ko insty tucjom  
jego reprezen tu jącym : konsystorzom  praw osław nym  w K rzem ieńcu, P iń 
sku, W ilnie i G rodnie, z żądaniem  rew indykacji cerkw i praw osław nych, 
budynków  parafia lnych  oraz innych nieruchom ości kościelnych, jako m ie
nia rzym sko i grecko-katolickiego, przem ocą zabranego przez Rząd carski
i przekazanego Kościołowi P raw osław nem u.

Takich pozwów zgłoszono — wg oświadczenia M inistra W RiOP na po
siedzeniu w  dniu 6.1.1930 r. Kom isji Budżetowej S ejm u ■— 724 (do K onsty- 
storzy ■— 692 i do Rządu — 32) 40. W nioski te  dotyczyły m. in. rew indykacji 
klasztorów  praw osław nych w Poczajowie, W ilnie, Żyrowicach, D erm aniu ; 
Zim nie k. W łodzim ierza woł., w  K orcu, K rzem ieńcu i M ielcu oraz św iątyń 
kated ralnych  w  Łucku, K rzem ieńcu i Pińsku.

W ystąpienia Episkopatu Rzym skokatolickiego w  te j spraw ie spowodo
w ało praw dziw y szok zarówno w  Episkopacie, jak  i w  społeczeństwie 
praw osław nym  m iast i wsi: p re tensjam i bowiem  rzym skokatolickim i obję
ta  była p raw ie  jedna trzecia całego m ają tk u  kościelnego.

S praw a ta  pobudziła M etropolitę, Głowę Kościoła Praw osław nego 
w  Polsce, do w ydania w  dniu 26.X.1929 r. specjalnego orędzia w zyw ają
cego w iernych do „pojednania, połączenia się w  jedną przyjazną rodzinę, 
do zapom nienia w zajem nych sprzeczek, do staw ienia się, jak  jeden mąż, 
w  obronie swej M atki — C erkw i P raw osław nej”..., ,;pokładając nadzieję 
na w ypróbow aną spraw iedliw ość ustaw  naszej O jczyzny oraz bezstron
ność Je j Sędziów” 41.

Orędzie i procesy rzeczywiście zm obilizowały społeczeństwo praw osław 
ne, zajęła się nim i p rasa  wszelkich kierunków , pow odując rów nież p ub li
czne ośw iadczenia n iek tórych  rzym skokatolickich dostojników  kościelnych. 
Tak, na przykład, K atolicka A gencja Prasow a opublikow ała oświadczenie 
rzym skokatolickiego M etropolity W ileńskiego Rom ualda Jałbrzykow skiego, 
w k tórym  h ierarcha ten m. in. powiedział: „nie chcę rew indykacji dla k a 
tolików  ani jednej cerkw i praw osław nej, dążę jedynie do tego, aby w  imię 
zasady spraw iedliw ości Kościoły przem ocą zabrane przez rząd  carski po
w róciły  do legalnych w łaścicieli” 42.

Swoiste uzupełnienie tego ośw iadczenia M etropolity  Jałbrzykow skiego 
stanow iło orędzie rzym skokatolickiego biskupa Pińskiego, Zygm unta Łoziń
skiego, z dnia 6.XII.1929 r., sk ierow ane do „braci praw osław nych, m iesz
kających na teren ie diecezji P iń sk ie j” 43. Te dokum enty nie zm ieniały jed 
nak postaci rzeczy, nie uspokajały  społeczeństwa praw osławnego, były n a -

04 Woło-dymyr Kosonoc’kyj — Proces za prawosław ni Cerkwy — Cz. I, W arsza
wa 1930, s. 3.

“ Ibidem , s. 8.
12 Kosonoćkyj — Ibidem , s. 11 
i: Kosonoćkyj, Ibidem, s. 12.

105



tom iast dowodem tego, że strona wznosząca pozwy odczuwała niewłaści
wość swego postępowania. Z punktu widzenia społeczno-politycznego pro
cesy były akcją szkodliwą n ie tylko dla Kościoła, lecz i dla Państwa, bo
wiem jeszcze w ięcej pogłębiały, delikatnie mówiąc, rozdźwięk i, co więcej, 
nienawiść wśród wyznawców obu denominacji religijnych, co bardzo szko
dziło jedności obywateli Państwa, jak najbardziej tej jedności potrzebu
jącego.

Zabrał również głos w  tej sprawie ten dostojnik, któremu, zdawałoby 
się, na tej sprawie powinno było zależeć — Metropolita Andrzej Szepty
cki, zwierzchnik Kościoła grecko-katolickiego w  Polsce, ponieważ większa  
część pozwów rewindykacyjnych dotyczyła właśnie cerkwi i  mienia po- 
unickiego. Jednak żadnego listu pasterskiego nie wydał, prosto udzielił 
na ten temat wywiadu, który został opublikowany w  warszawskim  perio
dyku „Dzień Polski” z dnia 2.II.1930 r. W odpowiedziach, długich i zawi
łych, pełnych wycieczek historycznych, Metropolita oświadczył: ,^Duchow
ne koła grecko-katolickie nie wezmą żadnego udziału w  tej rewindykacji. 
Cieszę się, że mogę to powiedzieć...” i dalej usprawiedliwia hierarchię ła
cińską: „przypominam, że tzw. „rewindykacja” jest w  jej oczach demon
stracją prawniczą” 44. Odpowiedź ta była jednak pośrednim potępieniem  
polityki rewindykacyjnej Episkopatu łacińskiego, ograniczającego działal
ność Metropolity Szeptyckiego na terenach b. zaboru rosyjskiego.

Sprawy rewindykacji toczyły się w  sądach i ostatecznie w  Sądzie Naj
wyższym około 4 lat: dnia 12 grudnia 1933 r .45 podjęte zostało postano
w ienie S. N., mające znaczenie zasadnicze. Sąd Najwyższy, według relacji 
K. N. Nikołaj ewa, radcy prawnego Synodu Kościoła Prawosławnego w  Pol
sce, prowadzącego z ramienia strony pozwanej te procesy — podjął za
sadniczą uchwałę następującą: uprawnienia Kościoła Rzymskokatolickiego 
do rewindykacji prawa własności w  trybie sądowym jest wykluczone; 
postanowienie natomiast Komisarza generalnego Ziem Wschodnich z dnia 
22.XII. 1919 r. dotyczyło przekazywania byłych św iątyń katolickich, obró
conych w  swoim czasie na cele prawosławia nie dotyczy b. świątyń uni
ckich.

W ten sposób, wyjaśniając sens wspomnianego rozporządzenia, Sąd Naj
wyższy odparł ten cios, jaki był wymierzony w  1929 r. w Kościół Prawo
sławny w  Polsce 4S.

“  W. Kosonoćkyj, proces za praw osław ni cerkw y, w arszaw a 1930, s. 14.
« W. Czt. 1934, N r 5, s. 80.
«  K. N. N ikołajew . W ostocznyj Obriad, B elgrad, 1939, s. 20. A utor tej rozpraw y 

był długoletnim  Radcą Praw nym  Synodu, z ram ienia którego prow adził spraw ę 
procesów rew indykacyjnych . W tydzień po zakończeniu spraw y w  Sądzie N aj
wyższym  w  1938 r. został w ysiedlony z Polski jako niepożądany obcokrajow iec. To 
b. ważne stanow isko w cen tra li M etropolii za ją ł po przeszło roku  w akansu p. W. 
Suchenek-Suchecki, b ra t naczelnika W ydziału Narodowościowego M inisterstw a 
S. W., H enryka Suchenek-Sucheckiego (W. Czt. 1935, N 18.
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9. Problem zwołania Soboru Generalnego

Wszczęcie procesów rewindykacyjnych zapoczątkowało nowy okres 
w  historii Kościoła Prawosławnego w  Polsce, uświadomiło Episkopatowi
i duchowieństwu konieczność zmobilizowania wszystkch swoich sił i  środ
ków w  obronie bytu Kościoła, a także potrzebę przyciągnięcia do obrony 
aktywu świeckiego oraz zademonstrowania jedności w  Kościele i zespole
nia wiernych wokół hierarchii przed grożącym niebezpieczeństwem utraty 
przez Kościół Prawosławny swojej bazy materialnej i sakralnej.

Episkopat zdawał sobie sprawę z tego, że rozwiązywanie trudnych i po
ważnych problemów kościelnych na szczeblu Episkopat — Rząd nie zawsze 
w  przeszłości dawało pozytywne w yniki (np. zabiegi o uregulowanie bytu  
prawnego; „Tymczasowe Przepisy” itp.), że w  najbardziej ważnych dla 
Kościoła sprawaich potrzebne jest oparcie o autorytet takiej podstawowej 
instytucji kościelnej, jak Sobór Generalny (Krajowy), składający się nie 
tylko z hierarchii, lecz i z delegatów duchowieństwa i wiernych.

Uznając więc zwołanie Soboru Generalnego za sprawę nieodzowną i nag
lącą, Synod Biskupów uchwałą z dnia 12.XII.i929 r. postanowił rozpocząć 
przygotowania do Soboru (opracowanie odpowiedniej dokumentacji — re
gulaminów, ordynacji wyborczej, projektów statutów itp.) oraz wyznaczyć 
przypuszczalny termin zwołania Soboru na dzień 12.11.1930 r.

Wykonując uchwałę Soboru, Przewodniczący — Metropolita wystosował 
do Ministra WRiOP wniosek o wyrażenie zgody na zwołanie Soboru. Po
nieważ Minister zwlekał z odpowiedzią, Metropolita wstępnie podczas oso
bistego spotkania ponowił swój wniosek. Minister nie zgłosił zasadniczych 
zastrzeżeń do Soboru, poprosił jednak o uzupełnienie wniosku odpo
wiednimi dokumentami (nadesłanie projektu ordynacji, programu dot. 
Soboru itp.). Żądane dokumenty zostały przekazane M inistrowi 21.XII. 
1929 r.

Jednocześnie wszystkie te dokumenty zostały opublikowane przez Me
tropolitę w  prasie kościelnej razem z zarządzeniem przeprowadzenia wstęp
nych prac, a w  tym wielostopniowych wyborów (w przeszło 1600 parafiach 
miało być wybranych po jednym delegacie na zebraniach parafialnych, 
delegaci ci na zebraniach dekanalnych wybierać m ieli delegatów na zebra
nia powiatowe, z kolei ci ostatni m ieli wybrać delegatów na zebrania die
cezjalne, które wybierały członków Soboru Generalnego). Jak widzimy, 
była to procedura, wymagająca czasu. Ponadto, traktując to postępowa
nie jako działalność wstępną, nie decydującą o samym zwołaniu Soboru^ 
Metropolita po rozmowie z Ministrem zdecydował się na wydanie zarzą
dzenia o rozpoczęciu akcji wyborczej na dolnych szczeblach. Właśnie to 
posunięcie zostało przez Ministra potraktowane jako naruszenie „Tym
czasowych Przepisów”, co w  konsekwencji spowodowało drastyczne za
rządzenie przerwania akcji wyborczej (wkraczanie policji do cerkwi, gdzie
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odbywały się w ybory, rep resje  w obec' dziekanów itp.}. P ow stał w ięc 
otwarty konflik t m iędzy Kościołem a M inistrem , zakończony negatyw ną 
decyzją w ładzy państw ow ej w  te j sp ra w ie 47. P ryncypialne stanow isko Mi
nistra, m ające pouczyć M etropolitę o przestrzeganiu  „Tym czasowych 
Przepisów ”, nabrało  ch a rak te ru  politycznego, stw arzało pozory, że władze- 
państw ow e nie chcą dopuścić do Soboru, nie życzą sobie uregulow ania pod
staw ow ych dla Kościoła spraw , że pozycja taka sprzyja stronie konkuren
cyjnej. T aka była opinia w środow iskach społeczeństwa prawosławnego* 
Zwołanie więc Soberu zostało na razie zamrożone.

Opinia p raw osław na żądała jednak  kontynuow ania s ta rań  o zwołanie 
Soboru, ponadto ućiiw ała Synodu z dnia 12.XIII.1929 r. nie była uchylona. 
M etropolita rozpoczął dalsze starania.

III PROBLEMY PRAWOSŁAWIA W DRUGIM DZIESIĘCIOLECIU

D rugie dziesięciolecie m iędzyw ojenne w  życiu Kościoła Praw osław nego 
w Polsce obfitow ało w  zdarzenia, k tó re  w ydatnie rzu tow ały  na charak te r 
stosunków  z w ładzam i państw ow ym i oraz na politykę w yznaniow ą tych 
ostatnich, stosujących wobec Kościoła P raw osław nego nadal politykę z po
zycji siły.

R ejestr problem ów, w ym agających rozw iązania, aczkolw iek ilościowo n ie 
tak  obszerny, jak  w pierw szym  dziesięcioleciu, m iał jednak  bardzo duży 
ciężar gatunkow y, a to dlatego, że w niek tórych  w ypadkach problem y te  
pow staw ały w w arunkach, m ających charak te r naw et dram atyczny, po
niew aż w  ich rozw iązaniu zaangażow ane były uczuciowo m asy w ier
nych.

W tym  dziesięcioleciu m iało nastąpić zakończenie przygotow ań do zwo
łan ia Soboru K rajow ego, a to:
— poprzez specjalnie pow ołaną do tego instancję — Z ebranie Przedsobo- 

row e i K om isję M ieszaną przedstaw icieli Kościoła i Rządu;
— dojrzał do rozw iązania problem  ukrain izacji Kościoła na Wołyniu,
— zrealizow ana została refo rm a zakładów  teologicznych,
— rozpoczęła sw oją działalność rzym skokatolicka m isja  na W ołyniu w  fo r

m ie tzw. „akcji rew indykacji dusz”,
— wzmożono przez państw ow e czynniki adm in istracy jne akcję burzen ia 

cerkw i na Chełmszczyźnie,
— zakończono wreszcie p race nad sporządzeniem  koniecznej dokum en

ta c ji dla uregulow ania by tu  praw nego tego K ościołaj uwieńczone opu
blikow aniem  podstaw ow ych w te j spraw ie aktów  praw nych: D ekretu
o stosunku P aństw a do PA KP, Rozporządzenia Rady M inistrów  o uz
naniu  S ta tu tu  w ew nętrznego PA KP, Zarządzenie M inistra W RiOP

i7 A. Switicz. Ibidem, s. 85—86.
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o zatw ierdzeniu S ta tu tu  K onsystorzy D ieciezjalnych oraz ustaw y o u re 
gulow aniu stanu  praw nego m ajątków  Kościoła Prawosław nego.

1. Przygotowania do Soboru — Zebranie Przedsoborowe i Komisja Miesza
na Przedstawicieli Rządu i Episkopatu

Pow stały  w zw iązku z w yboram i delegatów  na przyszły Sobór konflik t 
został zażegnany dopiero po wizycie M etropolity u P rezydenta R.P. dnia 
10.1.1930 r. M inisterstw o WRiOP i Synod, zdając sobie spraw ę, że nie n a
leży przedłużać sytuacji, k tó ra  nie była norm alna, a wręcz szkodliwa za
rów no dla Rządu, jak  i dla Kościoła, zm uszone były pójść na kompromis. 
Z a  obopólną zgodą Synodu i M inisterstw a postanow iono poprzedzić Sobór 
n arad am i specjalnie do tego pow ołanej insty tucji kolegialnej — Zebrania 
Przedsoborowego, składającego się z przedstaw icieli poszczególnych die
cezji (duchownych i świeckich), k tóre przygotow ałoby konieczną doku
m en tac ję  dla przyszłego Soboru ł .

Toteż uchw ałą z dnia 7.V.1930 r. pow ołane zostało przez Synod „Z ebra
n ie Przedsoborow e”, sk ładające się z kandydatów  na członków przyszłego 
Soboru (tzw. wyborców) w edług określonego klucza. W skład Zebrania 
Przedsoborow ego zostali w ięc powołani: z diecezji G rodzieńskiej i Nowo
gródzkiej — 4 delegaci (w tym  1 duchowny), z diecezji P ińskie j i Poles
k ie j — 5 delegatów  (w tym  2 duchownych), z diecezji W arszawsko-C hełm - 
skiej — 5 delegatów  (w tym  2 duchownych), z diecezji W ileńskiej i L id- 
zkiej — 3 delegatów  (w  tym  1 duchownego) o raz z diecezj W iołyńskiej — 
8 delegatów  (w tym  4 duchownych), razem  delegaci diecezjalni stanow ili 
g rupę 25 osób (10 duchow nych i  15 świeckich). Ponadto  w skład Zebrania 
weszło 2 delegatów  S tudium  Teologii P raw osław nej U.W. H ierarch ia r e 
prezentow ana była przez 3 osoby: M etropolitę, jako przewodniczącego 
z u rzędu ; oraz A rcybiskupów  A leksandra i Aleksego. W posiedzeniach Ze
b ran ia  Przedsoborowego uczestniczyli przedstaw iciele trzech resortów : Mi
n isterstw a WRiOP, M inisterstw a S praw  W ew nętrznych i M inisterstw a 
S praw  Zagranicznych. Z ram ien ia  K ancelarii Synodalnej w  naradach  brali 
udział: S ekretarz  Synodu, Jerzy  Roszczycki i R adca P raw ny  Synodu 
K. N ikołajew . K om isję M ieszaną tw orzył zespół p rzedstaw icieli Rządu, 
uczestniczących w posiedzeniach Z ebrania Przedsoborowego oraz p rzed
staw icieli h ie rarch ii — członkowie Synodu w składzie: M etropolita Dionizy 
oraz arcybiskupi Aleksy i A leksander.

In teresu jący  jest klucz narodow ościowy praw osław nych członków Ze-

1 Niewątpliw ie p ro jek t ten został zapożyczony z p rak ty k i Kościoła Rosyjskiego, 
kiedy po Rewolucji 1905 r. Synod Rosyjski na życzenie postępowej części ducho
wieństwa i h ierarch ii powołał specjalną kom isję („Predsobornoje P risu tstw ije” ), 
k tó re j zadaniem  było przygotow anie m ateriałów  dla przyszłego Soboru Krajowego 
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. „
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brania Przedsoborowego, wg oceny Iwana Własowskiego, który uważa! 
skład członków za „tendencyjnie dobrany”: na 27 członków tego Zebra
nia — „przedstawicieli duchowieństwa i świeckich” — Rosjan było 20. 
a następnie 21 i  tylko 7, a potem 6 U kraińców 2. Uwaga ta oznaczała, że 
podczas posiedzeń było niemało reperkusji politycznych na tle narodo
wościowym  (problem ukrainizacji Kościoła!).

Uroczyste otwarcie sesji Zebrania Przedsoborowego zainaugurował res
krypt Prezydenta RP do Metropolity Dionizego z dn. 30.V.1930 r., w  któ
rym najwyższy dostojnik Państwa powiadamiał o zgodzie władz na zwo
łanie Soboru Krajowego z poprzedzającym go Zebraniem Przedsoborowym: 
„Nastąpił czas, aby pragnienia wyższego kierownictwa Kościoła Prawosław
nego w  Polsce, jak również i wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Pol
skiej wyznania prawosławnego, zostały ziszczone...” 3.

Pierwsza natomiast robocza sesja Zebrania odbyła się w  dniach od 
29.VI do 3.VII. 1930 r. Podczas tej sesji powołano prezydium: przewodni
czącym został z urzędu Metropolita, wybrano 2 wiceprzewodniczących i 2 
sekretarzy. — Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: Protoijerej Włodzi
m ierz Juźwiuk i prof. J. Ogijenko, generalnym sekretarzem — p. Borys 
Lelawski i sekretarzem prof. M. Kobryn. I tu zachowano klucz narodo
wościowy — do prezydium weszli dwaj Ukraińcy — prof. J. Ogijenko
i prof. M. Kobryn. Pozostałe dni przeznaczone były na zapoznanie się 
z regulaminem obrad oraz na wyłonienie 6 komisji: 1. Religijnej, 2. Organi- 
zacyjno-prawnej wewnętrznej, 3. Organizacyjno-prawnej zewnętrznej,
4. Oświatowej, 5. Komisji Wewnętrznej Parafialnej i  życia klasztornego,
6. Komisji do spraw duchowieństwa prawosławnego.

Posiedzenia komisji rozpoczęte zostały dopiero w  1931 r., zainaugurowa
ła je Komisja I — Religijna — sesją w  dniu 17.111.1931 r. *. Jednocześnie 
dość intensywnie działała tzw. Mieszana Komisja Porozumiewawcza przed
stawicieli Rządu i hierarchii prawosławnej, która opracowała plan swej 
pracy i  prac Zebrania Przedsoborowego oraz zasadnicze tezy pracy stwier
dzające, że „hierarchia i  przedstawiciele Rządu przejęci są gorącym prag
nieniem  wznowienia prac Zebrania Przedsoborowego, aby prace te prze
biegały jak najbardziej produktywnie celem najrychlejszego zwołania sobo
ru” 8. Naturalnie te pobożne życzenia pozostały tylko życzeniami. Rytm  
prac Komisji był coraz powolniejszy, czego dowodem był fakt, że w  ciągu 
5 lat przerwy między sesjami plenarnymi Zebrania odbyły swoje posiedze

1 Ibidem , s. 82.
» W. CZ. 1930, N 23, s. 381.
4 W oskriesnoje Cztlenije 1931, N r 12, s. 120.
• Ibidem , s. 314.

110



nia jedynie 4 komisje: I i IV*, V i VI 7, a najważniejsze: II i  III, wcale 
nie obradowały. N iewiele uczyniła też II Sesja Plenarna, obradująca w  dniu 
śmierci Marszałka Piłsudskiego, od 12 do 14 maja 1935 r. (uzupełniono 
jedynie skład członków Zebrania w  związku z zaszłymi w  ciągu pięcio
lecia przeniesieniami duchownych na inne stanowiska wzgl. ze zgonami 
niektórych członków. Prace nieczynnych komisji II i III przejęła Ko
misja Mieszana. Wyniki prac tej ostatniej ujrzały światło dopiero po opu
blikowaniu dekretu z dnia 18.XI.1938 r., a zapowiedzianego przez Prezy
denta RP Soboru nie doczekano się.

2. Problem ukraiński w  Kościele

W zasadzie problem ten był aktualny przede wszystkim  w  największej 
diecezji — Wołyńskiej. Właśnie na Diecezjalnym Zjeździe duchowieństwa
i laików w  Poczajówie, który odbył się w  dniach 3— 10 października 1921 r., 
został w ysunięty przez ukraińskich aktywistów i działaczy (ks. Nikanor 
Abramowicz, ks. Piotr Tabiński, prof. W. Bidnow i in.) wniosek o ukraini- 
zację nabożeństw, jako podstawę „narodowo-kośeielnego odrodzenia na
rodu ukraińskiego” 8. Drugim hasłem ruchu ukraińskiego w  Kościele było 
tzw. „rozmoskwienie Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” polegają
ce na pozbyciu się episkopatu w  większości pochodzenia rosyjskiego, wzgl. 
zruszczonego, i na zastąpieniu go biskupami —  Ukraińcami. Ośrodkiem  
ekstermistycznym tego ruchu było m.in. miasto Włodzimierz Wołyński, 
gdzie został zorganizowany własny Zarząd Duchowny, a najbardziej ak
tywnym  rzecznikiem i działaczem ruchu był lekarz dr A. Riczyńśkyj, w łaś
ciwy organizator tego Zarządu. Jego ostre opozycyjne wystąpienia powo
dowały stałe zatargi z Wołyńską władzą diecezjalną. Z chwilą wydania 
„Tymczasowych Przepisów” w  dniu 30.1.1922 r. organ ten nie znalazł m iej
sca w  strukturze organizacyjnej diecezji, posiadającej w łasny kanonicz
nie powołany organ — Konsystorz.

Należy podkreślić, że episkopat zasadniczo uznawał potrzebę zaspokoje
nia żądań ukraińskich działaczy kościelnych, czego dowodem było poru
szenie tego problemu w  uchwałach, podjętych na sesjach Synodu w  dniu 
16 czerwca i 14 grudnia 1922 r. oraz 3 września 1924 r. w  sprawie uży
wania m owy ojczystej narodów w  ich życiu kościelnoreligijnym.

Dla realizacji tych uchwał w  kwietniu 1925 r. powołana została przy 
Synodzie Kościoła Prawosławnego w  Polsce ,,Komisja do przetłumaczenia 
Pisma św. oraz Ksiąg liturgicznych na język ukraiński”. W skład Ko
misji, działającej pod przewodnictwem Metropolity, w eszli najwybitniejsi 
naukowcy i działacze ukraińscy, zamieszkujący w  Polsce i Czechosłowa

• W. Cz. 1931, N r 48, s. 696.
• Ibidem , 1933, N r 42—43 — Prace 6-ej Kom isji Z ebrania Przedsoborowego.
• J . W lasowsky. Ibidem , str . 16—17.
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cji*. F ak t podjęcia przez Synod uchw ał i utw orzenie przy  Synodzie Kom isji 
stw ierdzał gotowość h ierarch ii do zadośćuczynienia tej spraw ie, lecz n ie  za
dow alał nacjonalistów  ukraińskich, k tórzy żądali szybkiej uk rain izac ji n a 
bożeństw a w e w szystkich parafiach  m etodam i, stosowanym i w kolegial
nych insty tucjach  świeckich, m etodam i p arlam en tarnym i (tzn. poprzez po
w szechne głosowanie parafian , gdzie decydującym  czynnikiem  byłaby w ięk
szość wynazwców). W ładze duchow ne uważały, że w tej spraw ie należy 
uw ażać za m om ent decydujący jednogłośne życzenie para fian  (wszystkich), 
co m iało nie dopuścić do rozłam u w śród wyznawców. D rugim  elem entem , 
ham ującym  natychm iastow e i powszechne w prow adzenie ukrain izacji Ko
ścioła, były trudności z tłum aczeniem  ksiąg liturgicznych na język u k ra iń 
ski, ponieważ ta  tru d n a  i odpow iedzialna praca w ym agała jednak  czasu.

Udział ludności ukraińsk iej Wołynia, Chełmszczyzny, Polesia i  Podlasia 
w  w yborach do Sejm u i S enatu  na jesieni 1922 r. przyczynił się do 
pow stania ukraińsk iej rep rezen tacji p arlam en tarnej, sk ładającej się z 28 
członków. W prawdzie pod względem relig ijnym  by ła to g rupa b. zróżnico
w ana (wchodzili w je j skład w ierzący i niew ierzący członkowie), ale mogła 
jednak  oddziaływać na bieg spraw  kościelnych, poprzez w ystąpienia od
dzielnych posłów i senatorów  (posłowie Sergiusz C hrucki) Borys K ozub
ski, Sem en Lubkrski, senatorow ie — M ichał Czerkawski, ks. D am ian 
H ersztański).

K olejnym  objawem  aktyw ności ukraińskiego ruchu  kościelnego było zwo
łan ie w dniach 5—6 czerwca 1927 r. U kraińskiego Z jazdu Kościelnego, 
zorganizowanego przez K om itet pod przew odnictw em  dr. A. Riczyńskiego, 
zjazdu z p unk tu  w idzenia kanonicznego nielegalnego — i dlatego odbytego 
bez udziału duchow ieństw a. Na zwołanie bowiem  tego Z jazdu Synod nie 
dał swego błogosław ieństw a. Porządek dzienny Z jazdu zaw ierał 5 pozycji:
1. W spółczesny stan  religijnokościelnego życia ukraińsk iej ludności p ra 
w osław nej w  Polsce, 2. Zaspokojenie potrzeb relig ijnych  ukraińsk iej lud 
ności praw osław nej (nabożeństw , nauk i religii w kościele, szkole i poza 
szkołą, ksiąg liturgicznych, p rasy  relig ijno-m oralnej oraz księży, psalm i
stów  i dyrygentów), 3. S praw a w ew nętrznego u stro ju  kanonicznego K o
ścioła Praw osław nego w Polsce, 4. S praw a gospodarki kościelnej i 5. S p ra 
w ozdania z terenu.

Przew odniczącym  był p. Iw an  W łasowski, dyrek tor U kraińskiego G im 
nazjum  w  Łucku, D yskusja zjazdowa w ykazała, że głów nym i potrzebam i 
Z jazdu było: odnowienie sta rych  i w prow adzenie częściowo now ych oby-' 
czajów u k r a iń s k ie j  niezwłocznej uk rain izac ji nabożeństw  i w ew nętrznej

• W łasowsky, Ibidem , s. 28. O 10 la t  później powołana została przez U kraiń
ski In sty tu t N aukowy Kom isja do tłum aczenia pod przewodnictw em  M etropolity — 
W. Cz. 1933 Nr 47, s. 679.
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biurowości Kościoła, a przede wszystkim obsadzenie trzech katedr bisku
pich na ziemiach z przeważającą ludnością ukraińską — powołania bis- 
kupów-Ukraińców z uprawnieniami ordynariuszów (członków Synodu) 
oraz reorganizacja konsystorzy diecezjalnych i zmiana obsady na stano
wiskach tzw. protoijerejów powiatowych, rzekomo będących dotychczas 
propagatorami rusyfikacji10. Sesja została zakończona wyborem „Ukraiń
skiego Komitetu Kościelnego”. Fakt wydania przez władze wojewódzkie 
zgody na zwołanie Zjazdu bez uprzedniego porozumienia się z władzami 
duchownymi świadczył o tym, że ukraińscy nacjonaliści kościelni byłi przez 
władze państwowe popierani11. Właśnie powołany przez Zjazd Komitet 
pod przewodnictwem dr. A. Riczyńskiego wszczął za zezwoleniem władz 
wojewódzkich akcję zebrań agitacyjnych w  parafiach na rzecz ukrainiza- 
cji Kościoła. Działalność dr. Riczyńskiego i cała jego arogancka postawa  
wobec hierarchii prawosławnej spowodowała wkrótce ostrą reakcję Sy
nodu, który ekskomunikował go dnia 15.IV.1929 r.

Objęcie stanowiska wojewbdy wołyńskiego przez p. H. Józewskiego,
b. ministra Spraw Wewnętrznych, znanego protektora Ukraińców „męża 
zaufania” Marszałka Piłsudskiego, rozpoczęło nową erę w  sytuacji Ludu 
Ukraińskiego na W ołyniu12.

Wybitny znawca problematyki prawosławia w  Polsce, K. N. Nikołajew  
tak ośreślił politykę ukrainizacji na Wołyniu: „Rząd polski też dobrze 
rozumiał, że przesłanką zwycięstwa nad prawosławiem jest osłabienie Koś
cioła od wewnątrz. Problem narodowościowy stanowił najwierniejszy do 
tego środek. Oddając Kościół Prawosławny nacjonalistom ukraińskim na 
Wołyniu, Rząd osiągnął od razu kilka celów: zadowalał żądania narodo
wościowe tam, gdzie interesy Rządu to dopuszczały, odrywał Wołyń od 
Galicji, usposobionej antypolsko i oprócz tego rozbijał jedność Kościoła” ls.

Inicjatywę w  prowadzeniu polityki ukrańiskiej na Wołyniu przejęli pro- 
rządowi posłowie ukraińscy BBWR (Bezpartyjnego Bloku Współpracy 
z Rządem) kierowani naturalniej przez wojewodę. Jednym z pierwszych  
posunięć na tym odcinku było założenie „Towarzystwa im. Metropolity 
Piotra Mohyły”. W uroczystym otwarciu działalności Towarzystwa dn.

a J . W iasowsky, ibid, s. 47—49.
11 Potw ierdza to  fak t w ydania przez władze wojewódzkie zezwolenia na  odbycie 

Z jazdu Kościelnego zakazanego przez władze kościelne.
“  W. Cz. 1931, N r 13, s. 128. Należy podkreślić, że wojewoda H. józew ski w  o kre

sie przygotow ania rzekom ego Soboru Krajowego wszedł w  sk ład  Mieszanej Ko
m isji Porozum iewawczej P rzedstaw icieli R ządu i H ierarchii, i w  skład Z ebrania 
Przedsoborowego z ram ienia władz państwowych.

U K. N. N ikołajew  — Ibid., s. 244. Oto opinia U kraińca — J . W łasowskiego na 
tem at po lityk i H. Józewskiego „w  przeglądzie retrospektyw nym  polityk i wojewo
dy  wołyńskiego H. Józewskiego wobec Kościoła Praw osław nego n ie  możemy 'n ie  
u s ia ć , że ta  polityka będąc pozytywna  dla Ukraińców, była jednocześnie! polityką 
polsko-państw ow ą” . Ibid., s. 78.
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19.XI.1931- r. wzięła udział również hierarchia prawosławna — sam Me
tropolita Dionizy i Arcybiskup Aleksy 14. Oznaczało to zapowiedź złagodze
nia stosunków między hierarchią a ukraińskimi działaczami na Wołyniu. 
Trzeba zaznaczyć, że zgodnie ze statutem miało to być Towarzystwo, zrze
szające prawosławnych bez różnicy narodowości, faktycznie jednak w  skład 
jego wchodzili Ukraińcy. Działalność Towarzystwa miała polegać na wy
głaszaniu odczytów publicznych na tematy kościelne i narodowo-historycz- 
ne, mające na celu nawiązanie do sławnej przeszłości i podniesienie świa
domości społeczno-politycznej miejscowej ludności w duchu współpracy 
dla dobra Ojczyzny.

W ramach realizacji postulatów wysuniętych jeszcze przez Zjazd w Łuc
ku, wojewoda Józewski wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa WRiOP, 
w  sprawie wysunięcia wobec Synodu postulatu konsekracji biskupa ukraiń
skiego na katedrę biskupa-sufragana w Łucku, nieobsadzoną od czasu 
przeniesienia do Grodna biskupa Aleksego. Kandydatem był archimandry- 
ta Polikarp (Piotr Dmytrowicz Sikorski), b. naczelnik wydziału gospodar
czego w ukraińskim Ministerstwie Wyznań, posiadający 10-letni staż pracy 
na' stanowiskach duchownych w Kościele Prawosławnym w Polsce. Synod 
uległ presji Ministerstwa WRiOP i wyraził zgodę na konsekrację archi- 
mandryty Polikarpa, warunkując swoją decyzję zgodą Ministerstwa na 
konsekrację kandydata Synodu — archimandryty Sawy (Sowietowa).

Było to duże osiągnięcie ruchu ukraińskiego nie tylko na Wołyniu, który 
miał już „Władykę — prawdziwego Ukraińca” . Nowy biskup niezwłocznie 
rozpoczął wizytację parafii, mającą charakter raczej propagandowych im
prez politycznych na rzecz uświadomienia Ukraińców, niż normalnej w i
zytacji kanonicznej Biskupa.

Konsekwentny nacisk na hierarchię prawosławną wojewódzkich władz 
państwowych w kierunku jej „odmoskwienia’  ̂ cechuje ich politykę w tym 
okresie. Plany działaczy ukraińskich, zmierzające do usunięcia głównej 
przeszkody na drodze do całkowitego opanowania Kościoła, zdradził m. in. 
najaktywniejszy bojownik ruchu, dr A. Riczyński, który na naradzie u Me
tropolity mającej na celu osiągnięcie porozumienia z przywódcami ukraiń
skimi z Wołynia, pozwolił sobie na arogancki docinek 15 pod adresem gos- 
podarza-Metropolity, mówiąc: „Teraz rozumiem, że zrobiliśmy omyłkę, kie
dy odrzuciliśmy sugestię Polaków, którzy mówili nam: „idźcie z nami
i będziecie mieć wszystko, nawet łącznie z obaleniem Dionizego” . Wypo
wiedź ta demaskowała inicjatorów polityki ukraińskiej na Wołyniu i rzu
cała światło na dalszy rozwój zdarzeń, a jednocześnie ujawniała, z jakimi

«  W. Cz. 1931, Nr 91, s. 741; szczegółowe sprawozdanie — „Za Sabornist” , 1932.
»  J. Wiasowski, opisując koleje ugodowych rozmów z hierarchią prawosławną, 

cytuje w swej pracy tę wypowiedź A. Riczyńskiego aż dwukrotnie, zapominając, 
że kompromitowały działaczy ukraińskich.
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kontrahentami miały do czynienia władze państwowe na Wołyniu z woje
wodą Józewskim na czele.

Następnym zdarzeniem, mającym duży polityczny wydźwięk, była słyn
na demonstracja ukraińska podczas wielkiego święta odpustowego w Ław
rze Poczajowskiej — największym starożytnym klasztorze prawosławnym 
w Polsce, która miała miejsce dnia 10 września 1933 r . le. Był to rok 10-le- 
cia rządów Metropolity Dionizego i władze duchowne postanowiły urzą
dzić święto jak najbardziej uroczyście. Brał w nim udział Episkopat, liczne 
duchowieństwo oraz rzesze wiernych pątników. Uroczystości w Ławrze 
były poprzedzone zorganizowaniem w dniu 30.IV.1933 r. przez przedstawi
cieli społeczeństwa prawosławnego jubileuszowej akademii w Warsza
wie.

Rzecz zasługująca na uwagę, że jubileusz Metropolity zorganizowany 
przez warszawskie społeczeństwo prawosławne w Warszawie, znalazł od
dźwięk w prasie polskiej, i to negatywny: w niespełna dwa miesiące póź
niej rozpoczęła się prawdziwa nagonka na osobę Metropolity i przy tej 
sposobności na Kościół Prawosławny w Polsce na łamach krakowskiego 
czasopisma („Ilustrowany Kurier Codzienny” z dnia 5.VI.33 r. artykułem 
korespondenta z. Warszawy pt. „Prawosławni rusyfikatorzy na kresach
i Prawosławie... pod Krakowem” . Po tym artykule zaczęły ukazywać się
i dalsze, poświęcone nie tyle osobie jubilata, ile prawosławiu w ogóle (np. 
lwowskie „Diło” N 143, „Kurier Wileński” z dnia 6.YI.33 r., ^Kurier Po-

Na dzień 10.IX.33 r., niedzielę, przypadało w  Ławrze Poczajowskiej doroczne 
święto — odpust, obchodzony przez prawosławnych b. uroczyście, z udziałem setek 
procesji parafialnych i dziesiątków tysięcy wiernych. W  tym roku uroczystości te 
połączone były z jubileuszem Metropolity. W  tym dniu działacze ukraińscy zorgani
zowali demonstrację, polityczną na rzecz ukrainizacji Kościoła Prawosławnego 
w  Polsce, mobilizując w  tym celu młodzież ukraińską. Do Ławry przybyli m. in. 
prawosławni posłowie na Sejm, senatorzy oraz inni: działacze Towarzystwa im. Pio
tra Mohyły, którzy właściwie byli i przywódcami, i kierownikami prowadzonej 
przez młodzież' „akcji”. Kulminacyjnym punktem uroczystości kościelnej była 
procesja, podczas której wywieszono olbrzymią flagę żółtobłękitną, a dziesiątki 
młodzieńców z flagami ukraińskimi i transparentami z napisami wrogimi wobec 
hierarchii prawosławnej i z żądaniami ukrainizacji. Przerywając śpiewy religijne, 
młodzieńcy ci wznosili również okrzyki o wrogiej treści. Po zakończeniu uroczy
stości kościelnych posłowie ukrańscy zorganizowali wiec, na którym głosili żądania 
„odmoskwienia” Kościoła. Zdarzenia te znalazły naturalnie oddźwięk w prasie 
polskiej, ukraińskiej i rosyjskiej, które podawały relacje o przebiegu demonstra
cji oraz komentarze, naturalnie z różnych punktów widzenia. Na demonstrację 
zareagował również sam Metropolita, wydając dnia 9.X.33 r. Orędzie do episkopatu, 
duchowieństwa i wiernych, oceniające demonstrację w  Poczajewie: „i to warchol- 
stwo kościelne zostało dokonane, — pisał Metropolita, — na oczach wielotysięcznej 
rzeszy ludu prostego, który powrócił do swoich domów zbałamucony, zgorszony, 
obrażony w  swych najświętszych uczuciach” ... „I jakże gorzko uświadomić sobie, że 
kierownikami tego warcholstwa okazały się osobistości, posiadające autorytet bu
downiczych porządku państwowego, tzn. posłowie na Sejm i Senat” ... W. Cz. 1933, 
Nr 42—43, s. 641—642.
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ranny” z dn. 14.VI.33, artykuł pt. „Polityka rusyfik '■cyjna Metropolity Dio
nizego na kresach wschodnich” ). W tej kampanii wzięła również udział 
i  Katolicka Agencja Prasowa (KAP z dnia 22.VI.33 r.), jak zawsze przyłą
czając się do krytyki pod adresem swojego ideologicznego przeciwnika 
i  konkurenta. Znamienne i bardzo interesujące są odgłosy na tę kampanię 
prasy sanacyjnej i ukraińskiej, prasy obozu prawicowego, np. dziennika 
„Kurier Warszawski” z dn. 21.VI.33 i „Dziennik Wileński”  z dn. 23.VI.33. 
Pierwszy na ten temat napisał: „Kampania części prasy sanacyjnej, ma
jąca na celu ukrainizację Kościoła Prawosławnego w walce z jego cha
rakterem rosyjskim, powinna wywołać bardzo poważne wątpliwości...”

Natomiast „Kurier Wileński” pisze otwarcie: „Powinniśmy w  sposób 
jak najbardziej przekonujący przestrzec przed popełnieniem nieporówna
nie bardziej niebezpiecznej dla Państwa i Kościoła omyłki — przed prze
kazaniem Metropolii w  ręce działaczy ukraińskich lub białoruskich, co 
właśnie doprowadziłoby do rozpalenia walki narodowościowej i religijnej 
na kresach. Wiemy dobrze, że część prasy sanacyjnej nawet gotowa jest 
do współpracy w tym kierunku...”

Jak widzimy, prasa ujawniła źródła i cele kampanii przeciwko Metro
policie i Kościołowi. Nagonka, podjęta w  prasie, stanowiła przygotowanie 
do dalszych, bardziej radykalnych kroków, a mianowicie do usunięcia Me
tropolity ze stanowiska ordynariusza diecezji Wołyńskiej, co zostało zre
alizowane przez wojewodę wołyńskiego Józewskiego, który wykorzystał 
do tego zaaranżowaną przy jego pomocy, wspomnianą wyżej demonstrację 
polityczną ukraińskich aktywistów w Poczajowie na jesieni 1933 r., pod
czas uroczystości odpustowych w  klasztorze. W tej sytuacji Metropolita 
zmuszony był zrezygnować z bezpośredniego kierowania diecezją Wołyń
ską, którą w  następnym roku objął Arcybiskup Aleksy.

Kulisy polityki ukraińskiej w Kościele ujawnił J. Własowski, mówiąc: 
„Wiedzieliśmy, że za takąż aprobatą Marszałka, popierał żądania ukraiń
skiego ruchu kościelnego na Wołyniu wojewoda H. Józewski, jako mąż 
zaufania Piłsudskiego w sprawach polityki kościoła na Wołyniu” l7.

Tak było do zgonu Piłsudskiego. Po dniu 12 maja 1935 r. na odcinku 
spraw ukraińskich nastąpiły duże zmiany. Wielką rolę w tego rodzaju 
sprawach odegrał ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych M. Kościał- 
kowski. Oto stanowisko tego Ministra w relacji posła na Sejm Piotra Pew
nego, przewodniczącego Ukraińskiej Reprezentacji Poselskiej Wołynia, 
który wziął udział w rozmowie delegacji ukraińskiej z ministrem: „Nie 
będę dyskutował na temat Wołynia, jako ziemi ukraińskiej, czy świado
mości narodowej ludności Wołynia. To do niczego nie doprowadzi i tu nie 
znajdziemy wspólnego języka. To wojewoda Józewski buduje na Wołyniu 
„wioski Potiomkinowskie” i myśli, że na Wołyniu istnieje masa etnogra

17 J. Własowsky, Ibidem, s. 136.
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ficzna, jaką panowie nazywają Ukraińcami. Zresztą jedynie w celach kur
tuazyjnych używam nazwy .^Ukrainiec” zamiast „Rusin” . Ale zrozumcie, 
Panowie, ten kraj jest polski. Jedyna więc droga — to asymilacja Woły
nia, jak również wszystkich Ukraińców w  Polsce” 1S.

3. Wzmożenie propagandy katolickiej na Wołyniu i tzw. „rewindykacja 
dusz”

Pierwsza połowa drugiego dziesięciolecia w  dziejach Kościoła tzw. 
„wschodniego obrządku” nacechowana była dalszym rozwojem aktywności 
misjonarzy katolickich: jak już wspomnieliśmy wyżej, akcją kierował spe
cjalny biskup, redemptorysta, Mikołaj Czarnecki. Rozwijała się dość mier
nie „kuźnia kadr kapłańskich” tego obrządku, zorganizowane w  Dubinie 
Seminarium duchowne. Akcja wymagała jednak większej ilości duchow
nych, znających dobrze język rosyjski i ukraiński oraz obeznanych solid
nie z rytuałem i liturgią prawosławną. Z braku już gotowej i wyszkolonej 
kadry zwrócono się do duchownych, relegowanych z tych lub innych po
wodów z czynnej służby w  Kościele Prawosławnym. Przyjmowano ich 
bardzo chętnie, z jednoczesnym uznaniem ważności ich święceń prawo
sławnych i wysyłano zwykle tam, gdzie istniał konflikt między proboszczem 
prawosławnym a jego parafianami. Tego rodzaju ataki jednak nie stanowi
ły wielkiego niebezpieczeństwa dla Kościoła, szczególnie na Wołyniu i Po
lesiu. Fakt ten tłumaczy ukraiński historyk Kościoła J. Własowski tym 
argumentem, że ^akcja nowounijna Rzymu nie miała narodowo-ukraiń- 
skiego charakteru i pod tym względem nie była konkurentem dla ukraiń
skiego ruchu kościelnego w  prawosławiu: nie wiemy ani o jednym przy
padku, aby na unię wschodniego obrządku przeszła parafia, w  której na
bożeństwo było odprawiane w żywym języku ukraińskim” “ . Kierownictwo 
zaś Kościoła Prawosławnego nie lekceważyło jednak tej akcji. Dowodem 
tego było zorganizowanie Komitetów Misyjnych (diecezjalnych, powiato
wych i dekanalnych) oraz zwołanie w  1934 r. w  Ławrze Poczajowskiej 
pierwszego krajowego Zjazdu Misjonarzy prawosławnych (3.IX. — 10.IX 
1934), na którym wygłoszono szereg referatów z zakresu pracy misyjnej, 
a w tej liczbie na pierwszym miejscu — referat „Współczesna unia i nasz 
do niej stosunek” —■ powiatowego misjonarza nowej generacji, ks. Grzego
rza Metiuka (obecnie biskup Andrzej Metiuk jest w  Stanach Zjednoczo
nych). Akcję wschodniego obrządku łączono ze wspomnianymi wyżej pro
cesami rewindykacyjnymi: liczono wówczas, że księża wschodniego obrząd
ku, odprawiający nabożeństwa prawosławne w  odebranych cerkwiach, łat

18 Ibidem.
ls Ibidem, s. 70. Sam autor oświadcza, że w  bytności jego na stanowisku sekre

tarza Konsystorza Wołyńskiego (1934—1939) na 689 parafii wołyńskich przypadało 
zaledwie 9 parafii wschodniego obrządku.

117



wiej przygarną pozbawione świątyń owieczki prawosławne. Te plany jed
nak nie zostały zrealizowane.

Należy podkreślić, że działacze neounijni już od szeregu lat zastanawiali 
się nad polepszeniem swej pracy na specjalnych konferencjach kapłańskich, 
organizowanych staraniem pińskiego rzymskokatolickiego ordynariusza 
bpa Kazimierza Bukraby. Fakt, że konferencje te były zwoływane regular
nie co dwa lata, i że co roku w Pińsku, że zbierali się na nich specjaliści 
od misji wschodniej, biskupi diecezji kresowych, że przysłuchiwali się re
feratom na nich wygłaszanych również alumni seminariów duchownych 
Lwowa i Pińska i in., świadczy o wielkim wysiłku hierarchii rzymskoka
tolickiej w kierunku usprawnienia pracy msyjnej.

Watykan, który pilnie śledził działalność na odcinku obrządku wschod
niego, właśnie dnia 21.V.1937 r. opublikował nową instrukcję Kongregacji 
Kościołów Wschodnich dla .realizacji działalności wschodniego obrządku 
w  Polsce. W tej instrukcji powiedziano, że Watykan nadaje szczególne 
znaczenie sprawie nawracania prawosławnych w Polsce. Ponieważ do
tychczasowe wyniki tej działalności były w zasadzie nieznaczne (kilkanaście 
parafii z ok. 20 000 wiernymi), polecono wzmocnić nacisk na prawosławie 
również ze strony duchowieństwa łacińskiego. Łatwiejsza sytuacja była na 
terenie województwa lubelskiego (Chełmszczyzna, Podlasie), gdzie pra
wosławni stanowili najniższy procent (diecezja Warszawsko-Chełmska liczy
ła 211.000 wiernych20, tym więc planowano całkowitą likwidację prawo
sławia.

W końcu 1937 r. do akcji nawracania prawosłowanych na Wołyniu przy
łączył się nowy czynnik — władze wojskowe i cywilne. Zdarzenia te opi
sują dwa czasopisma — prawosławne „Słowo” z dnia 23.1.3 r. (artykuł 
pt. „Nowy sposób nawracania prawosławnych”) oraz rzymskokatolickie — 
„Życie katolickie” N 1 z 1938 r. organ Kurii katolickiej w  Łucku (arty
kuł pt. „Powrót do wiary ojców i do narodu polskiego”). Oba czasopisma 
opisują przejście na katolicyzm 35 rodzin prawosławnych ze wsi Hryńki 
z powiatu Krzemienieckiego. Uroczystość odbyła się w rzymskokatolickim 
kościele w  Łanowcach, a po religijnej ceremonii na specjalnym przyjęciu 
dla 116 osób nawróconych, z udziałem miejscowych władz. Oto co pisze 
na ten temat ;,Życie Katolickie” : „Wieś Hryńki, za przykładem której pój
dą i inne wsie w okolicach Łanowiec stanowi dowód tego, że przy wzmo
żonej pracy społeczeństwa polskiego, księży, nauczycieli i nie liczącej tru
dów i ofiar pracy oficerów i żołnierzy straży pogranicza, wbrew temu, 
co mówią i piszą o wioskach wołyńskich, znajdzie się w nich znaczny, pro
cent byłych Polaków, którzy z łatwością powrócą do wiary swoich ojców 
i  do narodu polskiego” . Akcję poparto wydaniem przez kurię łucką ulotek 
(„W  sprawie Boga”), mających na celu rozszerzenie działalności „misjona

” Czas. „Słowo” Warszawa N. 20 1938 r.
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rzy” na inne wsie powiatu. Rzecz charakterystyczna: delegowani przez Kon- 
systorz Prawosławny 'do leżącej przy samej granicy wsi Hryńki księża, 
nie byli dopuszczeni do tej wsi przez straż pograniczną. Właśnie jednym 
z najbardziej przekonywujących argumentów, przemawiających za „po
wrotem do wiary ojców” , były przepisy ograniczające poruszanie się w  stre
fie granicznej, szeroko stosowane przez misjonarzy w mundurach KDP-u.

Te kompromitujące praktyki w pogranicznych strefach Wołynia rozpoczę
ły nowy okres w polityce wyznaniowej w  tym województwie, zbiegając 
się jednocześnie z odejściem wojewody H. Józewskiego ze swgo stano
wiska.

4. Akcja burzenia cerkwi na Lubelszczyźnie

Jeszcze bardziej kompromitująca sytuacja zaistniała latem 1938 r. na 
Lubelszczyźnie kiedy wojewódzkie władze adńiinistracyjne wznowiły i roz
szerzyły swoją politykę dyskryminacyjną wobec Prawosławia. Akcję tę 
rozwijano nie tyle poprzez „rewindykację dusz” , zamykanie i rewindyka
cję cerkwi, ile poprzez ich burzenie. W ciągu dość krótkiego czasu zlikwi
dowano w ten sposób przeszło 100 świątyń. Należy przypuszczać, że ta 
aktywność władz administracyjnych na tym odcinku znalazła „moralne” 
oparcie w uchwale Sądu Najwyższego, umarzającej wspomniane wyżej 
procesy rewindykacyjne i pozostawiającej tego rodzaju sprawy władzom 
administracyjnym do załatwiania.

Polityka ta spowodowała szereg interpelacji i wystąpień w  Sejmie pos
łów ukraińskich (bez różnicy wyznania). Były to interpelacje posła dr. 
Stefana Barana z dnia 6.VII.1938 r., „w sprawie tragicznego położenia 
obecnego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, jego duchowieństwa 
i wiernych na terenie powiatów województwa lubelskiego, zamieszkałych 
przez ukraińską ludność prawosławną” oraz z dnia 21.VII.1938 r., „w  spra
wie zburzenia z polecenia starostów powiatowych 107 świątyń prawosław
nych oraz spalenia w sposób zbrodniczy bez wykrycia podpalaczy 3 świą
tyń prawosławnych w miesiącach czerwcu i lipcu 1938 r. na terenie woje
wództwa lubelskiego, jako też prześladowania i karania na podłożu wy- 
znaniowo-religijnym duchowieństwa prawosławnego i wiernych na terenie 
tegoż województwa” . W tym też czasie posłowie wystąpili z odpowiednimi 
przemówieniami (poseł dr Stefan Baran w  dniu 6.VII.1938 r.) z okazji za
twierdzenia układu z dnia 20.VI.1938 r. między Stolicą Apostolską a Rzecz
pospolitą Polską oraz senator Ostap Łucki w  Senacie z dn. 14.VII.1938 — 
z tej samej okazji*1.

Jakże wymowny obraz sytuacji ludności prawosławnej -na Chełmszczyź-

“ Cerkiew Prawosławna na Chełmszczyźnie — Przemówienie i interpelacja po
słów i senatorów ukraińskich w Sejmie i Senacie. Lwów 1938, s. 1—54.
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nie i pozostałych częściach Lubelszczyzny (w lipcu 1938 r.) przedstawia 
w  przemówieniu sejmowym z dnia 6.VII.1938 r. ks. Marcin Wołkow, prawo
sławny poseł na Sejm. Oto jego fragment:

,;Sytuacja niemożliwa, nie do zniesienia, o wiele gorsza, niż ta, która 
istniała podczas wystąpienia posła Drewińskiego i jemu współczesnych; 
tam przecież zachodzą rzeczy niezwykłe: zwerbowano tam oddziały burzy
cieli świątyń, oddziały legalne, chronione przez policję, w ciągu jednego 
dnia burzą świątynię. Wysoki Sejmie, jakże odbywa się to burzenie? — 
Nie proszą o klucze, nie uprzedzają proboszcza, zjawiają się nagle, wyła
mują zamki, albo nie ruszając zamkniętych drzwi, wchodzą po drabinach 
na dach, niszczą go, mury, nie troszcząc się o znajdujące się wewnątrz 
świątyni paramenta, monstrancje, rujnują cerkiew” .

Porównując ówczesną sytuację prawosławia z akcją unijną w  X V II w., 
poseł M. Wołków dał jej ocenę: (,Była to akcja bezlitosna, o niej wiemy 
z aktów pozostałych po dawnych Sejmach. Właśnie w  przemówieniu Dre
wińskiego, posła na Sejm 1620 r., czytamy: Cerkwie w miastach i wsiach 
zamknięte, mienie cerkiewne zrabowane, księża wypędzeni. Bez spowiedzi 
i Komunii św. umierają ludzie...”  “ . Wystąpienie to komentarzy nie wyma
ga. Oto, co pisze później autor interpelacji, poseł Baran w  książce wyda
nej w  1947 r. w  Monachium: „Ostateczny bilans cerkwi prawosławnych na 
Cbełmszczyźnie i Podlasiu jest następujący: dnia l.V III. 1914 r. było tam 
wszystkich cerkwi 289, a dnia 1.IX.1939 r. — zaledwie 51 cerkwi. Polacy 
zabrali dla siebie — 149 cerkwi, zamieniając je na kościoły, 189 zaś — 
cerkwi — zburzyli albo wprost spalili. Burzenie cerkwi (latem 1938 r.) od
bywało się planowo i systematycznie przy pomocy sprowadzonych pol
skich robotników pod dozorem i ochroną polskiej policji państwowej” sa.

W dniu 16.VII.1938 w  Warszawie odbył się, w  związku z akcją na 
Chełmszczyinie, Sobór wszystkich Biskupów Kościoła Prawosławnego 
w  Polsce, na którym uchwalono orędzie do wiernych w  tej sprawie, 
z ogłoszeniem 3-dniowego postu oraz Memorandum Soboru z powodu 
burzenia cerkwi w  Województwie Lubelskim, celem złożenia go Prezyden
towi RP Marszałkowi Rydz-Smigłemu i Prezesowi Rady Ministrów 
generałowi Sławoj-Składkowskiemu. Memorandum zostało osobiście zło
żone przez Metropolitę na ręce Prezydenta Mościckiego, przebywającego 
wówczas na odpoczynku w Spalę. Orędzie, opublikowane w  prawosław
nej prasie kościelnej) zostało przez władze skonfiskowane. Rzecz zasługu
jąca na podkreślenie: przy powszechnym milczeniu episkopatu rzymsko
katolickiego w  sprawie tej zabrał głos Metropolita grecko-katolicki, 
Andrzej Szeptycki, wydając list pasterski, który również został skonfisko

21 Przemówienie Posła na Sejm, ks. M. Wołkowa o sytuacji Kościoła Prawo
sławnego. W. Cz. 1938, N r 31—32, s. 359—361.

a Stepan Baran — Metropłyt Andrej Szeptyc’ky], Monacium 1947, s. 107—108.
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wany. Potępiając akcję na Chełmszczyźnie, Metropolita zadał następujące, 
retoryczne pytanie: „Któż w  katolickim państwie śmiał na oczach przed
stawiciela Stolicy Apostolskiej — Nuncjusza, na oczach licznych biskupów 
katolickich, zadać Kościołowi Powszechnemu ten straszliwy cios? Któż 
śmiał wbrew interesom Państwa, depcząc tradycje Marszałka Józefa P ił
sudskiego, dokonać tego bezprzykładnego czynu?”  Ta ostra ocena polityki 
ówczesnego rządu,. dokonana przez Metropolitę A. Szeptyckiego, jest bardzo 
znamienna, stanowi jej oskarżenie. Również nie bez znaczenia była wypo
wiedź znanego działacza unijnego, jezuity ks. Jana Urbana, który w  wy
dawanym przez siebie miesięczniku „Oriens” napisał: ^sprawa nawraca
nia prawosławnych do Kościoła Katolickiego została utrudniona na długie 
czasy” M.

5. Reforma szkolnictwa duchownego

Kościół Prawosławny w  Polsce od samego początku swego faktycznego 
wyodrębnienia ze skład ii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, posiadał 
dwa własne zakłady szkolenia kadr duchowieństwa i kandydatów do sta
nu duchownego — Seminaria Duchowne w Wilnie i Krzemieńcu, po
siadające program i strukturę dawnych 6-klasowych seminariów rosyj
skich, opartych na 4-klasowych szkołach duchownych („duchowne uczyli- 
szcza” ). Ministerstwo WRiOP zdawało sobie sprawę z tego, że seminaria 
te mają znaczenie kuźni kadr duchowieństwa, i że od odpowiedniego wy
szkolenia i wychowania uczniów zależeć może postawa przyszłego du
chowieństwa prawosławnego wobec Państwa. Stąd konieczność odpowied
niego i właściwego nadzoru władz szkolnych nad seminariami. Potrzebę 
przeprowadzenia reformy ustroju i programu seminariów dyktowała racja 
stanu. Fakt jednak, że decydujący wpływ tu mieli urzędnicy, realizujący 
reformy, w  większości wyznania rzymskokatolickiego, nastawił stronę pra
wosławną do tych reform nieufnie.

Władze szkolne dążyły do dostosowania zarówno ustroju, jak programu 
seminariów do warunków współczesnego bytu państwowości polskiej. 
W pierwszej kolejności poddane reformie zostało Seminarium Wileńskie, 
które przekształcono w  9-klasowy zakład, łączący programy gimnazjum 
i seminarium i posiadający uprawnienia średnich szkół szkolnictwa ogól
nego (matury). Podobną reformę przeprowadzono w Seminarium Krze
mienieckim. Istotnie, przejście z 10-Ietniego programu na 9-letni, musiało 
odbić się na zakresie wykładanych przedmiotów; tym bardziej że do pro
gramu weszły jeszcze takie przedmioty, jak: język polski, literatura, hi
storia Polski oraz nauka o Polsce współczesnej, zmniejszone znacznie zo
stały godziny, przeznaczone na przedmioty teologiczne. Aby stworzyć od-

“  Oriens 1938, s. 150.
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powiednie warunki dla samodzielnego istnienia Kościoła. Synod Biskupów 
jeszcze przed ostatecznym uzyskaniem autokefalii poczynił starania o zor
ganizowanie w Polsce wyższych prawosławnych studiów teologicznych. 
Starania szybko przez władze państwowe zostały załatwione i w 1925 r. 
powołano w ramach Uniwersytetu Warszawskiego Studium Teologii Pra
wosławnej, jako zalążek przyszłego Prawosławnego Wydziału Teologicz
nego. Stworzenie wyższych studiów było w ówczesnych warunków sprawą 
niełatwą: język polski nie posiadał prawosławnej terminologii teologicznej, 
niełatwo było znaleźć uczonych teologów prawosławnych, przygotowanych 
do wykładów w języku polskim. Toteż w ciągu pierwszych lat działalności 
Studium, za zgodą władz państwowych, wykłady z przedmiotów teolo
gicznych prowadzone były w językach: rosyjskim i ukraińskim (w  zależ
ności od narodowości wykładowcy). Władze uniwersyteckie, a szczególnie 
Komisja Organizacyjna Studium, zdając sobie sprawę z wyżej wspomnia
nych trudności, we wszystkich trudnych problemach szły na spotkanie 
wnioskom Metropolity, który piastował stanowisko kierownika i opiekuna 
Studium Teologii Prawosławnej. Skład Kolegium Wykładających stopnio
wo uzupełniany był fachowcami w zakresie teologii prawosławnej. Bez 
specjalnych trudności obsadzono katedry teologiczne takimi wybitnymi 
naukowcami, jak profesor N. Arsienjew, wykładowca Uniwersytetu w Kró
lewcu, ' profesor J. Ogijenko, profesor A. Łotocki, sprowadzony z Pragi 
czeskiej, również profesor W. Bidnow, zast, profesora S. Kisiel-Kisielewski 
z Rumunii, profesor M. Zyzykin i szereg innych. W ciągu pierwszych czte
rech lat stopniowo, bez żadnych nacisków ze strony władz uniwersyte
ckich, wprowadzany był język wykładowy polski.

Stopniowe wprowadzanie języka polskiego, jako języka wykładowego, 
nie było przejawem dążeń władz do polonizacji Studium Teologii Prawo
sławnej, lecz normalnej zasady używania języka państwowego we wszy
stkich zakładach państwowych. Toteż zarzuty ówczesnych historyków dzie
jów Kościoła Prawosławnego w Polsce, np. Iwana Własowskiego i A. Swi- 
ticza, nie są słuszne. Objawem specyficznego stosunku Ministerstwa WRiOP 
do szkolnictwa prawosławnego (Seminariów Duchownych i Studium Teo
logii Prawosławnej U. W.) była jego polityka personalna, która m. in. 
rzutowała na stan organizacyjno-prawny Studium: hamowanie procesu 
przekształcenia Studium w Wydział Teologii Prawosławnej, obsadzanie 
stanowisk profesorów i wykładowców na podstawie zawarcia kontraktów, 
co rok odnawianych, i pozbawienie w ten sposób tego zakładu autonomii 
jaka przysługiwała wydziałom uniwersyteckim. Tymczasowość sytuacji 
Studium trwała 15 lat, co niekorzystnie odbijało się na składzie personal
nym wykładowców, którzy w zasadzie nie mogli zagrzać miejsca i nor
malnie prowadzić zajęcia dydaktyczne i naukowe. Polityczne kryteria oce
ny przydatności kandydata na stanowisko wykładowcy przeważały nad 
kryteriami fachowości. Tym się tłumaczy poniżające godność uczonego
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fakty nieodnowienia kontraktów z szeregiem naukowców, znawców historii 
prawosławnych Kościołów Słowiańskich języka cerkiewno-słowiańskiego 
(W. Zaikina, J. Ogijeńki). Ten stan tymczasowy osiągnął swe apogeum 
w 1938/1939 r., kiedy nie odnowiono kontraktów z dalszymi wybitnymi 
naukowcami, specjalistami z zakresu dogmatyki, mistyki i prawa kano
nicznego (H. Basdekas, M. Arseniew, M. Zyzykin). Posunięcia te miały 
oczywiście osłabić skład personalny Studium, oczyścić go od profesorów 
nie posiadających obywatelstwa, aby jednocześnie sprowadzić kandydatów 
obcokrajowców z Rumunii, Grecji i in. krajów, którzy języka polskiego 
nie znali, co utrudniało im prowadzenie wykładów oraz kontakty ze stu
dentami.

Należałoby podkreślić, że był to okres pozbawienia przez Ministerstwo 
WRiOP Uniwersytetu resztek autonomii, a więc w tej nienormalnej sytua
cji ani Senat Akademicki, ani Komisja Organizacyjna Studium Teologii 
Prawosławnej nie były w stanie zabrać głos decydujący.

Zupełna dowolność rządziła losami reformowanych i przygotowanych do 
likwidacji seminariów duchownych w Wilnie i Krzemieńcu: decydowało 
w tych sprawach Ministerstwo WRiOP, które jedynie formalnie konsul
towało swoje posunięcia z władzami duchownymi. Szczególnie jaskrawe 
przejawy tej polityki miały miejsce przy organizowaniu Prawosławnego 
Liceum Teologicznego: Ministerstwo WRiOP zażądało od władz duchow
nych, przedłożenia szczegółowych projektów programu przedmiotów fa
chowych tego Liceum. Projekty te poddane zostały w  Ministerstwie szcze
gółowej krytyce, odrzucającej w zasadzie wszystkie te programy, które 
zawierały elementy polemiczne w stosunku do innych wyznań, szczególnie 
dotyczyło takich przedmiotów, jak historia Kościoła, Teologia Porównaw
cza, Duszpasterska i in. Argumentem, uzasadniającym krytykę i odrzuce
nie projektów była teza o konieczności wychowywania młodzieży i przy
szłych duchownych w duchu irenizmu, pozytywnego stosunku do innych 
wyznań. Porównanie programów rzymskokatolickich Seminariów Duchow
nych, pełnych ducha bojowości, ofensywności i agresywności wobec inno
wierców, heretyków i schizmatyków, wywierała u strony prawosławnej 
wrażenie, że autorami recenzji byli reprezentanci stropy konkurencyjnej, 
że Ministerstwo WRiOP umyślnie pragnie osłabić odporność przyszłych 
kadr duchowieństwa. Tak tłumaczono politykę polonizacyjną władz, na 
odcinku szkolnictwa teologicznego, w środowisku prawosławnym.

6. Polskie Prawosławie S5

Jak wspomniano wyżej, po śmierci Marszałka Piłsudskiego w  kołach rzą
dzących powstała nowa koncepcją w polityce wyznaniowej. Wyrazem tej 
nowej polityki była m.in. wyżej wspomniana oficjalna wypowiedź Mini
stra Spraw Wewnętrznych M. Zyndram-Kościołkowskiego, który podczas
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wizyty delegacji Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej Wołynia bez 
żadnych skrupułów oświadczył, że jedyną drogą do uregulowania sprawy 
ukraińskiej w  Polsce jest „asymilacja Wołynia, jak i w  ogóle wszystkich 
Ukraińców w  Polsce” 2*. Tą politykę od dłuższego czasu prowadziło na 
swoim odcinku Ministerstwo Spraw Wojskowych, przy udziale prawosław
nych kapelanów wojskowych. Jako pomofc w realizacji nowej polityki 
państwa wobec Kościoła Prawosławnego; służyło wydanie dla żołnierzy 
prawosławnych modlitewnika w  języku polskim, zawierającego również 
polskie teksty liturgii prawosławnych. Było to wydanie tekstów, przetłu
maczonych w trybie nieoficjalnym, tekstów nie obejmujących całego cyklu 
liturgicznego. Zaszła więc potrzeba powołania przez Synod specjalnej Ko
misji do tłumaczenia tekstów liturgicznych. Przeciwnicy, zarówno ukraini- 
zacji, jak i polonizacji, potępili ten krok Synodu, aczkolwek ten ostatni 
nie miał podstaw kanonicznych do odrzucenia postulatów władz państwo
wych, tym bardziej że uchwała o używaniu języków żywych w  nabożeń
stwie została podjęta już dawno (3.II.1924). Również niesłuszna była ocena 
postępowania Synodu przez K. N. Nikołajewa, który powiedział: „żegnając 
swoją owczarnię (na Wołyniu w  1934 r.), Metropolita Dionizy na ukraini- 
zację odpowiedział polonizacją” 27. Naturalnie, wypowiedź ta była świado
mym uproszczeniem, decydował tu nie tylko Metropolita.

W  listopadzie 1934 r, powołana została Komisja do tłumaczenia ksiąg 
liturgicznych na język polski, pod przewodnictwem Biskupa Sawy (So- 
wietowa). Powołanie tej Komisji zostało m. in. uzasadnione możliwościami 
ewentualnego przyłączenia do Kościoła Prawosławnego osób narodowości 
polskiej, tzn. prozelityzmu, jak również przykładem innych Kościołów 
Prawosławnych, które posiadają przekłady liturgii, a często spełniają po
sługi religijne w  języku kraju; w  którym te Kościoły się znajdują28.

Zdarzeniem, sygnalizującym nowy kurs polityki wyznaniowej Rządu, 
były uroczystości kościelne w  dniu 11-.XI.1936 r. — święto niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej, podczas których w katedrze prawosławnej na

*  Tą koncepcję polityczną wywleczono prawdopodobnie z akt archiwalnych 
Okresu lat 1920—1S21, dotyczących sytuacji narodowościowej 1 wyznaniowej na 
obszarze tzw. „kresów wschodnich”.

Pewne światło rzuca na ten problem broszura Ogierda Czarnowskiego, współ
pracownika „Polskiego Komitetu Wykonawczego na Rusi” i specjalisty w  dziedzi
nie statystyki narodowościowej, — pt. „Polacy Prawosławni na Rusi”, Brześć li/B, 
własnym nakładem, 1927, str. 120.—

Jak z tej broszury wynika, b. delikatną ocenę zebranych przez O. Czarnowskiego 
materiałów („bardzo surowe”) podał w  piśmie N  455 Pr z dn. 4.XI.1920 do Minister
stwa S. Z. Główny Urząd Statystyczny.

"  IW. Własowsky, Ibidem, s. 136.
17 K. N. Nikołajew, Wostocznyj Obriad (Doroga Rima w  Rosslju), s. 247.
25 J. Własowsky, Ibid., s. 161.
»  W. Czt. 1936, Nr 42, ś. 668—669.
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Pradze odprawione było nabożeństwo pontyfikalne w  języku polskim **, 
z udziałem przedstawicieli władz państwowych i formacji wojskowych. 
Uroczystość ta poprzedzona była uchwałą Synodu z dnia 17.X.1936 r. o ze
zwoleniu na używanie polskich tekstów liturgicznych w  tych miejscowoś
ciach i świątyniach, gdzie tego będzie wymagać rzeczywista potrzeba 
i konieczność. Okólnik wykonawczy do tej uchwały Konsystorza Warszaw- 
sko-Chełmskiego z dnia 7JCI.1936 r. Nr 4661 stwierdzał wyraźnie, że „w 
dniu święta państwowego 11 listopada zezwala się na odprawianie „mo- 
lebna” , prócz języka cerkiewno-słowiańskiego, również w  języku państwo
wym, w  wypadku życzenia lub prośby miejscowych władz administracyj
nych i wojskowych lub parafian30.

Decyzja ta, o dopuszczeniu używania języka polskiego w nabożeństwie, 
została potępiona, rzecz dziwna, na łamach wileńskiego dziennika kon
serwatywnego „Słowo” przez znanego polskiego publicystę Cat-Mackie- 
w icza3t. Nie pochwalił też tej decyzji jezuita ks. Jan Urban, wybitny 
działacz tzw. „wschodniego obrządku” ss.

Następnym etapem realizacji koncepcji Ministra M. Kościałkowskiego 
była organizacja ośrodków ruchu Polaków Prawosławnych. W  1935 r. po
wołano w Białymstoku „Stowarzyszenie Polaków Prawosławnych imienia 
Marszałka Piłsudskiego” , a prawie jednocześnie zaczęły powstawać podob
ne „Stowarzyszenia Polaków Prawosławnych” w  Grodnie, Nowogródku, 
Słonimiu, Wołkowysku, naturalnie przy przychylnym poparciu tej inicja
tywy przez miejscowe władze administracyjne i wojskowe. Jednak ośrod
kiem ruchu Polaków prawosławnych stało się, po uroczystej konsekracji 
kandydatów władz państwowych, dwóch kapelanów wojskowych Jerzego 
Szrettera i Konstantego Siemaszki na biskupów sufraganów53 — miasto 
Grodno —  siedziba nowo mianowanego biskupa ordynariusza Sawy (So- 
wietowa), który  patronował całej akcji tego ruchu. Na początku grudnia 
1938 r. odbyło się w  Grodnie uroczyste zgromadzenie sympatyków ruchu, 
z udziałem licznych przedstawicieli władz państwowych i wojskowych, 
prawosławnych kapelanów wojskowych oraz episkopatu prawosławnegoM, 
które powołało komitet organizacyjny, mający za zadanie przygotowanie 
koniecznych materiałów dla legalizacji Stowarzyszenia. Miało ono stano

*° Ibidem, N r 44, s. 712.
11 A. Switicz, Ibidem, s. 132.
“Oriens, 1936, Nr N r X—XII.
»  Uchwała Synodu z dn. 5.XI.1938 r„ podjętą na wniosek ^Ministerstwa. WHiOP 

<nowo mianowanego dyrektora Departamentu Wyznań Borkowskiego) o nominacji 
na biskupów-sufraganów — Lubelskiego; śluby zakonne nominaci złożyli dn. 12.XI. 
38 r. w  Ławrze Poczajowskim otrzymując imiona zakonne: ks. Jerzy Szretter — 
Tymoteusza, zaś ks. Konstanty Siemaszko — Mateusza. Konsekracja pierwszego 
odbyła się w  Poczajowłe dn. 28.XI.38, drugiego — dn. 29.XI.38 r.

»  Biskupów Sawy (Sowietowa), Tymoteusza (Szrettera) i Mateusza (Siemaszko).
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wić ośrodek centralny i bazę w skali krajowej dla ruchu Polaków pra
wosławnych. Przy stowarzyszeniu powołano Instytut naukowy” , na czele 
którego stanął biskup Mateusz (Siemaszko); a członkami, zarządu byli: szef 
prawosławnych kapelanów wojskowych, ks. protoprezbiter Szymon Fedo- 
rońko, ks. mgr Leonid Kasperski, pełniący jednocześnie funkcję dyrektora 
Instytutu. i

Miesiące listopad i grudzień stanowiły wówczas, przed 42 laty, okres 
w  życiu Kościoła Prawosławnego w Polsce bardzo bogaty w zdarzenia 
dużej wagi politycznej — w dniach 18.XI.38 r. i 10.XII.38 r. podpisane zo
stały i opublikowane pierwsze podstawowe akty ustawodawcze, regulu
jące byt prawny tego Kościoła.

Mimo iż nowy stan prawny trwał bardzo krótko, zaledwie 10 miesięcy, 
kierownictwo Kościoła odczuło znaczenie tych aktów w jego życiu co
dziennym, natomiast Ministerstwo WRiOP zdołało przeprowadzić wstępną 
czystkę na stanowiskach kluczowych aparatu kościelnego: poza nominacją 
biskupów-sufraganów obsadzono stanowiska dyrektora Kancelarii Metro
politalnej (bp Tymoteusz Szretter) oraz zwolniono ze swoich stanowisk 
archimandrytę Teofana (Protasiewipa), organizatora i dyrektora Prawo
sławnego Internatu Metropolitalnego i Liceum Teologicznego, wieloletniego 
proboszcza Katedry Metropolitalnej w Warszawie, ks. protoprezbitera 
Terencjusza Teodorowicza, sekretarza’ Sw. Synodu i dyrektora Kancelarii 
Synodalnej p. Jerzego Roszczyckiego, prawnika i doskonałego znawcę pro
blematyki prawosławnej 35.

7. Ostateczne uregulowanie bytu prawnego Kościoła Prawosławnego w Pol
sce

W roku 1938, roku wielkich zdarzeń, wstrząsów i konfliktów36 przeży
wanych przez Kościół Prawosławny, ostatecznie uregulowano stosunek 
Państwa do Kościoła — wydano dwa akty prawne; dotyczące bytu praw
nego tego Kościoła: dekret Prezydenta RP z dnia 18 listopada 1938 r. o sto
sunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego37 
oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1938 r. o uznaniu 
Statutu Wewnętrznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosław
nego ss. Były to wyniki prawie ośmioletniej pracy tzw. Mieszanej Komisji

85 Zginęli w czasie okupacji: ks. T. Teodorowicz podczas bombardowania War
szawy we wrześniu 1839 r., p. J. Roszczycki wywieziony do obozu zginął po kil
kumiesięcznym w  nim pobycie, ks. T. Protasiewiez— rozstrzelany podczas powsta
nia wraz z całym klerem parafii na Woli oraz z dziećmi z prawosławnej ochronki.

M Rewindykacja dusz n a . Wołyniu, likwidacja i burzenie cerkwi na Chełmszczy- 
źnie itp.

37 Da. U. Nr 88, poz. 597.
38 Dz. U .,Nr 143, poz. 679.-
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Przedstawicieli Rządu Polskiego i Episkopatu Prawosławnego, o posiedze
niach której regularne wzmianki podawał na swoich łamach organ praso
wy Metropolii Prawosławnej, tygodnik „Woskresnoje Cztienije”. Zwykle 
podawano w nim jedynie skład uczestniczących w posiedzeniach przed
stawicieli .jednej i drugiej strony S9. Dopiero po 5 latach, podczas sesji Ze
brania Przedsoborowego odsłonięto rąbek zasłony, ukrywającej tajemnice 
narad- wyżej wspomnianej Komisji. Właśnie podczas posiedzenia Zebrania 
Przedsoborowego, Metropolita Dionizy złożył sprawozdanie z 5-letniej dzia
łalności Komisji Mieszanej. Ze sprawozdania tego uczestnicy sesji Zebrania 
Przedsoborowego dowiedzieli się, że „szczególnie intensywnie i regular
nie prowadzone były prace w pierwszych miesiącach 1930 roku. Komisja 
Mieszana do tego czasu (maj 1935 — uwaga moja) odbyła 71 posiedzeń, 
w tym w 1930 r. — 11, w 1931 r. —: 18, w 1932 r. — 17, w 1933 r. —8, 
w 1934 r. — 12, i w bieżącym roku (I półrocze 1935 r. — uwaga moja) — 
5 posiedzeń” 40.

Interesujący jest rejestr merytorycznych prac Komisji: „W ogóle w cią
gu okresu sprawozdawczego zostały szczegółowo rozpatrzone i przedysku
towane problemy związane z: 1. Statutem Wewnętrznym Kościoła Prawo
sławnego w Polsce, 2. Regulaminem Soboru KrajowegO) 3. Ordynacją Wy
borczą do Soboru Krajowego, 4. Statutem Głównej Komisji Kontrolującej, 
5. Statutem Konsystorzy Diecezjalnych, 6. Statutem Zebrań Diecezjalnych,
7. Statutem Parafialnym oraz Tezami stosunku Kościoła do Państwa.

W stadium omawiania znajdują się: 1. Statut Diecezjalnych Komisji Re
wizyjnych, 2. Statut Bractw Kościelnych, 3. Statut klasztorny, 4. Przepisy
o uprawnieniach i obowiązkach biskupów sufraganów i in.” 41

Jak widzimy, z tego sprawozdania wynika, że przedmiotem prac. tej 
Komisji były w pierwszej kolejności problemy, wchodzące w zakres sto
sunków wewnętrznych Kościoła i ujęte generalnie w Statucie Wewnętrz
nym razem z załącznikami. Żadnych późniejszych informacji, które by syg
nalizowały o pracach Komisji nad tzw. Statutem Zewnętrznym, nie pu
blikowano. Nic nie wiadomo też, czy Episkopat brał udział w przygoto
waniu projektu wspomnianego wyżej dekretu z dnia 18.XI.1938 r. Redak

W skład Komisji wchodziły następujące osoby z ramienia Episkopatu: Me
tropolita Dionizy, Arcybiskup Aleksander, Arcybiskup Aleksy, z ramienia Rządu: 
Wiceminister Sprawiedliwości p. Sieczkowski, Dyrektor Departamentu Wyznań 
F. Potocki, wojewoda Wołyński H. Józewski, Naczelnik Wydziału Mniejszości Naro
dowych w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych H. Suchenek-Suchecki. Na początku 
działalności Komisji brał udział w  jej posiedzeniach przedstawiciel Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, T. Hołówko, w  końcowej zaś fazie — przedstawiciele Mi
nisterstwa Spraw Wojskowych. W niektórych posiedzeniach brali udział również 
radcowie i kierownicy referatów: Z. Sobieszczański z Ministerstwa Spraw Wew
nętrznych d dr. Janusz Woliński z Ministerstwa WRiOP.

«  W. Cz. 1935, Nr 12, s. 156.
41 W. Czt. 1935, Ibidem.
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cja niektórych artykułów pozwala przypuszczać, że w  ich redagowaniu 
Episkopat udziału nie brał. Należy przypuszczać, że Ministerstwo zasto
sowało tu praktykę, jaka miała miejsce przy wydaniu „Tymczasowych 
Przepisów o stosunku Rządu do Kościoła Prawosławnego w  Polsce” .

Zasługuje też na uwagą fakt wydania tego aktu w  okresie między ka
dencjami Sejmu, kiedy wydawał dekrety z mocą ustawy Prezydent RP. 
Oznaczało to, że Ministerstwo WRiOP nie chciało poddawać projektu ure
gulowania bytu prawnego Kościoła Prawosławnego pod publiczne obrady 
Sejmu i Senatu, nie życząc sobie jego publicznej krytyki ze strony posłów 
i senatorów prawosłanych. Stąd fakt wydania dekretu, nie zaś ustawy, jak 
to uczyniono z uregulowaniem stosunku Państwa do takich wyznań, jak 
Muzułmański i Karaimski Związki Religijne w  RP. W  odniesieniu do De
kretu z dnia 18.XI.1938 r. zastosowano posunięcie analogiczne do dekretu 
z dnia 25.XI.1936 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augs
burskiego w RP. Tu również względy polityczne przemawiały za pomi
nięciem debaty sejmowej nad projektem tego rodzaju dokumentu.

Również fakt wydania dekretu z dnia 18.XI.1938 r. i Statutu Wewnętrz
nego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, z pominięciem 
aprobaty Soboru Krajowego, świadczył o obostrzeniu polityki ówczesnego 
Rządu wobec Kościoła Prawosławnego. Był to swoisty margines „polityki 
wschodniej” , bardzo szkodliwej dla Państwa, szczególnie, jeżeli wziąć pod 
uwagę ogólną, skomplikowaną sytuację polityczną w  ówczesnej Europie.

Wśród innych aktów prawnych, regulujących stosunek Państwa do w y
znań, a wydanych w  okresie międzywojennym, dekret z dnia 18JCI. 1938 r. 
wyróżnia się swoją drobiazgowością, ingerowaniem w  szczegóły działal
ności kościelnej. Treść jego składa się z 85 artykułów i 112 punktów41. Do 
tego dekretu dodano załącznik, zawierający teksty przysięgi metropolity 
i biskupów (do art. 19, 26 i 27) oraz przysięgi członka Konsystorza (do 
art. 32).

Wydane w trzy tygodnie później, 10 grudnia 1938 r., „Rozporządzenie 
Rady Ministrów o uznaniu Statutu Wewnętrznego Polskiego Autokefalicz
nego Kościoła Prawosławnego” 45 zawiera szereg postanowień, obrazują
cych zarówno prawa i obowiązki hierarchii, duchowieństwa i wiernych 
PAKP, jak i zakres uprawnień oraz działalności instytucji kościelnych.

® Tak np. Konkordat, regulujący stosunki wzajemne Państwa z Kościołem Rzym
sko-katolickim, zawiera zaledwie 27 artykułów. Drugi po Konkordacie akt — „Prze
pisy o organizacji Gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze BP — posiada 
tylko 55 artykułów.Ustawy z dnia 21.rv.36 r. o stosunku Państwa do Muzułmań
skiego i Karaimskiego zw. Religijnych w  RP mają: pierwsza — 49 artykułów, dru
ga — 35 artykułów. I wreszcie dekret z duda 21.XI.1936 r. o stosunku Państwa do 
Kościoła Ew.-Augsb. w  RP — posiada tylko 45 artykułów.

“  Dz. U. Nr 103, poz. 079.
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Właśnie ten podstawowy dokument, oparty o kanony, zawiera, następu
jące załączniki: Ordynację Wyborczą do Soboru Elekcyjnego (do § 16 Sta*1 
tutru), Regulamin Soboru Elekcyjnego i Zgromadzenia Przedelekcyjnego 
(do § 16), Ordynację wyborczą do Soboru Generalnego (do § 27), Regula
min, Soboru Generalnego (do § 27), Przepisy o Głównej Komisji Kontrolu
jącej (do § 37), Statut Zebrań Diecezjalnych PA K P  {do § 49), Regulamin 
Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej (do § 54), Statut Parafialny PA K P  (do 
§ 65), tekst Modlitwy za Rzeczpospolitą Polską, Prezydenta Jej i Wojska 
{do § 72). Pozostałe akty prawne, zapowiedziane w  art. 33 i 82 dekretu 
'z dnia 18.X II.38 r. zostały opublikowane w  1939 r. Były to omówione niżej 
Statut Konsystorzy Diecezjalnych ** i ustawa z dnia 23.VI.1939 r. o uregu
lowaniu stanu prawnego majątków Kościoła Prawosławnego4*.

Dekret z dnia 18.XI.1938 r. wprowadził pewne zmiany w  ustroju Kościoła 
Prawosławnego w  Polsce, opartym, po odrodzeniu Państwa w  latach 1918— 
1938, na wzorach struktury Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, aprobo
wanych tymczasowo przez Rząd Polski dnia 30.1.1922 r. {„Tymczasowe 
Przepisy” ), a określonym w  literaturze historyczno-kanonicznej jako ustrój 
„synodalno-konsystorski” : naczelną władzą w  Kościele jest synod Bisku
pów, realizujący swoją władzę w  diecezjach poprzez biskupów-ordyna- 
riuszy i konsystorze diecezjalne.

Dekret wprowadził formalnie tzw. ustrój soborowy, oparty o zasady 
wybieralności Episkopatu i dziekanów, ustrój, którego wprowadzenie w  ży
cie żądała prawosławna opinia publiczna.

Według dekretu, struktura organizacyjna Kościoła Prawosławnego 
w  Polsce posiada dwa piony: pion instytucji kolegialnych i pion stano
wisk indywidualnych. Pion instytucji kolegialnych składa się z: 1. Soboru 
Biskupów, 2. Soboru Generalnego, 3. Synodu Biskupów, 4. Zebrań die
cezjalnych, 5. Konsystorzy Diecezjalnych.

Pion stanowisk indywidualnych stanowią: 1. Metropolita, 2. Biskup Die
cezjalny, 3. Biskup Sufragan, 4. Dziekan, 5. Proboszcz parafii, 6. Wikariusz 
parafialny.

Sobór Biskupów jest organem władzy kościelnej (art. 12), zwoływanym 
przynajmniej 1 raz w  roku. Sobór Generalny jest organem regulującym 
sprawy PAKP, stosownie do przepisów Statutu Wewnętrznego (art. 20), 
zwoływany periodycznie przez Metropolitę na podstawie orędzia Prezyden
ta RP (§ 24 Statutu). Synod Biskupów z Metropolitą na czele jest organem 
wykonawczym Soboru Biskupów,, składa się z Metropolity, 2 biskupów 
diecezjalnych wybranych na 2 lata i  Prawosławnego Biskupa wojskowego 
(novum —  poprzednio Synod składał się z wszystkich biskupów diecezjal

“  M. P. Nr 138, poz. 319 z 1939 r.
•  Os. U. Nr ST, po*. ITO.
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nych). -Odrębne miejsce zajmują następujące ciała kolegialne: 1. Główna 
Komisja Kontrolująca, 2. Diecezjalne Komisje rewizyjne {dotychczas nie 
istniejące).

Nowością jest wprowadzenie zasady wybieralności nie tylko Metropolity 
(na Soborze Elekcyjnym, składającym się ze wszystkich biskupów oraz 
przedstawicieli duchowieństwa i  wiernych), lecz biskupów (przez Sobór 
Biskupów) i członków konsystorzy, członków Głównej Komisji Kontrolu
jącej, Diecezjalnych Komisji Rewizyjnych, wybieranych przez Zebrania 
Diecezjalne. Zasada ta jednak nie jest stosowana wobec Prawosławnego 
Biskupa Wojskowego, którego powołuje Minister Spraw Wojskowych 
w  porozumieniu z Metropolitą (art. 65 dekretu). Wyróżnienie bardzo istot
ne, jeżeli wziąć pod uwagę wejście jego z urzędu w  skład Synodu (§ 32 
Statutu wew.).

Potwierdzając w  artykule 1 autokefaliczną zasadę istnienia Kościoła 
Prawosławnego w  Polsce, tzn. niezależność „od jakiejkolwiek pozakrajowej 
■władzy duchowej i świeckiej, przy zachowaniu w  sprawach dogmatycznych 
i kanonicznych jedności z Powszechnym Wschodnim Kościołem Prawo
sławnym” , dekret gwarantuje Kościołowi całkowitą ,,wolność rządzenia się 
w  granicach prawodawstwa państwowego, a w  szczególności dekretu ni
niejszego oraz Statutu Wewnętrznego” {podkreślenie moje).

Dekret zapewnia także Kościołowi swobodne porozumiewanie się 
„w  dziedzinie religijno-moralnej z innymi Kościołami prawosławnymi” , 
Metropolicie zaś i biskupom —  porozumiewanie się —  „swobodne i bez
pośrednie w  sprawach wiary i moralności z podwładnym duchowieństwem 
i ze swymi wiernymi” (art. 1, ust. 2, 3, 4).

Jak z powyższego wynika, „całkowita wolność rządzenia się”  jest tu 
dość względna, ponieważ może być realizowana „w  granicach ustawodaw
stwa państwowego” , a szczególnie tego dekretu.

A  oto opinia o dekrecie przedstawicieli społeczeństwa prawosławnego: 
„Dekret oddaje Kościół Prawosławny w  całkowitą zależność od Państwaj 
władz administracyjnych” 4* — jest to opinia reprezentanta rosyjskiego 
społeczeństwa prawosławnego.

Na ten temat wypowiedział się również ukraiński działacz prawosław
ny: „Całkowita wolność rządzenia się, ale ,,-w granicach prawodawstwa 
państwowego” , „Dekretu Prezydenta” i „Rozporządzenia Rady Ministrów
o uznaniu Statutu Wewnętrznego” stanowi nie wolność rządzenia się na 
zasadach soborowości Kościoła, lecz mieszaninę soborowych form zarządza
nia z cezaropapizmem w  Kościele*7.

Władza nadzorcza nad wyznaniami, jaką jest według dekretu, wobec 
Metropolity i Biskupów, Minister WRiOP, wobec zaś instytucji i organów

“  A. Swlticz, Ibidem, s. 180.
“  j .  własowsky, Ibidem, s. 173.
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kościelnych w  terenie —  wojewoda —  ma prawo ingerencji w  sprawach 
kościelnych aż w  44 wypadkach, wymienionych w  tyluż artykułach (prze
szło połowa artykułów dekretu). Od decyzji władzy nadzorczej zależy spo
sób załatwiania spraw kościelnych.

Zależność' od decyzji władz państwowych określana jest w  dekrecie 
rozmaicie, np. takimi sformułowaniami: 1. ^za zgodą”  lub „za uprzednią 
zgodą”  władzy nadzorczej — użytym w  17 artykułach, 2. „w  porozumie
niu” lub „po porozumieniu” — w 7 artykułach, 3. „nie zakłada sprzeci
wu”  —  w  6 artykułach, 4. „zwolnienie ze względów państwowych”  oraz 
„ujawnienie szkodliwej dla Państwa działalności”  — w  3 artykułach, 
wreszcie przyznanie władzom wyjątkowych uprawnień „wydawania sta
tutów” , bezpośrednich nominacji dyrektorom i nauczycielom Liceum Teo
logicznego, powołania ,,Biskupa Wojskowego”  —  w  9 artykułach.

Jak widzimy, ingerencje władzy nadzorczej w  działalność Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego stwarzają władzom kościelnym 
gęstą sieć uwarunkowań, rażąco krępujących ich działalność, a jednocześ
nie zapewniają, niczym nie skrępowaną swobodę decyzji Ministra WRiOP 
(nr art. 38, nr 2, 42 ust. 1). Kościół jest pozbawiony możności apelacji, 
ponieważ jest to decyzja ostateczna w  administracyjnym toku postępo
wania.

Uzależnienie wszystkich prawie nominacji (tylko kościelnego i stróża 
można było zamianować bez uzyskania uprzedniej zgody władz) stwarzało 
dla Kościoła bardzo ciężką sytuację i znacznie krępowało swobodę jego 
działania.

Na szczególną uwagę zasługują artykuły: 39 —  dotyczący obowiązku 
wstępnego informowania władz państwowych o zamierzonych przez Me
tropolitę i Biskupów wizytacjach x parafii, art. 40 —  ograniczający prawa 
Biskupów do. udzielania święceń kandydatom do stanu duchownego48 oraz 
art. 46 —  ograniczający prawa władz duchownych do przyjmowania kan
dydatów do stanu zakonne w  klasztorach. Wszystkie tego rodzaju decyzje 
władz duchownych są uzależnione od zgody państwowych władz nadzor
czych.

Również zasługują na uwagę niektóre sformułowania dekretu, uzasad
niające sankcje wobec kleru i świeckich pracowników kościelnych. Są to 
np. „sprzeciw ze względów państwowych”  (art. 32, art. 35, art. 38) wobec 
nominacji duchownego oraz zwolnienie lub usunięcia duchownego z zaj
mowanego stanowiska —  za „szkodliwą dla Państwa działalność” (art. 52). 
Tego rodzaju sformułowania, w  zasadzie niełatwe dla sprecyzowania istoty 
zarzuconego stronie postępowania i zachowania się, dają władzy nadzorczej

“  Wymagane jest posiadanie dyplomów ukończenia Liceum Teologicznego lub 
Studium Teologii Prawosławnej UW, co stwarzało trudności dla tych kandydatów, 
którzy ukończyli dawne Seminarium Duchowne.
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możność wyjątkowo dużej swobody interpretacji oraz stosowania tzw. 
^swobodnej oceny” faktów, a w  wyniku tego mogło doprowadzić do łat
wego naruszania zasad praworządności i nadużywania władzy. Historia 
stosunków wyznaniowych daje wiele przykładów takiego łamania prawa, 
szczególnie na terenie województwa lubelskiego i tzw. Kresów Wschod
nich, gdzie na żądanie władz miały miejsce zwolnienia ze stanowisk koś
cielnych duchownych, którzy w  jakikolwiek sposób narażali się władzom 
miejscowym, wykonując zarządzenia władz duchownych podczas tzw. 
„akcji rewindykacji dusz” lub burzenia cerkwi na Chełmssczyfnie oraz 
ukrainizacji Kościoła na Wołyniu4*.

Żadne inne akty prawne, dotyczące stosunku Państwa do wyznań ani 
konkordat ani dekrety lub ustawy, regulujące stosunek Państwa do in
nych wyznań (Żydowski Związek Religijny, Kościół Ewangelicko-Augs
burski w  RP, Wschodni Kościół Staroobrzędowy nie posiadający hierarchii 
duchownej, M u z u łm a ń s k i Związek Religijny w  RP i Karaimski Związek 
Religijny) nie posiadały takich drastycznych przepisów jak dekret z  dnia 
18 listopada 1938 r., wydany przed czterdziestu laty.

8. Przepisy wynikające z postanowień art. 32, 33 i 82 dekretu * dn.
18JKI.38 ‘

Dekret z dnia 18.XI.1938 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefa
licznego Kościoła Prawosławnego w  art. 32 i 33-m zmienił skład osobowy 
Konsystorza Diecezjalnego, wprowadzając weń jedną osobę świecką (za
miast dotychczasowych 4 członków duchownych), zapowiadając jednocześ
nie wydanie przez Sobór Biskupów odrębnego statutu zatwierdzonego 
przez Ministra WRiOP (dalsze potwierdzenie zwierzchnictwa władzy świe
ckiej). Statut ten został opublikowany w  Monitorze Polskim na podstawie 
zarządzenia Ministra WRiOP z dnia 6.V.1939 r. (M.P. N  136, poz. 319). 
Wydanie tego aktu w  okresie poprzedzającym inwazję hitlerowską na 
Polskę, nie pozwoliło na zorganizowanie działalności konsystorzy diece
zjalnych w  oparciu o nowy statut (chodziło przede wszystkim o obsadzenie 
stanowisk za zgodą władz państwowych).
; Drugim „najbardziej dotkliwym i dyskryminującym aktem była jedna 

ustawa z dnia 23.V1.1939 r., sankcjonująca zagarnięcie znacznego majątku 
kościelnego przez Kościół Rzymskokatolicki oraz upaństwowienie prawo
sławnego mienia, znajdującego się w  zarządzie państwowym” Zapowie
dziane w  art. 82 dekretu.Prezydenta RP z dn. 18.XI.38 o stosunku Państwa

•  Sprawy te poruszał w  swoich interpelacjach i przemówieniach z dnia 6.vn. 
1938 r. i 21.VII.1938 r. poseł dr. Stefan Baran — Cerkiew Prawosławna na Chełm- 
szczyźnie, Lwów, 1938, s. 1, 25, 38—54.

"  Wiktor Wysoczaóski. Prawo wewnętrzne Kościołów i Wyznań nierzymskoka- 
tolicklch w  PRL., str. 15.
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do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego uregulowanie od
dzielną ustawą sprawy własności nieruchomości kościelnych została doko
nana dpieró dnia 23 czerwca 1939 r. aktem ustawodawczym opublikowa
nym w  dniu 30 czerwca 1939 r. w  Dzienniku Ustaw RP N 57, poz. 370. 
Ustawa ta stanowiła próbę uporządkowania dość zagmatwanego stanu 
prawnego i faktycznego majątków kościelnych Kościoła Prawosławnego na 
obszarach Polski międzywojennej: w  okresie bowiem X V II—X X  w. Koś
ciół Prawosławny w  Polsce przeżywał znaczne zmiany, które odbijały się 
również na jego sytuacji prawnej, na stanie majątkowym i faktycznym. 
Następstwem Unii Brzeskiej była utrata poważnej części prawosławnego 
mienia kościelnego na rzecz Kościoła Katolickiego. W  wieku X IX-m  znacz
ną część majątków pounickich w wyniku likwidacji przez Rząd Carski 
Unii powróciła we władanie Kościoła Prawosławnego. Z chwilą natomiast 
odrodzenia Państwa Polskiego nastąpiły ponowne zmiany w stanie posia
dania majątku Kościoła Prawosławnego: część mienia pokatolickiego, bę
dącego w  posiadaniu Kościoła Prawosławnego jako następstwo powstania 
1863 r., powróciła do b. właściciela — Kościoła Rzymskokatolickiego na 
podstawie rozporządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dn. 
22JC.1919 r. (Dz. P.P.P. N 21, poz. 254), część majątków Kościoła Prawo- 
sławniego objęta została w  zarząd państwowy na podstawie wyżej wspom
nianego dekretu z dn. 16.XII.1919 r. (Dz. P.P.P. N 21, poz. 67), część zaś 
przejęto na własność Państwa na podstawie ustawy z dn. 17.XII.1920 r. 
(Dz. U.RP z 1921 N 4 poz. 18).

Wcześniejszym aktem ustawodawczym regulującym sprawę tzw. „ziem 
pounickich” było wydanie oświadczenia rządowego z dn. 12.IV.1939 r. 
w  sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Stolicą 
Apostolską a Rzeczypospolitą Polską podpisanego w  Warszawie dnia
20.VI.1938 r. (Dz.U.RP N 35, poz. 222).

Układ dotyczył tzw. „ziem, kościołów i kaplic pounickich” , obiektów, 
stanowiących niegdyś własność osób prawnych Kościoła katolickiego 
obrządku unickiego (powstałego w wyniku Unii Brzeskiej z 1596 r. i likwi
dacji Kościoła Prawosławnego w  większości b. użytkownika tych obiek
tów), położonych na obszarze rzym-kat. archidiecezji Wileńskiej oraz 
diecezji Łomżyńskiej, Pińskiej, Podlaskiej, Lubelskiej i Łuckiej a odda
nych w użytkowanie Cerkwi Prawosławnej lub jej osób prawnych 
w  związku z ukazem carskim z dnia 25 marca (6 kwietnia) 1839 r. (Pełny 
zbiór Praw z dn. 25.VII.1839 Nr 12467) oraz w związku z decyzją Świątobli
wego Synodu z dn. 13/25 kwietnia 1857 r., zatwierdzony przez cesarza ro
syjskiego dnia 1/13 maja 1875 r. i ogłoszony w  dniu 7/19 maja 1875 r. (Peł
ny Zbiór Praw z roku 1875 Nr 54670) lub też w związku z rozporządzeniem 
Rządu Rosyjskiego w tym przedmiocie.

Zgodnie z powyższym układem Stolica Apostolska (art. II ) zrzekła się 
na rzecz Państwa Polskiego roszczeń Kościoła Katolickiego do prawa włas
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ności na wszystkich ziemiach pounickich nawet w razie, gdyby ziemie te 
stanowiły przedmiot sporu lub znajdowały się w  posiadaniu Państwa, czy 
też innych osób {słynne procesy rewindykacyjne 1929 r.)

Za ten wspaniały i w  fasadzie nic nie kosztujący Kościoła gest Państ- 
■ wo ■ ze swej strony przeznaczyło na udótowanie mens biskupich, kapituł 
seminariów diecezjalnych i beneficjów proboszczowskich wspomnianych 
wyżej dieceżji rzym.-kat. 12.000 ha ziemi.

W  skład tego areału ziem zaliczono około 9.120 ha ziemi, które wówczas 
były w  posiadaniu lub władaniu osób prawnych Kościoła Katolickiego we 
wspomnianych diecezjach, a nie zostały nabyte przez osoby prawne Koś
cioła drogą kupna: Państwo uznało nieruchomości te za własność Kościoła 
Katolickiego z dniem wejścia w  życie tego układu (kwiecień 1939 r.).

Za resztę areału ziemi wchodzącej w  skład wspomnianych 12.000 ha 
tzn. ok. 2.880 ha, brakujących do przewidzianego kontyngentu, Państwo 
zobowiązało się wypłacić w  ciągu 2 miesięcy po wejściu w życie układu 
2.500.000 zł w  obligacjach 4#/a pożyczki konsolidacyjnej (art. III).

Ponadto Państwo Polskie uznało za własność Kościoła Katolickiego 
Kościoły i kaplice pounickie z plebaniami, ogrodami plebańskimi i cmen
tarzami pounckimi, będące w  dniu podpisania układu (20.VI. 1938 r.) w  po
siadaniu lub władaniu Kościoła Katolickiego (art. V).

Co do Kościołów i Kaplic pounickich, będących w  posiadaniu Państwa, 
a nie będących w  użytkowaniu Kościoła Prawosławnego, Rząd RP zobo
wiązał się prowadzić w  dalszym ciągu badanie warunków, w  których się 
one znajdują i przekazać je na własność Kościołowi Katolickiemu we 
wszystkich przypadkach, gdy to się okaże możliwe (art. VI).

Również i tu nałożono na stronę obowiązek i dokonanie wpisu hipotecz
nego w ciągu 4 lat od podpisania układu, jednak bez klauzuli konfisku
jącej obiekt po upłynięciu tego terminu prekluzyjnego.

Wspomniana wyżej ustawa z dn. 23.VI.1939 r. objęła swoją mocą nie
ruchomości i prawa rzeczowe (prawa użytkowania .służebności, ciężary 
realne, hipotekę itp.); które w dniu 11 listopada należały do osób praw
nych Kościoła Prawosławnego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa ta ustaliła następujące zasady, a mianowicie, uznane zostały za 
własność osób prawnych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosław
nego:

a. nieruchomości i prawa, które w dniu 19 listopada 1938 r. znajdowały 
się w  posiadaniu osób prawnych tego Kościoła bez sprzeciwu (podkreślenie 
moje) właściwych władz państwowych lub osób trzecich oraz

b. nieruchomości i prawa:
1. objęte w  zarząd państwowy na podstawie dekretu z dn. 16 grudnia 

1918 r.
2. przejęte na własność Państwa na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 

1920 r.,
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jeżeli w  dniu 19 listopada 1938 r. znajdowały się za wiedzą i bez sprzeciwu 
właściwych' władz państwowych t  (podkreślenie autora) w  faktycznym 
i spokojnym władaniu osób prawnych tego Kościoła {art. 2).

Nieruchomości zaś i prawa,. nie podpadające pod przepisy powyższe 
(art. 2), uznaje się za własność Skarbu Państwa (art. 3).

Zasługuje tu na uwagę klauzula wykonawcza ustawy (art. 5): wskazując 
tryb i formę wpisu nieruchomości do księgi hipotecznej, ustala ona. 5-letni 
termin prekluzyjny dla dokonania wpisów hipotecznych (co przy obiektach 
wiejskich połączone miało być z założeniem księgi hipotecznej, ponieważ 
w  większości nieruchomości ziemskich na wsi założonych hipotek nie było). 
Drugi zasługujący na uwagę fakt — klauzula ta wprowadzała właściwie 
konfiskatę mienia nie zgłoszonego deklaracją biskupa diecezjalnego w  tymj 
terminie: „Nieruchomości i prawa podpadające pod przepisy art. 2 a nie 
zgłoszona deklaracją w tym terminie, przechodzą na własność Skarbu 
Państwa”.

Artykuł 7-my wreszcie zastrzega, że ustawa ta nie narusza praw osób 
prawnych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego do ma
jątków, nabytych przez te osoby prawne po dniu 11 listopada 1918 r.
, Jak widzimy, wydając tę ustawę ustawodawca pozostawił za sobą pełną 

swobodę interpretacji pojęcia sprzeciwu właściwych władz państwowych 
i osób trzecich prąz jego uzasadnienia.

*  * *

Ten daleko niepełny rejest niektórych problemów polityki wynaniowej
II. Rzeczypospolitej na odcinku prawosławia, dokonany z okazji rocznicy 
ostatecznego uregulowania bytu prawnego Kościoła Prawosławnego (de-, 
kret Prezydenta RP z dnia ł8.XI.1938), jest próbą określenia rzeczywistego 
stosunku Rządu do tego Kościoła oraz ujawnienia w miarę możliwości 
metody jego realizacji przez rządy międzywojenne.

1. W granicach odrodzonej Rzeczypospolitej znalazła się organizacja w y
znaniowa niemała i nienowa, lecz działająca od setek lat oraz licząca prze
szło czteromilionową rzeszę współwyznawców, organizacja posiadająca 
nieźle funkcjonujący aparat ądministracyjno-kościelny z licznym klerem 
diecezjalnym i zakonnym^ zakłady teologiczne, społeczno-charytatywne 
i inne instytucje kościelne 51.

B W  okresie międzywojennym w  skład Kościoła Prawosławnego w  Polsce wcho
dziły: 5 diecezji, 126 dekanatów, 1.624 parafie, 2.016 budynków sakralnych, 2.968 du
chownych, » klasztorów męskich i 5 żeńskich. Kościół posiadał własne szkolnictwo 
teologiczne; wyższe — Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskie
go, średnie — dwa Seminaria Duchowne (w  Wilnie i Krzemieńcu), zawodowe — 
szkołę dla diakonów i psalmistów (w  klasztorze k. Jabłecznej), zakonną szkołę teo
logiczną (w  Poczajowie). Ponadto Kościół posiadał własną drukarnię i zakłady wy
dawnicze dla .potrzeb Kościoła w  zakresie jego misji i informacji. Patrz „Prawo
sławny) Kalendar na 1938 r.), ks. M. Lenczewski, Studium Teologii Prawosławnej 
U.W. — Rocznik Teologiczny, 1974 r, zesz. 1—2, s. 112.
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Ta denominacja kościelna posiadała własne, wieloletnie tradycje histo
ryczne, znaczne wpływy w  masach swoich wyznawców, a ponadto znajdo
wała się w  jedności konfesyjnej z innymi kościołami Autokefalicznymi 
Powszechnego Kościoła Prawosławnego. Więc nie był to według rozumo
wań niektórych publicystów, relikt przeszłości, podlegający likwidacji, jak 
wszystkie pozostałości po zaborach. Właśnie z taką organizacją miały do 
czynienia władze I I  Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Z  góry traktując Kościół Prawosławny, jako organizację obcą, zarów
no pod względem wyznaniowym jak i narodowościowym, władze między
wojenne szczególną uwagę zwróciły na bazę materialną Kościoła, umożli
wiającą mu wielostronną działalność oraz szerzenie swoich wpływów 
wśród mas wyznawców. Podcięcie tej bazy niewątpliwie osłabiało Koś
ciół oraz ograniczało jego działalność. Właśnie te koncepcje miały, rze
komo, służyć celom polityki wyznaniowej Państwa na odcinku majątko
wym, już prawie w  pierwszych dniach po wyzwoleniu Ojczyzny. Temu 
sprzyjała ówczesna sytuacja prawosławia na ziemiach byłego Królestwa 
Kongresowego, ż którego terenów ewakuowana została przez władze rosyj
skie nrawie cała ludność wyznania prawosławnego. Na terenach tych w  la
tach 1915— 1920 liczne parafie i cerkwie prawosławne były opuszczone, co 
dawało pozostałej na tych ziemiach ludności katolickiej możność maso
wego i samowolnego objęcia opuszczonych cerkwi na cele rzymskokato
lickiego kultu religijnego oraz zagospodarowania przycerkiewnych grun
tów. Wydany więc dekret o przymusowym zarządzie państwowym był 
również próbą ujęcia tego żywiołowego procesu w  określone normy praw
ne, tym bardziej że chodziło tu o wielkie areały gruntów cerkiewnych.

Rozszerzanie w  latach późniejszych mocy przepisów dekretu z dnia
16.XII.1918 r. (NB dekretu mającego charakter konfiskaty majątku cer
kiewnego), na obszary wschodnie z gęsto zaludnioną ludnością prawosław
ną, a przede wszystkim jego wykorzystanie bez porozumienia z reprezen
tacją Kościoła, będącego właścicielem majątku) było błędem politycznym, 
pozbawiającym Kościół bazy materialnej oraz możności obrony sądowej. 
Władze państwowe, swoją niezbyt dobrze przemyślaną polityką usposobiły 
wrogo do Państwa masy wyznawców, traktujących te posunięcia jako 
prześladowanie prawosławia. Hierarchia Prawosławna widziała w  tej po
lityce Rządu dalszą realizację pogróżek, zapowiedzianych przez przedsta
wiciela Rządu podczas pertraktacji na Soborze Biskupów w  dniu 24—30.1. 
1922 r.

3. Polityka wyznaniowa rządów międzywojennych była bardzo nierówna, 
koncepcje polityczne czynników do jej prowadzenia powołanych były róż
ne, aczkolwiek wszystkie uzasadniane były rzekomym dobrem Państwa 
i Narodu.

Głównym i teoretycznym celem tej polityki, było osiągnięcie jedności 
obywateli w  Państwie, tak bardzo zróżnicowanym pod względem wyzna
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niowym i narodowościowym, stworzenie państwowego monolitu spoleczno- 
-politycznego.

Tak w  czasach dawnych o tym marzyli władcy Polski. Klasycznym przy
kładem próby osiągnięcia tego celu w zakresie wyznaniowym była w  prze
szłości słynna Unia Brzeska (1596 r.), której realizacja przyniosła Państwu 
i jego obywatelom sukcesy różnie oceniane zarówno przez władze państ
wowe i naukę, jak i przez masy obywateli objętych akcją unijną.

4. Te same idee miały przyświecać rządom I I  Rzeczypospolitej, której 
jedną trzecią ludności stanowiły mniejszości wyznaniowe i narodowościo
we. Połączenie tych elementów, wyznania i narodowości, miało duże zna
czenie, ponieważ zwiększało odporność na działanie asymilacji mniejszości 
przez większość. Wyznanie bowiem połączone z narodowością było tym 
elementem, który umacniał poczucie przynależności do tej lub innej naro
dowości. Stąd wywodziły się więc szeroko lansowane w  przeszłości hasła: 
Polak-katolik, Niemiec-ewangelik, Rusin-prawosławny. Tego dowodzi fakt, 
że określenie Zyd miało znaczenie narodowości i wyznania jednocześnie. 
To ostatnie miało nawet potwierdzenie w  ustawodawstwie polskim dwu
dziestolecia międzywojennego: ,Żydzi, mieszkańcy Rzeczypospolitej Pol
skiej... tworzą Związek Religijny...8*. Dlatego zrozumiałe były poczynania 
władz w  kierunku ujednolicenia Państwa pod względem przede wszyst
kim wyznaniowym.

Praktyka na tym odcinku, stosowana w  przeszłości, dowodziła, że nie
małe znaczenie dla osiągnięcia zamierzonego przez polityków celu, posia
dały metody i środki realizacji polityki zmierzającej do zjednoczenia Pań
stwa.

Nie można pominąć i tego faktu, że współuczestniczył w  realizacji tego 
celu i wielkiego poparcia udzielał, na przestrzeni całej historii Polski, 
Kościół Rzymskokatolicki, stwierdza to Konstytucja z 1921 r., „będący 
religią przeważającej większości Narodu, zajmujący w  Państwie naczelne 
stanowisko wśród równouprawnionych wyznań” i z tego tytułu odpowied
nio traktowaną przez władze państwowe.

Trzeba przyznać, że to poparcie i pomoc Kościoła, aczkolwiek w  daw
nych czasach przysparzały mu sporo neofitów, szczególnie ze stanu mag
nackiego (szereg rodów znakomitych z arystokracji ruskiej przyjął kato
licyzm), nie były jednak tak efektywne w  okresie dwudziestolecia między
wojennego, a raczej szkodziły sprawie głównej — integracji Państwa.

5. Politykę wyznaniową I I  Rzeczypospolitej cechowała generalnie nie
ufność władz wobec prawosławia, jego hierarchii i kleru. Stosunek ten 
wyrażał się m. in. w częstym stawianiu hierarchii prawosławnej wobec 
faktów dokonanych, w  jej ignorowaniu przy załatwianiu spraw pośrednio^

“  Da. U, N  52, ppz. 500 z 1928 r.
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a nawet bezpośrednio Kościoła dotyczących w pozbawianiu go bazy ma
terialnej już w  pierwszych latach po odrodzeniu Polski, w  likwidacji dzie
siątków cerkwi w  miastach powiatowych i wojewódzkich Polski central
nej, nawet tam, gdzie istniały zorganizowane placówki duszpasterskie 
i zamieszkiwała ludność prawosławna (np. w  Białymstoku, Płocku, Toma
szowie Mazowieckim, Łukowie, Wieluniu, Pułtusku, Kolnie, Włocławku, 
i in. miastach).

Podobną taktykę stosowano w  wielu miejscowościach wiejskich Chełm
szczyzny i Podlasia, zlikwidowano np. klasztory prawosławne w  Turkowi
cach i Leśnej. Zagrożony był także 300-letni klasztor w  Jabłecznej

Od śzeregu lat Ministerstwo WRiOP planowało redukcję liczby parafii 
prawosławnych, szczególnie na terenach gęsto zasiedlonych przez ludność 
prawosławną, a jednocześnie odrzucało wnioski ludności o otwarciu zamk
niętych w czasie wojny cerkwi.

6. Władze państwowe prawdopodobnie nie zdawały sobie sprawy ze 
szkodliwości stosowania takich metod dla integracji Państwa. Cechowały 
je nie tylko nadużywanie władzy i stosowanie reżimu policyjnego wobec 
ludności prawosławnej, broniącej swego stanu posiadania i swoich praw 
obywatelskich lub wywieranie presji na hierarchię (np. poprzez przymu
sową izolację biskupów opozycyjnych w  klasztorach prawosławnych, a- na
wet rzymskokatolickich. Właśnie chodziło o próby przyśpieszenia procesu 
asymilacji mniejszości wyznaniowej, który trwa normalnie dziesiątki a na
wet setki la t55.

Trzeba byłoby też wziąć pod uwagę i ten fakt, że do prawosławia, np. 
na kresach wschodnich Rzeczypospolitej, należała znakomita większość 
ludności miejscowej. Nie zmieniały sytuacji na tym odcinku w  międzywo
jennym dwudziestoleciu ani zabiegi misyjne Kościoła Rzymskokatolickiego 
w  postaci tzw. „wschodniego obrządku” ani „rewindykacji dusz”  przy po
mocy wojska i administracji na Wołyniu, ani wreszcie likwidacja „śladów” 
prawosławia na Chełmszczyźnie i Podlasiu. Nie zmieniła sytuacji także 
polonizacja prawosławia realizowana poprzez stworzenie ruchu tzw. „Po
laków prawosławnych” , tłumaczenie ksiąg liturgicznych i odprawianie na
bożeństw prawosławnych w  języku polskim oraz zmiana oficjalnej do
tychczasowej nazwy „Autokefaliczny Kościół Prawosławny w Polsce” na 
„Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny” — wprowadzona przed 42

a Zarzucał to władzom w  • przemówieniu sejmowym prawosławny poseł ks. Mar
o n  Wołkow dnia fi-VII.38 r., podczas debaty nad zatwierdzeniem umowy Bządu 
Polskiego zawartej z Watykanem, a dotyczącej mienia pounickiego (W. Ctt. 18.38 r., 
N  31—32, s. 359).

M W  związku z projektem umieszczenia w  nim domu dziecka.
“ Tak, aby wprowadzić unię, np. konkretnie w  diecezjach Lwowskiej, Przemys

kiej,Rząd Królewski i Kościół RK, dysponujące różnymi środkami przymusu, osią
gnęły dopiero swój cel w  100 lat po zawarciu Unii Brzeskiej.
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łaty w  dekrecie z dnia 18.XI.1938, regulującym byt tego Kościoła na zu
pełnie innych zasadach i wyróżniający się wśród innych podobnych aktów 
prawnych swoim charakterem rygorystycznym.

7. Ogólna charakterystyka sytuacji Kościoła Prawosławnego w  okresie 
międzywojennym nie byłaby pełnaj gdyby pominięta była w  niej osoba 
jego zwierzchnika, który w  dzieło odbudowy i uporządkowania organiza
cji kościelnej .realizacji zadań Kościoła, wniósł duży wkład, niosąc jedno
cześnie wielki ciężar odpowiedzialności za kierowanie tak dużą organiza
cją kościelną.

Włościwie oceniając sytuację polityczną ówczesnego świata i odradza
jącej się Polski, Metropolita od razu uznał konieczność dostosowania ży
cia kościelnego do nowych warunków w  ramach państwowości polskiej. 
Tę linię postępowania konsekwentnie reprezentował na Soborach i Syno
dach Biskupów Kościoła Prawosławnego w  Polsce oraz realizował w  sto
sunkach z władzami państwowymi.

Tej postawy nie zmieniał Metropolita w ciągu całego dwudziestolecia 
międzywojennego, wykazując pełną lojalność wobec Państwa i władz na
wet wtedy, kiedy Kościół bywał obiektem niewłaściwych metod polityki 
wyznaniowej, stosowanych przez władze państwowe i stanowił przy po
parciu władz „pole misyjne” Rzymu, realizującego na tym terenie swoją 
„politykę wschodnią” . Kompromitującym było postępowanie Ministerstwa 
WRiOP w sprawie Soboru Krajowego.

Zaangażowano w tę sprawę najwyższy autorytet państwowy —  Prezy
denta RP, który, wydając z tej okazji odpowiednie orędzie, zapowiedział 
powołanie Zebrania Przedsoborowego celem przygotowania materiałów 
dla przyszłego Soboru i jego zwołanie. W efekcie po dwóch plenarnych 
posiedzeniach i kilku sekcyjnych zadania Zebrania przejęła Komisja Mie
szana, która bez konsultacji z prawosławnymi czynnikami społecznymi 
(Zebranie Przedsoborowe) opracowała materiały. Wydanie natomiast de
kretu z dn. 18.XI.38 zakończyło zarówno sprawę przygotowania materiałów, 
jak i sprawę zwołania Soboru, czyniąc je bezprzedmiotowym. Z orędziem 
Prezydenta RP postąpiono tak; jak ze zwykłym świstkiem papieru. Taka 
była opinia powszechna czynników zainteresowanych w tej sprawie.

Kiedy wiadomość o realizacji tej polityki Rządu (szczególnie burzenie 
cerkwi) przedostała się za granicę, Metropolita i tu wykazał swoją lojal
ność, publicznie dystansując się od wszelkich wystąpień i akcji protesta
cyjnych, organizowanych na Zachodzie z tego powodu, uznając je za szkod
liwe dla Państwa i traktując je jako ingerencję w  wenwętrzne sprawy 
Kościoła Prawosławnego w  Polsce.

W  tragicznych dniach agresji niemieckiej na Polskę Metropolita nie za
wahał się wydać orędzia do wiernych, wzywając ich do jedności z całym 
Narodem i do zjednoczenia sił w  obronie zagrożonej Ojczyzny. Był to czyn,
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który w ówczesnych warunkach wymagał dużej odwagi cywilnej, jeżeli 
wziąć pod uwagę stosunek hitlerowców dó przeciwnika oraz fakt pozosta
nia Metropolity w  kraju razem ż wiernymi.

Jak wiadomo, stosunek Ministerstwa WRiOP, resortu bezpośrednio kon
taktującego się z Metropolitą, układał się nierównie.-

Z Jednej strony, zdawałoby się, że w latach 1923—28 stosunki te układały 
się dobrze, czego dowodem jest odznaczenie Metropolity najwyższym orde
rem państwowym (gwiazdą orderu Polski Odrodzonej):

Z drugiej zaś — konflikty: —  z Ministrem WRiOP w  związku z prze
prowadzeniem wyborów kandydatów na członków Soboru Krajowego — 
z Wojewodą Wołyńskim —  zmuszenie Metropolity do rezygnacji z zarządu 
diecezją Wołyńską.

Najbardziej rażąca wydaje się ta ostatnia akcja prowadzona przez 
wojewodę H. Józewskiego w  sojuszu z posłami ukraińskimi Wołynia, wy
raźnie mająca charakter osobistej nagonki na Metropolitę, reprezentują
cego linię lojalnej postawy wobec Państwa. Akcja ta podyktowana zo
stała nie względami państwowymi, lecz szowinizmem nacjonalistów ukraiń
skich, którzy wcale nie troszczyli się o dobro Państwa, nie mówiąc już.
o Kościele.

Nie bez znaczenia byłaby tu wypowiedź Arcybiskupa Teodozjusza i in-> 
nych biskupów prawosławnych z okazji 10-letniego jubileuszu zwierzchni
ka Kościoła Prawosławnego w  Polsce, zawierająca charakterystykę oraz 
ocenę sytuacji i klimatuj w  którym przebiegała jego działalność kościel
na. Biskupi nazwali ją „Golgotą służby metropolitalnej na rzecz Kościoła 
Prawosławnego w  Polsce...” . Tak określała hierarchia prawosławna sy
tuację prawie w przededniu demonstracji ukraińskiej w  Poczajowie, a na
stępnie akcji tzw. „rewindykacji dusz” na Wołyniu oraz masowego burze
nia cerkwi na chełmszczyźnie.

I tak się układały stosunki Metropolity z władzami państwowymi.

Należy podkreślić, że sytuację Metropolity komplikował negatywny sto
sunek do jego polityki kościelnej nie tylko nacjonalistów wszelkiego ro
dzaju, pragnących z Kościoła uczynić narzędzie polityki narodowościowej, 
lecz i tych aktywistów prawosławnych, którzy występowali pod hasłem 
reform kościelnych, zmian nie tyle personalnych, ile wprowadzenia ustro
ju tzw. „Soborowego”, opartego na kolegialnym zarządzie Kościołem i na 
wybieralności kandydatów na stanowisko kościelne przez zgromadzenie 
wyborców z udziałem laików. Więc z tych pozycji obarczono winami Me
tropolitę, który rzekomo nie chciał reform. W rzeczywistości nie był 
w  stanie szybko wprowadzić reformy w  Kościele bez udziału i akceptacji 
władz państwowych. A  władze, jak wiadomo, nie śpieszyły się, czego do
wodem jest m. in. fakt uregulowania sprawy bytu prawnego Kościoła do
piero w  1938 r.
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Załącznik i

ORĘDZIE P. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ

00 Jego Ekscelencji Księdza Dyonizego, Głowy Świętego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego w  Polsce

Dnia 15 czerwca 1*791 roku, pod opieką i auspicjami Rządu Najjaśniej
szej Rzeczypospolitej Polskiej, został otwarty w mieście Pińsku ostatni 
Sobór Kościoła Prawosławnego w  Polsce.

Dzięki wyrokom Opatrzności Bożej Autokefaliczny Kościół Prawosław
ny w  Polsce może nawiązać nić do swej historycznej przeszłości. Obecnie 
nadszedł czas, aby urzeczywistnione były dążenia Zwierzchników Kościoła 
Prawosławnego w  Polsce w  osobach ś.p.: Metropolity Jerzego oraz Waszej 
Ekscelencji, jak również Sw. Soboru Biskupów i wszystkich obywateli 
Rzeczypospolitej wyznania prawosławnego, aby zgodnie ze świętymi ka
tionami Autokefaliczny Kościół Prawosławny w  Polsce odbył swój Sobór, 
pierwszy w  odrodzonem Państwie Polakiem,

Prace Soboru, dla należytego wykonania tak doniosłych zadań, winny 
być z największą starannością przygotowane, zgodnie ze Świętymi Kano
nami i Prawami Państwa, oraz z potrzebami duchowemi wszystkich oby
wateli Rzeczypospolitej, którzy Wiarę Prawosławną wyznają.

Stąd słusznem jest, że zwołanie Soboru poprzedzone będzie zgromadze
niem przedstawicieli duchowieństwa, oraz mężów świeckich, światłych
1 bogobojnych, którzy, stanowiąc Przedsoborowe Zebranie, w  skupieniu 
i trosce o dobro swej Wiary i swego Państwa, pod dostojną opieką Waszej 
Ekscelencji i Świętego Soboru Biskupów, zajmie się wspólnie należytem 
przygotowaniem i  opracowaniem tych licznych zagadnień i spraw, w  któ
rych Sobór będzie musiał się wypowiedzieć.

W trosce o dobro wszystkich prawosławnych obywateli Rzeczypospolitej, 
wzywam Waszą Ekscelencję, jako Głowę Kościoła Prawosławnego w  Pol
sce oraz Sw. Sobór Biskupów, ażeby w  ścisłem porozumieniu i uzgod
nieniu terminów i innych podstawowych zasad pracy obu tych Zgroma
dzeń z przedstawicielem Rządu Rzeczypospolitej, Ministrem Wyznań Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego, zwołał Przedsoborowe Zebranie, a na
stępnie po troskliwem dokonaniu prac przygotowawczych, zwołał do sto
łecznego miasta Warszawy, Pierwszy Sobór Generalny Świętego Autoke
falicznego Kościoła Prawosławnego w  Polsce.
I g n a c y  M o ś c i c k i  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
W a l e r y  S ł a w e k  — Prezes Rady Ministrów
S ł a w o m i r  C z e r w i ń s k i  Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego.

Łowicz, dnia 30 maja 1930 roku.
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D E K R E T

Załącznik 2

w przeamiocie przymusowego zarząaa państwowego (DJJPł. N  21, p. 67)

Art. 1. 1) Wszelki majątek ruchomy i nieruchomy, znajdujący się na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej:

a) należący do „ordynacji książąt Warszawskich hrabiów Paskiewi- 
czów-Erywańskich” .

b) pocerkiewny oraz stanowiący uposażenie duchowieństwa prawo
sławnego.

2) Przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe, a w  szczególności insty
tucje kredytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, kolejowe oraz instytucje 
naukowe, oświatowe, kulturalne, opieki społecznej i dobroczynne, fun
dacje, tudzież ich mienie ruchome i nieruchome, znajdujące się na obsza
rze Rzeczypospolitej Polskiej i należące:

a) do osób prawnych, które zaprzestały swej działalności w  Polsce,

b) do osób prawnych zagranicznych, które w  państwie ojczystem prze
stały prawnie istnieć, albo zmieniły podstawy prawne swego istnienia, 
albo utraciły możność prowadzenia statutowo przewidzianej działalności.

3) Przedsiębiorstwa przemysłowe, których utrzymanie w  ruchu lub pusz
czenie w  ruch, oraz posiadłości ziemskie, których zabezpieczenie lub za
gospodarowanie leży w  interesie państwa,

4) zakłady i urządzenia użyteczności publicznej (jak np. elektrownie, 
gazownie, wodociągi, tramwaje) — mogą być objęte pod zarząd pań
stwowy.

Art. 2. Ustanowienie, wykonywanie i uchylenie zarządu państwowego 
należy do tego ministra, którego właściwości podlegają sprawy, stano
wiące przedmiot działalności danego przedsiębiorstwa, instytucji, fundacji 
lub mienia.

W  razie wątpliwości co do właściwości poszczególnych ministrów, decy
duje Rada Ministrów.

Przymusowy zarząd państwowy będzie uchylony, gdy odpadnie powód, 
dla którego został ustanowiony.

Art. 3. Do każdego majątku, nad którym ustanowiony zostaje zarząd 
państwowy, władza, w  art. 2 wskazana, mianuje zarządcę państwowego; 
obowiązki zarządców państwowych mogą być powierzane, w  miarę po-
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trzeby, bądź osobom do ich pełnienia specjalnie powołanym, bądź urzę
dom państwowym lub organizacjom społecznym.

A rt 4. Każdy przypadek ustanowienia i uchylenia zarządu państwo
wego podany będzie do publicznej wiadomości w Monitorze Polskim.

Art. 5. Właściciel mienia, wziętego w zarząd państwowy, albo osoby, 
pod których zarządem mienie takie pozostaje lub w których posiadaniu 
się znajduje, obowiązani są dostarczyć zarządcy państwowemu na piś
mienne jego żądanie wszelkie dane, dotyczące tego mienia (księgi, rachun
ki, rejestry, wykazy, inwentarze i t.d.).

Winni wykroczenia przeciwko powyższemu przepisowi ulegną w drodze 
sądowej karze grzywny do czterech tysięcy złotych lub aresztu do sześciu 
miesięcy.

Art. 6. Zarządca państwowy zarządza powierzonym mu majątkiem lub 
przedsiębiorstwem i jest wyłącznie upoważniony do wykonywania czyn
ności prawnych, dotyczących tego' zarządu.

Art. 7. Wszelkie prawa do majątku, nabyte przez osoby trzecie w cza
sie, gdy majątek był pod zarządem b. władz okupacyjnych, mogą być 
wykonywane tylko za zezwoleniem zarządu państwowego.

Art. 8. Koszty zarządzania majątkiem wraz z wynagrodzeniem zarządcy 
państwowego, obciążają majątek w zarząd objęty. Wysokość wynagrodze
nia zarządcy ustala właściwy minister.

Art. 9. Zarządca państwowy odpowiedzialny jest za swe czynności tylko 
przed władzą mianującą.

Art. 10. Wszelkie wpływy, osiągane z zarządzanego majątku, po potrą
ceniu wydatków bieżących, zarządca państwowy składać będzie na rachu
nek specjalny danego majątku do kas. państwowych lub przez rząd wska
zanych. Podnoszenie gotowizny z rachunków tych dokonywane będzie 
przez zarządców państwowych na mocy ogólnego lub specjalnego upoważ
nienia właściwego ministra.

Art. 11. Szczegółowe przepisy oraz instrukcje, określające zakres upraw
nień i tryb postępowania zarządców państwowych, wydadzą właściwi mi
nistrowie (art. 2).

Art. 12. Dekret z dnia 23 listopada r. b. o sekwestrze zakładów prze
mysłowych zostaje uchylony.

Zarządy państwowe, powołane na mocy dekretu z dnia 23 listopada r.b., 
będą czynne nadal stosownie do przepisów dekretu niniejszego.
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No 135.
Rok II

Warszawa, piątek 20 czerwca 1919 roku.

Rozporządzenie

MONITOR POLSKI 
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Dział urzędowy

Ministra Rolnictwa i Bóbr Państwowych w  przedmiocie ustanowienia 
zarządu państwowego nad majątkiem i osadami pooerkiewnemi, majdn- 
jącemi się na obszarze byłego Królestwa Kongresowego.

Na mocy punktu „b” art. 1 i punktu „a” art. 2 Dekretu z dnia 16 grud
nia 1918 roku w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego (Dzien
nik Praw Państwa Polskiego Nr 21 z dnia 28X111918 r. poz. 67) następu
jące majątki pocerkiewne, oraz stanowiące uposażenie duchowieństwa 
prawosławnego i majątki klasztorów prawosławnych, zostają objęte pod 
zarząd państwowy.

1. W POWIECIE CHEŁMSKIM odpowiednie grunty we wsiach: Sawin, 
CJhutcza, Łukówek gminy Bukowa, Czułczyce, Spas i Bezek gminy Staw, 
Rejowiec i w  mieście Rejowcu gminy Rejowiec, Mogilnica i Siedliszcze 
gminy Siedliszcze, Pawłów, Żulin i Kanie gminy Pawłów, Ilchowiec, Sy- 
czyn, Busówno, Tarnów i  Pniówno gminy Olchowiec, Stanków, Serebrysz- 
cze i Uher gminy Krzywiczki, Berdyszcze, Czerniejów, Husynne, Kamień, 
Koleńczyce i Pławnice gminy Turka, gminy Świerże, Turowice i w  osa
dzie Wojsławice gminy Wojsławice i w mieście Chełmie.

W POWIECIE LUBARTOWSKIM we wsiach: Rogoźno, Dratów, Zabitek, 
Maznica, Niwka i Niedźwiedź, gminy Ludwin, Wincentów, Zagrody Lu
bartowskie gminy Łuck.

W POWIECIE JANOWSKIM we wsi: Łążek Zaklikowski, gminy Za
klików.

W POWIECIE LUBELSKIM, w mieście Lublinie.

2. W  POWIECIE TOMASZOWSKIM we wsiach: Komarów i Sniatyćze, 
gminy Komarów Perespa, Dub, Homiatycze, Cześniki, Niewirków, Marysin 
i  Kotlice gminy Kotlice, Wakijów, Zubowiec, Czartkowice, Klątwy, Ty
szowce, Mikulin, Dębiny, Czeremno i Zamłynie gminy Tyszowce, Chody- 
wańce, Leliszki i  Szlatyn, Jurów, Zawadki, Korchynie i Jarczów gminy 
Jarczów, Dołhobyczów Horoszczyce, Hołubię, Oszczów i Pawłowice gminy 
Dołhobyczów, Dutrów, Łukoszyn, Posadów, Rzeplin, Starawieś, Telatyn
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i Żulice, gminy Telatyn, Radków, Nowosiółki, Suszów, Żabcze, Poturzyn, 
Witków i Wasilów, gminy Poturzyn, Niedzów, Przeorsk, Typin i Pod- 
horce, gminy Majdan Górny, Moratyn, Kmiczyn, Domanz, Podlodów, Zim
no, Stemiatyn, Czerkasy, Nabóż, Zerniki, Ratyczów i Pieniany gminy Czer
kasy, Tarnawatka, Panków, Wieprzowe Jezioro i Wierechanie gminy Tar
nawatka, Gradysławice, Józefówka, Semnice, Rachanie i Pawłówka, gmi
ny Rachanie, Antonówka, Niemirówka B. i Dzierążnia gminy Krynice, 
Łóstniec gminy Pasieki i w  mieście Tomaszowie.

W POWIECIE HRUBIESZOWSKIM we wsiach: Bereście, Zaborcę, Do- 
bromirzyce, Gdeszyn, Mołodjatycze i Peresolowice, Bohutycze gminy Mo- 
łodjatycze, Strzelce i Rusno gminy Białopole, Chyżewice, Jarosławice, Te- 
ratyn, Uchanie i Wola Uchańska gminy Jarosławice, Czartowice, Kułako- 
wice,Moniatycze, Nieledew i Ubradowice gminy Moniatycze, Czerniczyn, 
Dziekanów i Szpikołosy gminy Dziekanów, Grabowie i Tuczępy gminy Gra- 
dowiec, Gródek, Masłomęcze, Mieniany, Slipcze i Czumów gminy Horodło, 
Hostynne, Podhorce, Gozdów, Terebin i Wierbkowicze, gminy Wierbko- 
wice, Kryłów, Małków, Prehoryłe, Nowosady, Szychowice i Wereszyn gmi
ny Kryłów, Miętkie, Sahryn, Turkowice i Pasieka, gminy Miętkie, Mircze, 
Modryń, Wiszniów i Radostów gminy Mircze, Miączyn i w  miastach Du
bienka i Hrubieszów.

W POWIECIE ZAMOJSKIM we wsiach: Bortatycze, Siedliska i Złojce 
gminy Wysokie, Horyszów Polski i Sitno gminy Zamość, Kosobudy i To- 
polcza, gminy Zwierzyniec, Krasnobród gminy Krasnobród, Łabuńki gmi
ny Łabunie, Łaziska, Skierbieszów gminy Skierbieszów, Mokre i Płoskie 
gminy Mokre, Rozłupy gminy Sułów, Suchowola, Trewin i Potoczek gminy 
Suchowola, Terespol, Wolaniny gminy Terespol, Monastyrek gminy Stary 
Zamość, Ujazdów gminy Nielisz i w mieście Zamościu.

W POWIECIE BIŁGORAJSKIM —  we wsiach: Luchów Górny i; Róża
niec gminy Wola Różaniecka, Kulno, Łipiny i Potok Górny gminy Potok 
Górny, Biłgoraj gminy. Biłgoraj i Puszcza Solska, Biszcza gminy Biszcza, 
Krzeszów, Tarnogród gminy Tarnogród, Babice, Obsza i Zamch gminy 
Babice, Majdan Sopotski gminy Majdan Sopotski, Sól i Majdan Księżo- 
polski gminy Sól, Korchów, Księżopoli, Płusy gminy Księżopol, Chmielek 
gminy Łukowa i w mieście Biłgoraju.

W POWIECIE KRASNOSTAWSKIM — we wsiach: Zdżanne i Krupę 
gminy Rudka, Kraśniczyn i Bończa gmina Czajki, Orłów gminy Izbica, 
Łopiennik Dolny i Stężyca gminy Łopiennik i w  mieście Krasnymstawie.

3. W powiecie Stopnickim — w  mieście Busku.
4. W powiecie Kieleckim — w  mieście Kielcach.
5. W powiecie Płońskim — w mieście Płońsku i we wsi Aleksandryjska 

Kolonja gminy Pomiechowo.
W powiecie Płockim — w mieście Płocku.
W powiecie Sierpeckim — w  mieście Sierpce.
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6. W powiecie Warszawskim —  we wsi Willa Góra.
7. W powiecie Włocławskim —  w  mieście Włocławku.
8. W powiecie Częstochowskim — w-mieście Częstochowie.
W  powiecie Radomskim — w mieście Radomsku.
W powiecie Będzińskim — w mieście Sosnowcu.
9. W powiecie Mławskim — w mieście Mławie.
10. W  powiecie Konstantynowskim —  w mieście Łosicach, we wsiach: 

Chłopków, gminy Chlebczyn, Leśna gminy Witulin.
W powiecie Włodawskim — w mieście Ostrów gminy Ostrów i we 

wsiach: Uścimów gminy Uścimów, Białka gminy Dębowa Kłoda.
11. W powiecie Siedleckim — we wsiach: Hołubią gminy Krześlin, Mordy 

i Czołomyje, gminy Mordy i w mieście Siedlcach.
- W powiecie Sokołowskim — we wsiach: Seroczyn, Podłażówek i Łazów 
gminy Sterdyń, Czekanów, Gródek i Mołożewo gminy Jabłonna, Grodzisk 
gminy Sabnie, Rogów, Szkopy i Wierów gminy Repki, Sawice Ruskie 
gminy Wyrozęby i Burzyszki, gminy Korczew.

12. W powiecie Kolneńskim — w  mieście Kolno.
13. W  powiecie Wysoko-Mazowieckim — w mieście Wysokie-Mazowieckie 

i w Hodyszewo gminy Piekuty.
W  powiecie Ostrowskim — w mieście Ostrów.
14. W powiecie Radzyńskim ■— we wsiach: Drelów gminy Zagajki i Ru- 

skowola gminy Kąkolewnica.
Na mocy art. 4 tegoż dekretu z dnia 16 grudnia 1918 roku polecam peł

nienie obowiązków państwowych: nad majątkami wymienionymi w punk
tach 1, 2, 3 i 4 niniejszego rozporządzenia Zarządowi Okręgowemu Dóbr 
Państwowych w Radomiu, nad majątkami wymienionymi w  punktach
5, 6, 7, 8 i 9 — Zarządowi Okręgowemu Dóbr Państwowych w Warszawie 
i nad majątkami wymienionemi w punktach 10, 11, 12, 13 i 14 — Zarządo
w i Okręgowemu Dóbr Państwowych w  Siedlcach.

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: 
w/z. (—) Z. Chmielewski

Warszawa, dn. 16 czerwca 1919 r.
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Załącznik 4 

Rok V

M O N I T O R  P O L S K I  

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

No 186

D z i a ł  U r z ę d o w y  

I. ZARZĄDZENIE WŁADZ NACZELNYCH.

116.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH 
Z DNIA' 2 SIERPNIA 1922 R.

w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad mająt
kami i osadami, które stanowiły uposażenie duchowieństwa prawosław

nego, położonemi na terenie województwa Lubelskiego.
Na mocy art. 1 punktu „b” , art. 2 punktu „a” i art. 3 dekretu z dnia 

16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego 
(Dz. P.P.P. N 21 poż. 67) zarządza się, co następuje.

§ 1. Ustanawia się przymusowy zarząd państwowy nad następującemi 
nieruchomemi majątkami, które stanowiły uposażenie duchowieństwa pra
wosławnego:

1. Okszów, powiat chełmski, gminy Olchowiec.
2. Rudka, pow. Chełmski, gm. Krzywiczki.
3. Depułtycze Ruskie, pow. Chełmski, gm. Krzywiczki.
4. Żmudź, pow. Chełmski, gm. Żmudź.
5. Klesztów, pow. Chełmski, gm. Żmudź.
6. Pobołowice, pow. Chełmski, gm. Żmudź.
7. Leszczany, pow. Chełmski, gm. Żmudź.
8. Roztoka, pow. Chełmski, gm. Żmudź.
9. Spas w Bieniewie, pow. Chełmski, gm. Staw.

10. Sokole, pow. Hrubieszowski, gm. Dubienka.
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11. Braniew, pow. Janowski, gm. Chrzanów.
12. Górka Otrocka, pow. Janowski, gm. Chrzanów.
13. Pop. Turobińska, pow. Janowski, gm. Chrzanów.
14. Chłopki, pow. Tomaszowski, gm. Rochanie.
15. Honiatyń, pow. Tomaszowski, gm. Dołhobyczów.
16. Maziły, pow. Tomaszowski, gm. Pasieki.
17. Kornica, pow. Konstantynowski, gm. Kornica.
18. Krzyczew, pow. Konstantynowski, gm. Bohukały.
19. Neple, pow. Konstantynowski, gm. Bohukały.
20. Pratulin, pow. Konstantynowski, gm. Bohukały.
21. Swory, pow. Konstantynowski, gm. Swory.
22. Makarówka, pow. Konstantynowski, gm. Swory.
23. Mostów, pow. Konstantynowski, gm. Swory.
24. Mszanna, pow. Konstantynowski, gm. Swory.
25. Łysów, pow. Konstantynowski, gm. Łysów.
26. Pruchenki, pow. Konstantynowski, gm. Witulin.
27. Nosów, pow. Konstantynowski, gm. Witulin.
28. Witulin, pow. Konstantynowski, gm. Witulin.
29. Bukowice, pow. Konstantynowski, gm. Witulin.
30. Hrud, pow. Konstantynowski, gm. Witulin.
31. Pawłów Stary, pow. Konstantynowski, gm. Witulin.
32. Bubel Stary, pow. Konstantynowski, gm. Witulin.
33. Janów, pow. Konstantynowski, gm. Janów.
34. Konstantyiiów, pow. Konstantynowski, gm. Zakanale.
35. Gnojno, pow. Konstantynowski, gm. Zakanale.
36. Rokitno, pow. Konstantynowski, gm. Rokitno.
37. Kłonownica, pow. Konstantynowski, gm. Rokitno.
38. Chotycze, pow. Konstantynowski, gm. Rokitno.,
39. Radcze, pow. Radzyński, gm. Jabłoń.
40. Jabłoń, pow. Radzyński, gm. Jabłoń.
41. Paszenki, pow. Radzyński, gm. Jabłoń.
42. Gęś, pow. Radzyński, gm. Jabłoń.
43. Rudno, pow. Radzyński, gm. Brzozowy Kąt.
44. Międzyrzec Stary, pow. Radzyński, gm. Międzyrzec. 
.45. Dołha, pow. Radzyński, gm. Żerocin.
46. Międzyrzec Nowy, pow. Radzyński, gm. Międzyrzec.
47. Zbulitów, pow. Radzyński, gm. Biała.
48. Szóstka, pow. Radzyński, gm. Szóstka.
49. Witoroż, pow. Radzyński, gm. Zahajki.
50. Przegaliny Wielkie, pow. Radzyński, gm. Przegaliny.
51. Kolembrody, pow. Radzyński, gm. Przegaliny.
52. Wohyń, pow. Radzyński, gm. Wohyń.
53. Radzyń, pow. Radzyński, gm. ((Miasto).
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54. Sokołów, pow. Sokołowski, gm. (Miasto).
55. Drohiczyn Bużyska, pow. Sokołowski, gm. Korczew.
56. Borki, pow. Włodawski, gm. Dębowa Kłoda.
57. Uhnin, pow. Włodawski, gm. Dębowa Kłoda.
58. Horodyszcze, pow. Włodawski, gm. Horodyszcze.
59. Wisznice, pow. Włodawski, gm. Horodyszcze.
60. Sobirów, pow. Włodawski, gm. Sobirów.
61. Uhrusk, pow. Włodawski, gm. Sobirów.
62. Koszyn, pow. Włodawski, gm. Sobirów.
63. Zbereże, pow. Włodawski, gm. Sobirów.
64. Wola Wereszczyńska, pow. Włodawski, gm. Wola Werszczyńska.
65. Wereszczyn, pow. Włodawski, gm. Dudziejów.
66. Wytyczno, pow. Włodawski, gm. Dudziejów.
67. Lubień, pow. Włodawski, gm. Wyryki.
68. Parczew, pow. Włodawski, gm. Parczew.
69. Hola, pow. Włodawski, gm. Hola.
70. Wołoska Wola, pow. Włodawski, gm. Turna.
71. Sosnowica, pow. Włodawski, gm. Turna.
72. Brzeszczynka, pow. Włodawski, gm. Romanów.
73. Motwica, woj. Włodawski, gm. Romanów.
74. Rozwadówka, pow. Włodawski, gm. Romanów.
75. Hańsk, pow. Włodawski, gm. Hańsk.
76. Kodeniec, pow. Włodawski, gm. Krzywo Wierzba.
77. Opole, pow. Włodawski, gm. Opole.
78. Orchówek, pow. Włodawski, gm. Orchówek.
79. Włodawa, pow. Włodawski, gm. (Miasto).
80. Różanka, pow. Włodawski, gm. Różnaka.
81. Lipsko, pow. Zamojski, gm. Mokre.
82. Radecznica, pow. Zamojski, gm. Radecznica.
83. Szczebrzeszyn, pow. Zamojski, gm. Szczebrzeszyn.
84. Szewnia, pow. Zamojski, gm. Suchowola.
85. Biała, pow. Bialski, gm. (Miasto).
86. Bokinka, pow. Bialski, gm. Kościeniewicze.
87. Kościeniewicze, pow. Bialski, gm. Kościeniewicze.
88. Ortek-Królewski, pow. Bialski, gm. Kościeniewicze.
89. Połoski, pow. Bialski, gm. Piszczac.
90. Choroszczynka, pow. Bialski, gm. Piszczac.
91. Zahorów, pow. Bialski, gm. Piszczac.
92. Sławatycze, pow. Bialski, gm. Sławatycze.
93. Holeszów, pow. Bialski, gm. Sławatycze.
94. Hanna, pow. Bialski, gm. Sławatycze.
95. Dołhobrody, pow. Bialski, gm. Sławatycze.
96. Terespol, pow. Bialski, gm. Sidorki.
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97. Korczówka, pow. Bialski, gm. Łubienka.
98. Łomazy, pow. Bialski, gm. Lubienka.
99. Dokudów, pow. Bialski, gm. Sidorki.

100. Woskrzenice, pow. Bialski, gm. Sidorki.
101. Ortek-Książęcy, pow. Bialski, gm. Sidorki.
102. Łukowce, pow. Bialski, gm. Sitnik.
103. Cicibor Wielki, pow. Bialski, gm. Sitnik.
104. Dobryń, pow. Bialski, gm. Dobryń.
105. Kijowiec, pow. Bialski, gm. Dobryń.
106. Horbów, pow. Bialski, gm. Dobryń.
107. Kostomłoty, pow. Bialski, gm. Kostomłoty.
108. Dobratycze, pow. Bialski, gm. Kostomłoty.
109. Kopytów, pow. Bialski, gm. Kostomłoty.
110. Kodeń, pow. Bialski, gm. Kodeń.
111. Zabłocie, pow. Bialski, gm. Zabłocie.
112. Jabłeczna, pow. Bialski, gm. Kobylany.
113. Koroszczyn, pow. Bialski, gm. Kobylany.
114. Kobylany, pow. Bialski, gm. Kobylany.
115. Piaski, pow. Siedlecki, gm. Stara Wieś.

§ 2. Sprawowanie zarządu państwowego nad wyszczególnionemi w § 1 
nieruchomościami powierza się Urzędowi Wojewódzkiemu w Lublinie.

Kierownik Ministerstwa Rolnicttoa i  Dóbr Państwowych
(—) J. R a c z y ń s k i

Załącznik 5 
Lublin, dn. 26 czerwca 1930

Lubelski Urząd Wojewódzki.
Dyrekcja Robót Publicznych 
L. 1473/DR/3.

Do Warszawsko-Chelmskiego Konsystorza 
Prawosławnego w Warszawie ul. Zygmun- 
towska 13.

W związku z odezwą z dnia 27 lutego r.b. Nr. 872 w  sprawie zarządze
nia przez tut. Urząd nieruchomością pocerkiewną, położoną w  m. Lubli
nie przy ul. Lipowie Nr. 10, komunikuję, iż, odezwy tej merytorycznie nie 
rozpatruję, a to z powodu braku prawnej legitymacji Kansystorza do wno
szenia skargi na postępowanie władzy Państwowej w tych sprawach, a to 
z uwagi na:
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1) odmienne warunki polityczne i ustrojowe, w  jakich znalazł się Kościół 
Prawosławny w  "Polsce, stanowiący dziś odrębną i niezależną część c. Cęr-i 
kwi rosyjskiej;

2) postępowania art. 17, wydane za zgodą i w porozumieniu z prawną 
reprezentacją tego Kościoła „Tymczasowych przepisów o stosunku Rządu 
do Kościoła Prawosławnego w Polsce” z dnia 30.1.1922 r. który przyszłej 
ustawie przekazał określenie, jaki majątek nieruchomy ma być przezna
czony duchowieństwu prawosławnemu, i

3) nieuregulowanie spraw Kościoła Prawosławnego w  Polsce w  drodze 
ustawodawczej, ani Kościół ten jako całość, ani też poszczególne jego in
stytucje, a w  konkretnym wypadku duchowny Konsystorz Prawosławny 
w Warszawie nie posiada legalizacji do wnoszenia skargi na postępowa
nie władz Państwowych.

Wojewoda Lubelski (—)  
w/z. podpis nieczytelny



, posłannictwo”
Nr 3-4 1979

O kontrowersjach na temat humanizmu 
w polskiej prasie społeczno-liłerackiej 

1945-1949

Nie sposób jest zrozumieć fermentu intelektualnego jaki obserwujemy 
w  Polsce obecnie wobec problematyki moralnej, bez odwołania się do dru
giej połowy lat czterdziestych, kiedy to czołowa prasa literacka i kultu
ralno-społeczna o różnym odcieniu światopoglądowym inicjowała dysku
sje na temat etosu Polaków. W  toczących sią wówczas dyskusjach szło 
głównie o dokonanie rozrachunku z poszlacheeką mentalnością inteligen
cji polskiej, przed którą sytuacja społeczno-polityczna postawiła nowe, 
bardzo trudne zadania.

Jak wiemy, rzeczywistość polską drugiej połowy lat czterdziestych cha
rakteryzowało poczucie zachwiania wartości moralnych, znamienne dla 
tzw. „okresu przejściowego” . Nic też dziwnego, że jednym z podstawo
wych zagadnień, nurtujących ówczesną inteligencją było pytanie o no
woczesne rozumienie humanizmu, któremu pragniemy poświęcić niniejsze 
rozważania. Odpowiedzi na nie usiłowały w  różny sposób udzielić czaso
pisma takie jak: „Odrodzenie” , „Kuźnica” , „Lewy Tor” , „Przegląd Socja
listyczny” , „Wiedza i Życie” , „Tygodnik Powszechny” , „Tygodnik War
szawski” , „Dziś i Jutro” i wiele innych.

Pojawiały się więc artykuły na temat rodowodu współczesnego huma
nizmu oraz różnych jego odmian.

Warto wspomnieć, że wszystkie idee i koncepcje, dotyczące człowieka 
i jego losu są ideami humanistycznymi, jednakże treść pojęcia „humani
zmu” ulegała i ulega w  różnych formacjach' społecznych dość istotnym 
zmianom. Na ogół uważa się, że uczonym, który interesował się genezą 
terminu „humanizm” jest niemiecki uczony Karl Brandi1.

Według Brandiego, twórcą terminu „humanizm” miał być bawarski pe

1 K. Brandi w  1908 r. wydał studium „Das werden der Beńaissance” .
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dagog, przyjaciel poety Schillera — F. J. Niethammer9. Zwraca uwagę 
fakt, że niemieccy uczeni z X IX ,w ieku określali humanizm w odniesieniu 
raczej do epoki. Humanizmem zaś w ujęciu antropologicznym zajął się 
bliżej Francuz Renandet, który pojęcie to zdefiniował następująco: „Mia
nem humanizmu można zdefiniować etykę ludzkiej szlachetności. Zwró
cona jednocześnie ku studiom i działaniu, uanaje ona i wynosi wielkość 
geniuszu ludzkiego, potęgę jego dzieł, przeciwstawia jego siłę zwierzęcej 
sile nieożywionej materii. Czynnikiem zasadniczym pozostaje wysiłek 
ludzkiej jednostki, zmierzającej do rozwinięcia w  niej samej, za pomocą 
ścisłej i metodycznej dyscypliny, wszystkich władz i mocy ludzkich, aby 
nie uronić niczego, co wzmaga wielkość i wspaniałość ludzkiej istoty” 8.

Można zauważyć, że problematyka humanizmu jest w  każdej epoce 
problematyką swoistą, aczkolwiek ściśle związaną z tradycją humanizmu 
dotychczasowego. Ten akcent swoisty bywa silniejszy lub słabszy, zależ
nie od tego, w  jakim stopniu warunki życia ludzi i kierunki ich dążeń róż
nią się od przeszłości.

Modne były zwłaszcza rozważania o humanizmie tuż przed wybuchem
II  wojny światowej, kiedy to na zachodzie Europy teoretycznymi jego 
problemami zajmowali się tacy myśliciele jak: J. Maritain, B. Russel, G. 
Cogniot, A. Veiler, Ch. Moraze i P. Langevin.

Spośród myślicieli chrześcijańskich największy rozgłos zdobył J. Mari
tain, który wyróżnił w humanizmie śródziemnomorskiego kręgu kulturo
wego dwa zasadnicze nurty — teocentryczny i  antropocentryczny. Pierw
szy z nich, chrześcijański, Maritain dzieli na humanizm protestancki-reak- 
cyjny, nawiązujący do myśli Lutra i Kalwina oraz katolicki-integralny, 
nawiązujący do Tomasza z Akwinu. W  humanizmie zaś antroipocentrycz- 
nym francuski filozof wyróżnił — humanizm renesansowy, oświeceniowy 
i ateistyczny4.

W dotychczasowych opracowaniach podkreśla się, że cechą istotną róż
nych odłamów mieszczańskiego humanizmu ateistycznego jest skrajny in- 
dyiwidualizm i ten moment różni w  sposób zasadniczy te kierunki od hu
manizmu socjalistycznego.

W Polsce już w roku 1945 pojawiły się w prasie kulturalno-społecznej 
artykuły na temat rodowodu współczesnego humanizmu oraz różnych jego 
odmian. Odpowiedzi szukano zarówno w  płaszczyźnie racjonalnej, jak 
i irracjonalnej, zgodnie zresztą z ówczesnym układem orientacji świato
poglądowych.

1 T. J. Niethanmer w  r. 1808 opublikował rozprawą „Der Strełt des Philantkro- 
pismns und des Humanismus in der Theorie des Erziehungsunterrichtis unseres 
Zeit”.

* Cytat ze: A. Kłoskowska: Mariavelli Jako humanista na tle włoskiego Odrodze
nia, Łódź 1954.

1 J. Maritain: Humanizm integralny, Rzym 1946, wyd. II.
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Na początku 1946 r. -Kuźnica” zamieściła rozważania J. Szczepańskiego'
0 humanizmie antropocentrycznym w aspekcie historycznym3. Zastana
wiając się nad historycznymi koncepcjami człowieka, socjolog wyjaśniał 
sens myśli Protagorasa —  „wszystkich rzeczy miarą jest człowiek” i stwier
dzał, że o humanizmie mówić można wtedy, jeśli człowieka ujmuje się w  
koncepcji greckiej i jej odmianach, jakie przyniósł renesans i nowożytna 
filozofia. Powołując się na definicję humanizmu, zaproponowaną przez
F. Znanieckiego, ocenił koncepcję humanizmu katolickiego jako coś zu
pełnie innego, niż humanizm klasyczny, bowiem człowiek według filozofii 
katolickiej nie jest miarą wszystkich rzeczy, stąd też humanizm nowo
żytny przeciwstawia się wszelkiej teologii. Zgodnie z poglądem Szczepań
skiego, na humanizm składają się następujące elementy: klasyczne wy
kształcenie, tradycje filozofii greckiej, kontynuacja protagorasowej teorii 
człowieka; zasada wolności badań naukowych, antyklerykalizm i zasada 
wolnego rozwoju wszystkich możliwości jednostki. Szczepański sądził, że 
nieostrość pojęć „humanitas” i „humanitaryzm” — spowodowała chaos we 
właściwym rozumieniu humanizmu. Autor konkludował, że rozbieżności 
w  zasadniczej koncepcji człowieka utrudniają odrodzenie humanizmu jako 
jednolitego wielkiego prądu ideologicznego. Podstawową rolę w kształto
waniu nowożytnego humanizmu odegrał humanizm renesansowy. Zdaniem 
Szczepańskiego, utarło się przeświadczenie, że zwrotów „humanizm” i „soc
jalistyczny” należy używać tylko wtedy, gdy mowa jest o człowieku, pisa
nym z dużej litery. Autor twierdził, że przeświadczenie to powstało z po
mieszania trzech różnych spraw: h u m a n i z m u ,  i d e i  l u d z k o ś c i  
(człowieczeństwa, humanitas) i h u m a n i t a r y z m u .  Idea ludzkości wy
stępuje w  dwóch znaczeniach: jako ogół cech właściwych tylko człowie
kowi w  odróżnieniu od zwierząt i jako ideał etyczny, wysuwający szacu
nek dla człowieka, zwłaszcza godności ludzkiej samej w  sobie, jako naj
wyższej wartości. W  tym drugim znaczeniu pojęcie humanitas stanowi 
ośrodek wielkiego prądu e t y c z n e g o ,  głoszącego ideę ludzkości. Po
czątki tej idei znajduje Szczepański w kosmospolitycznych tendencjach 
stoików, podkreślających ponadnarodową wspólnotę wszystkich ludzi. 
Szczepański przypomniał, że h u m a n i t a r y s t a m i  nazywano przed
stawicieli ruchu filantropijnego. Nazwę tę przyjęli też utopijni komuniści 
francuscy, wydający od 1840 r. „Journal humanitaire” , głoszący równość
1 braterstwo ludzi i wierzący w bezgraniczne doskonalenie się człowieka.

Przeciwstawną koncepcję, wywodzącą się z tradycji biblijnej przedsta
wił w  „Tygodniku Powszechnym” J. Turowicz *, który w  realizacji zasad 
personalizmu katolickiego widział możliwość uratowania kultury przed

s J. Szczepański: Humanizm czy człowiek, „Kuźnica" 1945, nr 5.
• J. Turowicz: U  podstaw humanizmu, „Tygodnik Powszechny” 1945, nr 40.
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zagładą i podjęcie walki ze spustoszeniem moralnym, spowodowanym prze* 
drugą wojnę światową. Turowicz nie widział możliwości wypracowania 
nowoczesnej koncepcji humanizmu poza personalizmem. „...Nie sądzimy, 
by był możliwy humanizm prawdziwy poza personalizmem. Z różnych 
stron można do personalizmu dochodzić także od strony Marksa. W stro
nę personalizmu poszła część lewicy francuskiej, w  stronę personalizmu 
poszedł De Man... Nie chcemy przesądzać dyskusji na dobre nie rozpo
czętej, ale obawiamy się, że humanizm materialistyczny jest i l u z j ą .  Nie 
można budować humanizmu poprzez inne etapy, nie można budować hu
manizmu, o ile się od niego nie zaczyna... Marksizm z konsekwencjami 
deterministycznymi w  stosunku do człowieka z nieuniknionym podporząd
kowaniem całego człowieka zbiorowości, prowadzi do sztucznie konstruo
wanych idealistycznych utopii. My katolicy nie budujemy prawdy, ale jej 
szukamy. Dlatego pozostaniemy na brzegu realizmu” .

Z doktryny chrześcijańskiej wyprowadzała rodowód „pełnego humani
zmu” H. Malewska w  „Tygodniku Warszawskim” 7. Pełny humanizm, to 
zdaniem autorki tylko humanizm tomizmu. Z tomizmem łączyła Malewska 
ideał uniwersalizmu, porządkujący całe życie ludzkości i jej stosunek do 
świata zgodnie z własnym przeznaczeniem wszystkiego co istnieje. Autor
ka widziała szczyt rozwoju dziejowego w  wieku X III, kiedy to kultura 
chrześcijańska usiłowała realizować we wszystkich kierunkach przyro
dzone możliwości człowieka. Dla Malewskiej symbolem chrześcijańskiego 
uniwersalizmu stał się św. Franciszek z Asyżu, żyjący w  X I I I  w. Opiera
jąc się na wywodach Maritaina, zawartych w  „L ’humanisme integral” , 
Malewska określała filozofię renesansową jako tę, która cofnęła się do 
przedchrześcijańskiej fazy humanizmu. Pisała: „Znamiennym aspektem 
Renesansu jest oblicze Hamleta: samotność, brak gruntu pod nogami i me
tafizyczna niepewność —  która odbiera zdolność do czynu, którą ińni 
czerpią nie z zasady, lecz z potężnego witalizmu” . Malewska poddała kry
tyce humanizm antropocentryczny, posługując się argumentacją Maritaina. 
Według niej, kryzys ten wyraźnie zarysował się w  epoce Kanta, który 
Uczynił z człowieka prawodawcę, nie tylko już własnego postępowania, 
lecz całej rzeczywistości. Filozofia Kanta to szczytowy punkt w  rozwoju 
humanizmu antropocentrycznego. Wiek X IX  i X X  spowodowały kryzys 
humanizmu antropocentrycznego. Szczególnie darwinizm i freudyzm przy
czyniły się do zachwiania wartości tego humanizmu. Malewska wprawdzie 
dostrzegała, że humanizm chrześcijański nigdy nie stał się na szerszą ska
lę ideą przewodnią ludzkości, ale jednocześnie przywoływała katastroficz
ną wizję, pełną grozy, zgodnie z którą „...Logika historii wskazuje, że hu
manizm antropocentryczny, odrzucający lub usuwający gdzieś na daleki 
plan Boga, doprowadza z kolei do obniżenia i ruiny człowieka” .

7 H. Malewska: Rodowód humanizmu, „Tygodnik Warszawski” 1945, nr l.
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Przeciwko koncepcji „humanizmu politycznego” , propagowanego przez 
J. Maritaina w  książce „Les droits de 1’homme et la loi naturelle” w y
stąpił Z. P ióro8. Maritain powtórzył w niej zasady arystotelesowsko-tomi- 
styczne, a przede wszystkim pogląd, że społeczeństwo polityczne jest spo
łeczeństwem naturalnym. Według tego poglądu, inicjatywa i swobodne 
decyzje ustanawiających je osób ludzkich, zgodne są z naturalnymi skłon
nościami ludzkiej natury. Tym zaś naturalnym skłonnościom natury od
powiadają reguły „prawa naturalnego” . Ale prawo naturalne, tkwiące 
w  naturze człowieka, sprowadza się do uczestnictwa stworzenia rozum
nego w prawie wiecznym. Z. Pióro krytycznie ustosunkował się do twier
dzenia Maritaina o rozróżnieniu państwa i „społeczeństwa politycznego” 
i wskazał na nieprzydatność humanizmu politycznego w warunkach pol
skich.

Z propozycją tzw. „humanizmu organicznego” wystąpił Stefan Kisie
lewski w  „Tygodniku Warszawskim” s. Wychodził on z założenia, że prze
budowa i doskonalenie form organizacyjno-społecznych ludzkości może 
nastąpić tylko na drodze rozwoju organicznego, którego dźwignią jest mo
ralny rozwój społeczeństwa, a więc rozwój indywidualny, osobowy. „Hu
manizm organiczny” to jedyny środek, prowadzący do lepszej i nowej 
przyszłości. Zdaniem Kisielewskiego „obóz chrześcijański musi stanowczo 
odciąć się od marksizmu i  od faszyzmu” . Jak widać propozycja „humani
zmu organicznego” , przypominała pewne postulaty pozytywistyczne z ubie
głego stulecia i zawierała bliżej nie sprecyzowane pierwiastki utopijne, 
oderwane od konkretnej rzeczywistości.

Po ogólnych rozważaniach wokół humanizmu, przyszła kolej na kryty
czne omówienie niektórych 'jego odmian, funkcjonujących w świadomości 
współczesnych. Między innymi A. Ważyk w artykule „Humanizm ale ja
ki” 10 wskazał na nieprzydatność —  jak wykazała druga wojna świato
wa — humanizmu pacyfistycznego, który miał sporo zwolenników wśród 
warstwy inteligenckiej w dwudziestoleciu. Pisał on: „...O humanizmie mó
w i się dziś wszędzie, na Wschodzie, u nas, na Zachodzie, tylko, że nie 
wszyscy o tym samym mówią. Pierwsza wojna zrodziła wolą pokoju. In
telektualiści europejscy zaczęli tłumaczyć ludziom, że wojna to zabijanie, 
a zabijanie to rzecz niegodna ludzi współczesnych. Pacyfizm starczał im 
za cały pogląd na świat, zwalniał od myślenia o prawdziwych przyczy
nach wojny. Na dnie idei pacyfizmu leżało złudzenie, że wystarczy ura
biać duszę ludzką, aby przerobić świat, ślepotę spirytualistów, naprzy
krzoną wiarę w  magię słowa, która jest przekleństwem zapóźnionych poe

8 Problemy przedstawione przez Maritaina omawia T. Mróczyńsłci w  książce 
„Personalizm Maritaina i współczesna myśl katolicka", Warszawa 1964 s. 97—128.

» S. Kisielewski: Przeciw dwum frontom, „Tygodnik Warszawski” 1946, nr U.
10 A. Ważyk: Humanizm ale jaki?, „Kuźnica” 1945 nr, 6.
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tów i niedojrzałych narodów. Teraz kiedy zmądrzeliśmy o jedną wojnę, nie 
trzeba nawet kilku miesięcy, aby poznać się na humanizmie, który wy
machuje kropidłem wieczności” . Ten ostatni akapit jest oczywiście wy
mierzony przeciwko wszelkim odmianom humanizmu abstrakcyjnego, 
a szczególnie chrześcijańskiemu.

J. Kott podjął w „Odrodzeniu” 11 problem humanizmu w powiązaniu 
z prawem. Zdaniem autora, druga wojna światowa wykazała, że jedynie 
c z y n y  świadczą o moralnej wartości człowieka, czyny, które można oce
niać miarą dobra lub krzywdy powszechnej. Nowy humanizm przestał 
wierzyć w przemianę człowieka bez u p r z e d n i e j  zmiany warunków 
społecznych. Nowy humanizm chce zmienić to, co można zmienić —  pra
wo, ustrój, gospodarkę, a nie uczucia, namiętności i instynkty. Nowy hu
manizm nie wierzy w naturalną dobroć człowieka, nie cofa się przed wal
ką, chce ją doprowadzić do końca. Najbardziej istotnym znaczeniem cza
sów obecnych, czasów powrotu do humanizmu jest stopniowe zacieśnianie 
się więzów łączących moralność i prawo.

Poddano także analizie humanizm egzystencjalistyczny Sartre’a ia. Ana
liza dotyczyła poglądów Sartre’a, zawartych w ,,L’existentialisme est un 
humanisme” . W książce tej Sartre usiłował rozprawić się z marksistow
ską- krytyką jego poglądów. Zdaniem autora artykułu, na pierwszy rzut 
oka humanizm sartrowski jest postępowy, nawet rewolucyjny, burzy ka
nony mieszczańskiej moralności, jest ateistyczny, głosi wolność i wyzwo
lenie człowieka z więzów duchowej niewoli. Gdyby powstał w  okresie 
przedmarksistowskim, mógłby zostać oceniony jako rewolucyjny odruch 
nieuświadomionej klasowo inteligencji. Gdyby powstał po klęsce ruchu 
wyzwoleńczego, mógłby być rozumiany jako wyraz duchowej ucieczki 
rozczarowanych jednostek. Ale po zwycięstwie nad faszyzmem, głoszone 
przez Sartre’a tezy brzmią naiwnie. Zauważono, że człowiek Sartre’a to 
samotnik, zdany' tylko na siebie, sam kształtujący swoje istnienie, jedyny 
sędzia własnych poczynań, ogarnięty lękiem przed własną odpowiedzial
nością. Sartre rozwijając cały system stosunków i zależności międzyludz
kich, traktuje ludzkość jako sumę takich właśnie samotnych, wolnych 
i zalęknionych osób. Punktem wyjścia filozofii Sartre’a jest człowiek 
w  liczbie pojedyńczej, a więc twór niejako sztuczny, bowiem ani biolo
gia, ani antropologia nie zna takiego samoistnego człowieka. Kosmicznie 
samotny i kosmicznie wolny człowiek nie chce się wiązać z zastaną rze
czywistością, gotów jest idąc z prądem czasu popierać demokrację, ale 
odczuwa kosmiczny lęk przed zbytnim angażowaniem się i nie rezygnuje 
z wolności odwrotu.” Ponadto publicysta „Odrodzenia” zauważył, iż sart- 
rowśkie rozumowanie, w myśl którego nie ma jakiejś ogólnej moralności,

11 J. Kott: Prawo i humanizm, ,,Odrodzenie” 1945, nr 45.
12 P. Konrad: O moralności egzystemcjalizmu „Odrodzenie” 1947, nr 33.
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która mogłaby wskazać człowiekowi co ma czynić — nie wytrzymuje 
krytyki. W rezultacie humanfzm Sartre’a sankcjonuje każde „własne” roz
wiązanie konfliktu i ryczałtem rozgrzesza małodusznych. Sartre odmawia 
społeczeństwu prawa osądzania kogokolwiek, odmawia narodowi prawa 
do ścigania i osądzania dezerterów wojskowych i zdrajców. W zestawie
niu z innymi koncepcjami, teza o „wolności człowieka” Sartre’a zawiera 
więc wiele cech nihilizmu i anarchizmu.

Ze zdecydowaną obroną humanizmu chrześcijańskiego wystąpili dwaj 
publicyści „Tygodnika Warszawskiego” — H. Dembiński i J. Braun. W  ar
tykule „Państwo a humanizm” 13 Dembiński zajął się kwestią „wyzysku” 
człowieka przez państwo. Autorowi nie podobał się ten kierunek wy
chowawczy, który w naszym stuleciu nastawiony był na kult państwa 
i ~ zbytnio podkreślał jego nadrzędność w stosunku do człowieka Układ 
taki, według Dembińskiego, doprowadził w konsekwencji do totalizmu. 
Za jedynie skuteczną broń przeciw totalistycznym prądom uważał Dem
biński humanizm chrześcijański, który „wychodzi z założenia nieskoń
czonych wartości osoby ludzkiej, która zarówno , przez swój początek, 
jak i ostateczne przeznaczenie wykracza poza ramy wszelkiej organizacji 
społecznej nie wyłączając państwowej” . Zdaniem Dembińskiego, szczegól
ne warunki dla powstania totalizmu stwarza redukcja własności prywat
nej, bo jedną z podstaw wolności jest w ł a s n o ś ć  p r y w a t n a .  Dem
biński postulował więc „zhumanizowanie państwa według zasad etyki 
chrześcijańskiej. ” ... Założeniem humanizmu nie jest czysty duch, lecz 
człowiek złożony z duszy i ciała wraz ze wszyskimi materialnymi ogra
niczeniami, które stąd wynikają” .

J.Braun z kolei zaatakował humanizm antropocentryczny poprzez prze
ciwstawienie mu humanizmu chrześcijańskiegou. Autor twierdził, że 
przesądem antropocentryzmu był propagowany przez niego pogląd, iż 
uznanie wielkości Boga prowadzi do ograniczenia i poniżenia człowieka. 
Ten przesąd antropocentryzmu tkwi u podstaw różnych rodzajów hu
manizmu pozachrześcijańskiego, starożytnego, renesansowego, oświecenio
wego i pozytywistycznego. Braun głosił opinię, że upadek moralnego auto-s 
rytetu władzy spowodował zastąpienie jej siłą fizyczną, co znalazło wyraz 
w dyktaturach i państwach totalnych. „Nie chciano uznać źródła władzy 
w Bogu, a skończyło się na ubóstwieniu ludzi, których woli kłaniały się 
ślepo i niewolniczo całe narody. W dogmacie o grzechu pierworodnym 
i skażeniu ludzkiej natury upatrywał humanizm laicki zamach na god
ność i prestiż człowieka. Aby ten dogmat obalić, stworzono fikcję przy
rodniczej dobroci naszej natury. Znowu jednak w  następstwie tej idei,

a H. Dembiński: Państwo a humanizm, „Tygodnik Warszawski” , 1946, nr 2.
14 J. Braun: Humanizm chrześcijański, „Tygodnik Warszawski” 1947, nr 37.
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człowiek został zdegradowany w  porządku stworzenia do kategorii „ro
zumnego zwierzęcia” , potem uznano go za igraszkę podświadomej gry in- 
stynków <freudyzmu) a wreszcie zaprzeczono całkowicie! jego wolnej woli, 
czyniąc go wykładnikiem biologicznych determinant rasy lub technicznych 
warunków produkcji, od których zależą zjawiska kultury” . Zdaniem 
Brauna, „pełne człowieczeństwo i pełne społeczeństwo” może zrealizować 
tylko humanizm chrześcijański, który jest zarazem jedynym humanizmem 
personalistycznym i uspołecznionym. „Błędną doktryną jest zarówno na
cjonalizm, jak i socjalizm — czy to w  swej postaci klasowej czy w kon
cepcji kosmopolitycznego społeczeństwa bezklasowego... Humanizm chrze
ścijański odznacza się tym, że rozumie olbrzymią rolę historyczną i kul
turalną organicznych faz narastającego uspołecznienia, że je chroni przed 
zniszczeniem i umie je twórczo zużytkować dla postępu moralnego i in
telektualnego jednostki” . Do tej tematyki powrócił Braun w  artykule 
„Polska a humanizm chrześcijański” 15, w  którym wysunął tezę, że do 
ówczesnego chaosu politycznego i moralnego doprowadził „źle zrozumiany 
antropocentryzm, humanizm bez Boga” Snując rozważania historiozoficzne 
Braun nawoływał, by w  walce między materializmem i chrystianizmem 
naród polski odegrał opatrznościową rolę. „Polska jest najbardziej pre
dysponowana do syntezy porządku przyrodniczego i nadprzyrodzonego, 
to znaczy do realizacji pełnego chrześcijaństwa, ogarniającego całość pro
blemów życia indywidualnego i zbiorowego. Pełne chrześcijaństwo w  Pol
sce ma być zapowiedzią rechrystianizacji świata. Braun upatrywał brak 
szacunku dla człowieka w  Polsce, w  tzw. indywidualizmie polskim, pry
wacie i nadmiernej ambicji, w  krytykanctwie wszystkich i dążeniu do wy
wyższania samego siebie. Aby zmienić istniejący stan na lepsze, Braun 
postulował upowszechnienie dwóch cnót uniwersalnych —  szacunku dla 
myśli i czynnej miłości bliźniego.

Oceniając z dzisiejszej perspektywy ogólne rozważania o humanizmie, 
możemy stwierdzić, że było to jak gdyby wprowadzenie do sporów wo
kół humanizmu socjalistycznego. Aparat pojęciowy oraz sama analiza 
poruszanych problemów związanych z różnymi odmianami humanizmu, 
wskazują na to, że brak było wspólnej płaszczyzny rozważań, a każda 
ze stron broniła swych racji, często bez dostatecznej precyzji pojęć i for
mułowania stanowisk i wniosków. Już w  1945 r. pojawiło się w kołach 
„Tygodnika Powszechnego” i „Tygodnika Warszawskiego” stanowisko, .po
legające na rozpatrywaniu problematyki jednostki jako „jednostki w ogó
le” , bez umiejscowienia jej w  narodzie czy klasie. Jednostka występuje 
jako aklasowa, choć z kontekstu nie wynikało wcale, że dyskutuje się 
problem losu człowieka wyłącznie z punktu widzenia pryncypiów ponad

15 J. Braun: Polska a humanizm chrześcijański, „Tygodnik Warszawski”, 1947, 
nr 44.
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czasowych. Taki sposób ujmowania jednostki ludzkiej spotkał się z kry
tyką ze strony publicystów „Kuźnicy” , „Odrodzenia” oraz innych lewi
cowych czasopism. Zarzucano humanizmowi chrześcijańskiemu, że. jest 
niepełnym i demobilizujący, bo uzależnia człowieka od istoty nadprzy
rodzonej. Światopogląd chrześcijański obniża iwalor społecznego istnienia 
jednostki ludzkiej na rzecz transcendencji, a więc staje się hamulcem 
szans rozwoju osobowości. Jednoznacznie podkreślano, że integralny hu
manizm Maritaina oraz innych personalistów chrześcijańskich nie mają 
szans rozwoju w nowej rzeczywistości polskiej, ze względu na ich nie
realne propozycje światopoglądowo-etyczne i społeczne.

W dyskusji podjęto próbę określenia historycznej genezy pojęcia hu
manizmu bez ograniczenia się do analiz semantycznych, a dotyczących is
toty pojęcia humanizmu. Podkreślano rolę, jaka przypada filozofii sta
rożytnej i renesansowej w rozwoju historycznych koncepcji humanizmu. 
Podstawowa koncepcja humanizmu, którą nazwano jako historyczną bądź 
klasyczną zakłada, że człowiek to istota rozumna, która zamuje specjalne 
stanowisko w  ramach świata, stanowisko autonomiczne, określone przez 
jej zdolności twórcze. Człowiek w  tej koncepcji został wyzwolony spod 
przeznaczenia kierowanego wszechmocną wolą istoty nadprzyrodzonej, 
czy też niezmiennymi prawami przyrody. Sugerowano, by historyczne 
koncepcje humanizmu pojmowane jako kolejne systemy myślowe czy 
filozoficzne odróżnić wyraźnie od humanizmów jako prądów ideologicz
nych (humanizmy derywacyjne), które mogą być w  swej istocie sprzecz
ne z założeniami humanizmu klasycznego, tak jak to ma miejsce np. w  
humanizmie katolickim.

Rozpoczęta dyskusja o humanizmie, związana była przede wszystkim 
z szeroko rozumianą sferą etyczną, która budziła wiele kontrowersji, 
zwłaszcza gdy się zważy dokonywającą się rewolucję na wszystkich 
płaszczyznach życia społeczno-kulturalnego i politycznego w  Polsce po 
r. 1945. Pierwszy etap dyskusji o humanizmie był również ewidentną ilu
stracją prawidłowości, że w tradycji europejskiej od kilkudziesięciu lat 
współzawodniczą, z grubsza biorąc, trzy wielkie typy humanizmu w  imię 
praw człowieka: tradycyjny, indywidualny humanizm mieszczański, zwró
cony ku rzeczom ostatecznym —  humanizm chrześcijański oraz nowy 
humanizm, oparty o zasady filozofii marksistowskiej.

Spróbujmy przejść teraz do ukazania dyskusji na temat „humanizmu 
socjalistycznego” .

Problematyka humanizmu socjalistycznego w europejskiej myśli filo- 
zofięzno-politycznej pojawiła się jako żywotne zagadnienie kontrowersyj
ne od czasu sformułowania koncepcji tzw. s o c j a l i z m u  e t y c z n e -  
g o przez reprezentantów austromarksizmu **. Występuje ona od 'osiem-
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dziesięciu prawie lat we wszystkich poważniejszych dyskusjach ideolo
gicznych, szczególnie tych, które w sposób zasadniczy rozważają zagadnie
nie celów socjalizmu oraz problem jednostki ludzkiej w  aspekcie antro
pologii filozoficznej i w  warunkach nowych socjalistycznych stosunków 
międzyludzkich. Renesans problematyki humanizmu socjalistycznego na
stąpił W latach trzydziestych. Wiązało się to z opublikowaniem w  ję
zyku niemieckim w  1932 r. całości „Rękopisów ekonomiczno-filozoficz- 
nych”  K. Marska. W drugiej połowie lat czterdziestych zagadnienie huma
nizmu socjalistycznego odżyło zaś na kanwie ostrych dyskusji, prowa
dzonych w  łonie partii socjaldemokratycznych na Zachodzie, w  kwestiach 
dotyczących poglądów Henryka de Mana i Leona Bluma. W  Polsce nato
miast problem ten pojawił się w wyniku burzliwych starć ideologiczno- 
-filozoficznych, najpierw w  kręgach inteligencji PPS i PPR a następnie 
między marksistami i katolikami na temat etyki marksistowskiej i przy
szłościowego oblicza socjalizmu.

Sam termin „humanizm socjalistyczny” pojawił się w  publicystyce 
marksistowskiej w  ZSRR i na Zachodzie w  okresie ożywionych dysku
sji wokół młodzieńczych poglądów K. Marksa. W roku 1934 ukazał się 
w  „Prawdzie” artykuł M. Gorkiego „Humanizm proletariacki” 17, w  któ
rym pisarz biernemu humanizmowi liberalnych intelektualistów przeciw
stawił humanizm rewolucyjnego ruchu komunistycznego. Do artykułu 
Gorkiego nawiązał Georges Cogniot, podsumowując obrady konferencji 
intelektualistów, zorganizowanej przez Komunistyczną Partię Francji w  
Ivry, w  marcu 1953 r.18. Konferencja ta uczciła siedemdziesięciolecie 
śmierci K. Marksa a jej tematem była obiektywność praw przyrody 
i społeczeństwa oraz problem humanizmu socjalistycznego. Cogniot 
stwierdził wtedy, że humanizm socjalistyczny zrodził się jako nowy hu
manizm w  walce z kapitalizmem.

W latach 1935— 1937 ukazało się w  ZSRR kilka artykułów, w  których 
tytule występuje pojęcie „humanizm socjalistyczny”. .Były to artykuły:
G. Browmana: „Patos socjalisticzeskogo gumanizma” 1B, A. Deborina: 
„Gumanizm burżuaznyj i gumanizm socjalisticzeskij” *», W. Pankowej: 
„O burżuaznom i socjalisticzeskom gumanizmie” **. Pełniejszą bibliogra
fię na temat przedstawiła H. Maślińska22. Jak wynika z wyrywkowej

“  Austromarksłzm a szczególne poglądy M. Adlera 1 O. Banera sta! się oficjalną 
teorią ruchu socjaldemokratycznego w  Europie zwłaszcza po n  wojnie światowej.

17 M. Gorki: Artykuły i pamflety, Warszawa 1951, s. 285—286.
18 W  konferencji wzięło udział ponad 600 intelektualistów.
»  „Pod znamieniem marksizmu” 1937, nr 12.
"  „Pod znamieniem marksizmu” 1937, nr 1. -
«  „Bolszewik" 1939, nr 15—16.
** H. Maślińska: 50 lat myśli etycznej w  ZSRK (Bibliografia) „Euhemer” 1988, nr

3—4, s. 109—117. .
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lektury tych artykułów, były to - jednak raczej ogólnikowe rozważania 
natury ekonomiczno-politycznej i propagandowej. Zabrakło w  nich przed
stawienia problematyki tego nowego pojęcia w  filozofii marksistowskiej 
od strony etycznej. Zwraca uwagę fakt, że w  ZSHR dyskusja na temat 
humanizmu socjalistycznego po r. 1945 nie odbyła się, a pierwsza więk
sza praca na ten temat ukazała się dopiero w  1954 r. w  Gruzji®. Jak 
wiadomo, był to bowiem okres, kiedy uprawianie antropologii filozoficz
nej na gruncie filozofii marksistowskiej było niepopularne i poniekąd 
ze względów ideologiczno-politycznych zakazane.

W Polsce do czasów zakończenia I I  wojny światowej termin „huma
nizm socjalistyczny”  był nieznany i pomijany. Wiązało się to z poglądem, 
jaki funkcjonował w świadomości marksistów w  latach międzywojennych, 
że rozprawianie o humanistycznej stronie socjalizmu jest równoznaczne 
z solidaryzowaniem się z rewizjonistyczną koncepcją marksizmu z tzw. 
„socjalizmem humanistycznym” 24. Pogląd ten wyraźnie był akcentowany 
również i w  polemikach ideologicznych w  prasie polskiej w latach 1946— 
1949. Pojęcie „humanizm socjalistyczny” pojawiło się dopiero po wojnie, 
jak stwierdzał J. Strzelecki „w  paru pismach, w  paru artykułach nie 
znających się wzajemnie ludzi” 25. A le sama problematyka humanizmu 
socjalistycznego występowała w  konspiracyjnych pismach młodzieżowych 
„Płomieniach” *• i „Świetle” w.

Konspiracyjna warszawska grupa „Płomienie”miała charakter elitarny. 
Tworzyli ją studenci podziemnych wyższych uczelni, głównie wydziałów 
humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Ziem Za
chodnich. Praca grupy opierała się głównie na organizowaniu zebrań 
dyskusyjnych. Grupa podzielona była na cztery zespoły zainteresowań: 
architektoniczny, ekonomiczny, medyczny i pedagogiczny (wychowa
nia socjalistycznego). Redaktorami pisma „Płomienie”  byli Karol Lipiński 
i Jan Strzelecki. W kwestii kształtu przyszłej odrodzonej Polski „Pło
mienie” podzielały stanowisko lewicy socjalistycznej, uznając konieczność 
rewolucyjnej zmiany ustroju społeczno-politycznego i przeprowadzenia na 
tej podstawie gruntowych reform społeczno-gospodarczych. „Płomienie” 
krytycznie oceniały postawę socjaldemokracji lat międzywojennych, która

** G. Asatłam: O socjalisteseskom gumanizmie, Tblill 1954.
“  Koncepcja „socjalizmu humanistycznego” pochodzi od Henryka de Mana i Leona 

Bluma. Według tej Koncepcji przeobrażenia socjalizmu winny mleć przede wszyst
kim charakter etyczno-humanistyczny.

16 J. Strzelecki: O socjalistycznym humanizmie, (w :) „Kontynuacje" (2), Warsza<- 
wa 1974, s. 73.

25 „Płomienie” 1942—1944 — pełniły rolą kontynuatora przedwojennego Związku
Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej.

27 „Światło” — grupa młodzieży studenckiej, nawiązująca do przedwojennych 
tradycji PPS — lewicy.
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zaabsorbowana walką o mandaty parlamentarne, systematycznie ustępo
wała faszyzmowi i w praktyce przegrywała każdą z nim walkę. Ale 
członkowie grupy nie uznawali konieczności dyktatury proletariatu i od
rzucali w tej dziedzinie doświadczenia radzieckie2S. Na pierwszy plan 
dyskutowanych w grupie zagadnień wysuwał się nie tyle polityczny czy 
ekonomiczny, co etyczno-społeczny charakter przyszłego ustroju. W re
wolucji socjalistycznej dostrzegano nie tylko jej przejawy zewnętrzne 
w  postaci przejęcia władzy przez klasę robotniczą czy uspołecznienia 
środków produkcji, lecz także daleko idące przemiany w dziedzinie du
chowej, w rozwoju i umasowieniu kultury i oświaty, likwidacji analfa
betyzmu i ciemnoty, kształtowaniu nowej etyki i nowych stosunków 
międzyludzkich. „Płomienie” uważały, że, dla zbudowania nowego ustro
ju konieczni są nowi ludzie, których należy wychować, nie tylko przez 
wysuwanie problemów natury politycznej i gospodarczej, lecz również 
wpajać określone ideały wychowawcze, kulturalne i oświatowe. Przewi
dywano równocześnie dysproporcje, jakie wyłonią się pomiędzy szybko 
następującą realizacją zdobyczy socjalizmu w dziedzinie ekonomicznej 
a znacznie powolniejszymi przemianami w poziomie kulturalnym i mate
rialnym społeczeństwa, co siłą rzeczy powodować może liczne konflikty. 
Stąd wypływało zagadnienie psychologicznego przygotowania społeczeń
stwa do przemian, wychowania nowego człowieka, który będzie w stanie 
zrozumieć ich sens a jednocześnie zagwarantuje ich realizację.

Gfupę „Światła” stanowili młodzi żołnierze GL-WRN na Żoliborzu. 
Podobnie jak to miało miejsce w  zespole „Płomienie” i w  tej grupie, w  
dyskusjach na plan pierwszy wysuwał się problem wychowania człowieka 
nowego typu i przygotowania go do realizacji zadań w  przyszłości. Redak
torem „Światła” a zarazem autorem przeważającej części zamieszczonych 
w  nim artykułów był Andrzej Nowicki. Publikowane w  „Świetle” arty
kuły dotyczyły zagadnień filozofii marksistowskiej, oblicza przyszłego, 
socjalistycznego państwa polskiego, postaw osobowych socjalisty, proble
mów moralnych i wychowawczych. Pismo akcentowało laicki, antykle- 
rykalny charakter. Podejmowało polemikę z filozofią katolicką. Zamieś
ciło również artykuł na temat etyki socjalistycznej M.

Można więc stwierdzić, że inicjatywa podjęcia tematyki humanizmu 
socjalistycznego zrodziła się w kręgu młodzieży socjalistycznej, która 
bacznie obserwowała załamanie się moralności mieszczańskiej i tzw. soc
jalizmu narodowego i która pilnie śledziła ukazujące się we Francji, An
glii i Belgii prace na temat etyki i  filozofii marksistowskiej.

Podobnie było i po zakończeniu wojny, kiedy powtórnie zagadnienie

“  B. Hillebrandt: Konspiracyjne organizacje młodzieżowe w  Polsce 1988—1945, 
Warszawa, 1973, s. 242—257.

“ Op. cit.
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humanizmu socjalistycznego zostało podjęte przez jednego z głównych 
redaktorów konspiracyjnych „Płomieni” , na łamach „Wiedzy i Życia” —  
Jana Strzeleckiego w  roku 1946.

Jak już zauważono, problematyka humanizmu socjalistycznego wystę
puje od wielu lat we wszystkich poważniejszych dyskusjach ideologicz
nych, szczególnie tych, które w sposób zasadniczy rozważają zagadnienie 
celów socjalizmu oraz zagadnienie jednostki ludzkiej w aspekcie filozo
ficznym. Dyskuję na ten temat w  latach 1946— 1949 spowodował Jan 
Strzelecki, artykułem „O socjalistycznym humanizmie30. We wstępie ar
tykułu autor pisał: „Pojawienie się nowych pojęć w  środowiskach ideo
wych ruchu o tak ustalonym — jak socjalistyczne — słownictwie nie 
jest dowolnością, płynącą z jednostkowych chęci tworzenia oryginalnych 
terminów i nowych połączeń starych słów. Jest wyrazem przemian do- 
konywających się w sposobie odczuwania i myślenia ludzi różnorodnie 
z tym ruchem związanych. Jest wyrazem nowych doświadczeń; powsta
wania nowych treści świadomości, wyrazem przesuwania ośrodka spraw 
uważanych za najistotniejsze” . Wydaje się, że na pojawienie się w  pol
skiej publicystyce zagadnienia humanizmu socjalistycznego wpłynęły 
cztery zasadnicze czynniki:

1) Bilans doświadczeń wojennych. Przemyślenia wielu twórców i pisarzy 
w dwudziestoleciu, wkraczające w problemy sensu wartości i perspek
tyw kultury i cywilizacji współczesnej miały charakter w  wielu przy
padkach przepowiedzi katastrowićznych. Sięgnięcie po r. 1945 po pro
blematykę humanizmu socjalistycznego wskazywało na dalszy kieru
nek zmian, na przejściu od postaw czy reakcji zawierających przewagę 
elementu destrukcyjnego do postaw konstruktywnych, wyrażających się 
w poszukiwaniu środków diagnozy i terapii wobec kultury i cywili
zacji takiej , jaką ona była. Podjęcie kwestii socjalistycznego huma
nizmu było jednocześnie przejawem odrzucenia założeń tradycyjnego 
humanizmu.

2) Mechanizm rewolucji w Polsce, po dokonaniu zasadniczych reform 
społeczno-ekonomicznych postawił na pierwszym planie przekształ
cenie świadomości ludzkiej i postaw ludzkich, to z kolei stawiało 
problem granic stosowalności przymusu jako środka obrony czy 
wprowadzenia w  życie kolejnych dalszych zadań społecznej przebudo
wy, m. in. nowych zasad wychowania społecznego, których poszuki
wano w koncepcji humanizmu socjalistycznego.

3) Model społeczeńswa socjalistycznego wysunął na czoło pracę jako 
kryterium społecznych wartości, co pociągało za sobą pojawienie się 
nowego problemu, który można nazwać ,humanizacją środowiska pra

"  J. Strzelecki: O socjalistycznym humanizmie, „Wiedza i Zycie” 1946, nr 4—S.
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cy. Elementy te były przejawem nawiązania do koncepcji humanizmu 
soc j alistycznego.

4) Wizja społeczeństwa socjalistycznego i modęl jego kultury wyrasta
ły z krytyki kultury mieszczańskiej i związanych z nią postaw spo
łecznych i osobowych. A le nie mogły się tylko do tej krytyki ogra
niczać. Musiały' zmierzać do wypracowywania własnej, jakościowo 
odmiennej, pozytywnej wykładni. Koncepcja humanizmu socjalistycz
nego była próbą poszukiwania odpowiedzi i na to pytanie.

W zamierzeniu Jana Strzeleckiego, artykuł miał być „przyczynkiem do 
opisu przemian, jakie zdarzenia lat ostatnich wniosły w szeregi ludzi 
związanych z ruchem socjalistycznym lub bliskich głoszonym przez jego 
uczestników wartościom” . Rozważania Strzeleckiego pisane były z po
zycji socjologa i oparte głównie na doświadczeniach w ruchu konspira
cyjnym w  latach 1942— 1944. Obejmują one następujące zagadnienia: rolę 
motywu wspólnoty sytuacji życiowej, problem humanizacji środowiska 
pracy, krytykę moralności politycznej, krytykę kultu!/ mieszczańskiej, 
dwie przeciwstawne metody propagandowe, koncepcję społeczeństwa 
otwartego i zamkniętego.

Według Strzeleckiego historia ostatnich lat wykazała, że należy ruch 
socjalistyczny ujmować nie od strony gospodarczych procesów, lecz od 
strony ludzkich doświadczeń. To okupacja sprawiła, że pokolenie mło
dzieży inteligenckiej urodzone w  latach 1920— 1925 poczuło silną łączność 
z dążeniami klasy robotniczej, z ideałami ruchu socjalistycznego. Ale to, 
co łączyło wówczas młodzież to nie była wspólnota interesów, lecz wspól
ność sytuacji życiowej i poczucie przynależności do jednego narodu. To 
wojenne poczucie łączności w  dobrej i złej doli umożliwiło retrospektyw
ne spojrzenie na sytuację społeczno-polityczną Polski przedwrześniowej 
zróżnicowanej klasowo. Refleksje te zbliżyły młodzież do nurtu socjalis
tycznego. Dla okupacyjnego młodego pokolenia wojna była jednocześnie 
wojną i d e o l o g i c z n ą ,  w  sensie utrzymania najlepszeych tradycji 
europejskiej myśli społecznej i dalszej możliwości rozwoju społecznej 
demokracji, umożliwiającej zorganizowanie życia opartego na poszanowa
niu człowieka. Spojrzenie od strony motywacji uczestnictwa w  ruchu 
ukazuje socjalizm jako sprawę ludzką. W tym ujęciu procesy gospodar
cze stanowią tylko jeden z czynników, poprzez które kultura nadaje, czło
wiekowi jego ostateczny, historyczny kształt. Tak pojęty socjalizm staje 
się rozwojem ludzi i dojrzewaniem wspólnoty.

Okupacja była również okazją do zrozumienia konieczności postulatu 
humanizacji środowisk pracy (stosunek między ludźmi, wygląd miejsca 
pracy). Zdaniem Strzeleckiego na stosunek człowieka do pracy wpły
wa również świadomość przeznaczenia wytworu, świadomości celu, któ
remu produkt wykonany ma służyć. Dążenie do humanizacji pracy stawia
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sobie za cel również i przemianą zasady gospodarowania. Nacjonaliza
cja fabryk w  Polsce, powinna oznaczać dla konkretnego robotnika coś 
więcej niż zmianę personalnego składu grupy urzędniczej. Musi ozna
czać stopniowe urzeczywistnienie wartości, objętych pojęciem humanizacji 
środowiska pracy.

Czasy wojny były również okazją do obserwacji tzw. wyższej poli
tycznej moralności, propagowanej przez hitleryzm. Według tej moral
ności każdy człowiek, każda dziedzina życia podlega ocenie z punktu w i
dzenia swej przydatności do urzeczywistnienia celów klasy polityków. 
Wszystko, co z tego punktu widzenia jest bezużyteczne, jest tym samym 
szkodliwe. Zasady wartościowania politycznej grupy rozciągane są na ca
łość kultury: na moralność, naukę, sztukę i życie religijne. Naczelną dzie
dziną życia staje się w tym systemie polityka. Zakres obowiązywania 
norm moralnych kończy się na grupie swoich. Poza je j granicami rozciąga 
się przestrzeń próżni moralnych, w  której żyją obcy. „Wyższa moralność” 
charakteryzuje się czterema podstawowymi cechami:
1) użyteczność widziana oczami politycznej elity jest miarą wszelkiej 

wartości,
2) istnieje ścisły i ściśle przestrzegany podział na swoich i obcych i pły

nące z niego zasady postępowania,
3) występuje, jako nieuchronne następstwo zanik stosunków, nie ma

jących charakteru instrumentalnego,
4) dążenie do usunięcia autorytetu ludzi, związanych w  swym poczuciu 

odpowiedzialności z istnieniem wartości moralnych, wspólnych ludziom 
obu stron.

Strzeleckiemu szło o to, by w  warunkach pookupacyjnych „rozrost za
kresu i  siły aparatu władzy” nie sprowadził człowieka do roli narzędzia 
i nie ograniczył jego życia do wykorzystania poleceń elity i aby pojęcie 
przeciwnika politycznego czy ideowego nią utożsamiało się z pojęciem 
absolutnego wroga, wobec któremu każda broń jest wskazana i uspra
wiedliwiona. Strzelecki wyrażał przekonanie, że formy wyższej moralno
ści pojawiają się wszędzie tam, gdzie następuje nasilenie społecznych 
i politycznych antagonizmów. Zjawisko to jest po prostu „chorobą okresu 
społecznych przemian” a więc może grozić i Polsce. Strzelecki wprost 
stwierdzał, że „trzeba się przyzwyczajać do trudnej, niewygodnej prawdy, 
że przeciwnik polityczny jest także człowiekiem i że żadna sprawa 
nie jest tak święta, aby mogła uzasadnić pełną autonomię swoistej 
politycznej moralności” . Rozważania na ten temat kończył autor kon
kluzją, że między stosowaniem siły, płynącym z konieczności działania w 
obronie wartości a stosowaniem jej, płynącym ze skłonności działających 
w  warunkach dyktatury jest spora różnica, o której trzeba pamiętać w  
naszym własnym działaniu.
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Przechodząc do zagadnienia krytyki kultury mieszczańskiej Strzelecki 
miał głównie na uwadze jej aspekt kulturalny. Krytycznej analizie pod
dał autor ten typ człowieka, dla którego najwyższą wartością jest .po
siadanie i który swą godność i znaczenie czerpie z posiadanych rzeczy, 
przy czym rzeczy te nie są wartością instrumentalną, ale są celem 
s a m y m  w  sobie. Stąd rodzi się lęk tego typu człowieka przed na
dejściem czasu, który niesie ze sobą zanik znaczenia rzeczy. Niechęć do 
socjalizmu płynie u przedstawicieli mieszczaństwa . nie tylko z obaw
0 utratę własności, lecz z zachwiania się podstaw ich samopoczucia. Ale 
w  polskich warunkach, gdzie brak było typowego okresu kultury miesz
czańskiej wytworzył się inny model posiadaczy, funkcjonujący szczególnie 
wśród inteligencji, gdzie rolę społeczną odpowiadającą posiadaniu rzeczy 
pełniły pewne wartości kultury umysłowej. Różnice społecznej hierarchii 
w  sporach inteligencji opierały się nie na własności, lecz na oczytaniu
1 znajomości literatury zachodniej. W  takiej atmosferze, wytworzył się 
do wartości kultury stosunek posiadania. Mając więc na uwadze te uwa
runkowania, należy za główny cel przekształcenia kultury postawić nie 
formalną zmianę nadbudowy lub tylko upowszechnienie istniejącej, lecz 
zmianę funkcji kultury w  życiu każdego człowieka, która powinna pole
gać na tym, by sztuka stała się bliska codziennemu życiu. Propozycje 
Strzeleckiego wychodziły więc naprzeciw teorii propagowania i rozwijania 
kultury masowej.

Mówiąc o dwóch rodzajach propagandy, Strzelecki opierał się na do
świadczeniach z okresu okupacji i proponował, by w warunkach poko
jowych, tak oddziaływać na ludzi, by nie tworzyć myślowych nawy
ków, obezwładniających samodzielność sądu, lecz dążyć do kształtowania 
twórczej postawy i wspólnego zrębu postaw uczuciowych wobec głów
nych wartości społeczno-kulturalnych. Podkreślone zostało tu zagadnie
nie, by stosować takie formy propagandy, które byłyby ważkim instru
mentem wychowawczym, zmierzającym nie do podziału ludzi na wrogów 
i przyjaciół nowego ustroju, lecz do wyrobienia poczucia łączności w  
działaniu i wzajemnego szacunku.

Istotną cechą humanizmu socjalistycznego w pojęciu Strzeleckiego jest 
dążenie do budowy tzw. „społeczeństwa otwartego” , w  którym życie 
zbiorowe nie jest dziedziną mechanizacji działań i konformizmu uczuć. 
Moralność społeczeństwa otwartego nie jest układem bezosobowych na
kazów i zakazów, lecz twórczym wkładem ludzkiej osoby, rozwijającej się 
bez podniet wrogości. Istnieje społeczna potrzeba propagowania takiego 
wzoru osobowego w  Polsce, który nadawałby kierunek wartościowaniu, 
który stałby się jednym z czynników obyczajowych przemian.

Inaczej jest w  modelu społeczeństwa zamkniętego, gdzie realizuje się 
zasadę pełnej mechanizacji człowieka poprzez magiczny wpływ tzw.
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wyobrażeń zbiorowych. W społeczeństwie tym, panuje anonimowość życia 
umysłowego, gdzie nikt nie myśli samodzielnie a funkcjonujący aparat 
moralnych i materialnych sankcji zamyka drogę do odchyleń, które uwa
żane są za objaw niebezpiecznego procesu, z punktu widzenia polityczne
go. Świat w  społeczeństwie zamkniętym jest światem zmechanizowanym 
społecznych czynności i mechanicznie przyjętych wyobrażeń i mitów. 
Moralność tego społeczeństwa opiera się na ścisłym układzie zakazów
i nakazów, opartych na zasadzie „sprzyjania swoim i szkodzeniu obcym” , 
którzy wnieść mogą tylko zakłócenia. Problem dychotomicznego podziału 
społeczeństwa i skrótowa jego charakterystyka dokonana przez Strzelec
kiego były w  ówczesnych warunkach na tyle kontrowersyjne, że spo
wodowały całą lawinę skojarzeń, przypuszczeń i opinii.

U podstaw szkicowo zarysowanych problemów w cytowanym artykule, 
legło przekonanie Strzeleckiego, że Marks był wielkim moralistą, a jego 
twórczość na polu naukowego socjalizmu, nie miała na celu szerzenia 
nienawiści klasowej, ale troskę o konkretnego, żyjącego człowieka. Wy
stąpienie Strzeleckiego, w  rok po zakończeniu drugiej wojny światowej 
z tego rodzaju problematyką, musiało wzbudzić określone kontrowersje 
w kwestiach pojmowania wielu założeń materializmu historycznego i w 
dziedzinie teorii etyki marksistowskiej.

Pełniejszy wykład swej koncepcji humanizmu socjalistycznego zamieś
cił równięż Strzelecki w  „Płomieniach”, w  artykule „Mała i wielka histo
ria” **. „Wielka historia” , to dla Strzeleckiego główna podstawowa meto
da Marksowska, która odnosi się do sfery wielkich przekształceń ustrojów 
społeczno-gospodarczych i wpływu tych przekształceń na ideologię wiel
kich, społecznych ruchów Ale metoda ta, w  kwestiach takich jak teoria 
człowieka i pojęcie wolności, może stać się „szkołą natchnionej tępoty, 
szkołą nieodpowiedzialności, rodzajem wygodnego alibi” . Dzieje się tak 
dlatego, że obraz człowieka w  marksizmie jest obrazem uproszczonym ze 
względów metodologicznych, W praktyce społecznej, spotyka się marksis
tów, dla których chęć wyjścia z uproszczeń urasta do problemu ..lekko
myślnego poprawienia doskonałego tworu lub zgubnego psychologizmu”. 
Człowiek w sferze „wielkiej historii” jest wartością małą i wymienną. 
Politycy wpatrzeni w przestrzeń wielkiej historii, przestają dostrzegać 
zjawiska historii małej i ogarnia ich obojętność wobec łudzi daia dzi
siejszego. W tych warunkach pojawia się „wzniosły arystokratyzm rewo
lucyjnej elity” . Społeczeństwo staje się biernym przedmiotem jej działań. 
Jeśli natchnienie mija, a pozostaje sama obojętność —; zagadnienie nabie
ra powagi. „Jest to jedno ze współczesnych zagadnień ruchu socjalis
tycznego, płynące między innymi ze zbytniego zapatrzenia się w perspek
tywy wielkiej historii” — stwierdzał Strzelecki.

“ J. Strzelecki: Mała i wielka historia, „Płomienie” 1946, nr 2.
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Świat „małej historii” natomiast to nic innego jak proces kształtowania 
się ludzkiej osobowości. Strzelecki cytuje w  swoim artykule wypowiedź 
T. Hołuja z „Listu komunisty do przyjaciela z A K ” , z którą się solida
ryzuje: „..-.Wiem, że to nie zgadza się z teorią marksizmu, ale twierdzę, 
że nie możemy czekać, aż warunki gospodarcze zmienią człowieka, za
nim jeszcze przekształcimy życie gospodarcze całkowicie, gdyż nie do
rósł on do żadnych przemian” 8*. Zdaniem Strzeleckiego „przyszłość soc
jalizmu w  Polsce zależy od mobilizacji sił czynnych w  przestrzeni ma
łej historii, czyli od konkretnych zespołów ludzkich” .

Zasadnicze poglądy jakie wyrażał Strzelecki w prezentowaniu koncep
cji humanizmu socjalistycznego są następujące:
1) Przekształcenie wzorów obyczajowych, odrzucanie dawnych ■ i przyj

mowanie nowych norm moralnych przebiega poprzez złożony, wielo- 
planowy układ psychiki człowieka. Układu tego nie rozwikła powta
rzanie formuły: „byt społeczny określa świadomość” .

2) Podstawą wyjścia na forum publiczne z problematyką humanizmu soc
jalistycznego przez Strzeleckiego były trzy czynniki: rozkład kultury 
mieszczańskiej, społeczne skutki wojny i przeobrażenia ówczesnego 
ru«hu socjalistycznego.

Strzelecki obserwował upadek atrakcyjności stylu życia wyższego miesz
czaństwa na Zachodzie, a elity inteligencko-urzędniczej w Polsce.

Zdaniem Strzeleckiego podczas okupacji zmieniała się struktura spo
łeczeństwa polskiego, nie podobna do czasu sprzed 1939 r. Postawa mło
dzieży ukształtowana w  czasach konspiracji, była podłożem „kształtowania 
się dążeń społecznych i zbliżała ją do etosu historycznej walki ruchu soc
jalistycznego. Etos ten nabrał w  latach wojennych nowego wyrazu a 
walka ruchu socjalistycznego stała się jasno wyraźnie walką O' tradycje
i przyszłość humanistycznych wartości kultury europejskiej” .

Odmienne stanowisko w  kwestii pojmowania humanizmu socjalistyczne-? 
go niż J. Strzelecki —  zaprezentował A. Schaff w  następujących arty
kułach zamieszczanych w  „Kuźnicy”  i „Odrodzeniu” : „Humanizm socja
listyczny” , „Bezdroża pseudohumanizmu” , „Dyskusja o humanizmie soc
jalistycznym” , „Humanizm socjalistyczny a moralność absolutna", „Sens 
dyskusji o humanizmie socjalistycznym” . W pierwszej fazie sporów o hu
manizm socjalistyczny, Schaff spojrzał na to zagadnienie głównie od 
strony politycznej i sytuacji w  międzynarodowym ruchu robotniczym. 
Dał temu wyraz w artykule „Humanizm socjalistyczny” M. Schaff określał 
humanizm jako „postawę, polegającą na stawianiu sprawy człowieka, mol- 
żliwości jego wszechstronnego rozwoju, jego wolności, godności jako 
naczelnej sprawy całej naszej działalności politycznej i społecznej” . Ta

”  T. Holuj: List komunisty do przyjaciela z AK, „Pokolenie” 19*8, nr i. 
»  a . Schaff: Humanizm socjalistyczny” , „Kuźnica” 1*47, nr 7 i 8.
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ogólna definicja odnosi się do różnych humanizmów. Według Schaffa ana
liza historyczna wykazała istnienie szeregu humanizmów, ale humanizmu 
przez wielkie „H” nie wykryła. Nie ma „Humanizmu”, podobnie jak nie 
ma „Człowieka” . Istnieje „człowiek”  konkretny, żywy, człowiek określonej 
epoki. Rozstrzygnąć pytanie, który z występujących ówcześnie „humaniz
mów” jest humanizmem prawdziwym i jak należy ocenić pretensje jego 
konkurentów, można więc tylko na bazie konkretnej analizy historycznej.

Według Schaffa humanizm burżuazyjny był ograniczony swym kla
sowym punktem wyjścia, wyrósł on na bazie ustroju prywatnej własno
ści a jego postulaty mają charakter formalny. O rozszerzeniu ram tego 
humanizmu, o stworzeniu realnych podstaw dla wszechstronnego rozwoju 
ludzi, nie ma mowy. Humanizm utopijny stara się usunąć te granice, w y
suwa postulat wszechstronnego rozwoju dla wszystkich, czego podstawą 
miało być zlikwidowanie własności prywatnej. Ale i ten typ humanizmu 
jest ograniczony, a granicę tę stanowi jego nierealność, jego utopijny cha
rakter. Ta przeszkoda zostaje usunięta dopiero przez socjalizm naukowy, 
który stawiając sprawę rozwoju społecznego na realnych podstawach, w y
krywa jego konieczność i ustala praktyczne drogi wprowadzenia socja
lizmu w życie. Właściwa, węższa definicja humanizmu zaproponowana 
przez Schaffa brzmi: „Przez humanizm, właściwy naszej epoce rozumiemy 
opartą o realne podstawy ustrojowe dążność do wszechstronnego rozwoju 
każdej jednostki” .

Humanizm socjalistyczny —  to humanizm marksistowski, innego hu
manizmu socjalistycznego nie ma. Wyższość jego tkwi nie tylko w  celu, 
ale i w realności dróg jego urzeczywistnienia. W tym kontekście ma 
sens mówienie o humanizmie socjalistycznym, nie ma natomiast sensu 
mówienie o socjalizmie humanistycznym. Nowy humanizm nie odrzucił 
starych ideałów humanizmu burżuazyjnego —  wolności, równości i bra
terstwa, chrześcijańskiej miłości i sprawiedliwości a tylko je wzwyż 
rozszerzył i postawił na realnym gruncie, zachowując całe ich bogactwo, 
wszystko to, co było w nich pozytywne.

Schaff twierdził, że jedną z metod walki przeciw marksistowskiemu 
socjalizmowi stało się oskarżenie go o antyhumanizm — „czynią to bur- 
żuazyjni liberałowie i chrześcijańscy demokraci” . Idzie tu o kwestię ro
zumienia humanizmu, wolności i równości. Utrzymanie naukowego charak
teru współczesnego socjalizmu jest ściśle związane z zachowaniem jego 
filozoficznych i socjologicznych podstaw. Ataki rozmaitych rewizjonistów 
w  historii marksistowskiego socjalizmu były skierowane przeciw tym 
podstawom. Przeprowadzono je pod rozmaitymi hasłami: „powrotu do 
Kanta", „pogodzenia Marksa z Machem” itp. Obecnie modne jest hasło 
„umoralnienia” socjalizmu, którego cel sprowadza się do likwidacji soc
jalizmu naukowego, przy czym Schaff powołuje się na neorewizjonistów, 
takich jak: Henryk de Man, Deat, L. Blum i G. Izard.
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Schaff przypomniał, że system etyczny marksizmu oparty jest o mate
rializm historyczny, z tego też gruntu wyrasta marksistowski humanizm. 
Krytycy uważają, że to jest źle. Uważają, że socjalizm można oprzeć na 
oderwanym rooralizowaniu, na idei miłości i sprawiedliwości, odrzucając 
teorię walki klas. Np. według Bluma, socjalizm można zamienić w religię. 
Momenty te podnoszone są zwłaszcza w kołach francuskiej socjaldemo
kracji, gdzie prowadzi się również dyskusję na temat humanizmu. Schaff 
sądził, że w tych dyskusjach chodziło o przeciwstawienie humanizmu — 
marksizmowi. Rewizjoniści prowadzili dawniej walkę przeciw marksiz
mowi z hasłami „powTotu do Kanta”, a obecnie hasło to zostało zastąpio
ne nowym „powrotem do utopistów”. Humanizm utopijny Bluma i jego 
zwolenników jest potężnym krokiem wstecz wj^porównaniu z humanizmem 
socjalistycznym Marksa — twierdził Schaff, który jednocześnie katego
rycznie sądził, że rozpoczęta przez prawe skrzydło socjaldemokracji kam
pania na temat humanizmu miała „reakcyjny charakter anty marksistow
ski”.

Wystąpienie z problematyką humanizmu socjalistycznego przez J. 
Strzeleckiego nazwał Schaff „próbą rewizjonizmu w stosunku do marksiz
mu i to rewizjonizmu skrajnego” i porównał go do Francuzów — Leduca
i Herve. Według Schaffa rewizjonizm zaczyna się tam, gdzie zmianie 
podlegają nie poszczególne konkretne tezy, a sam system i jego podstawy 
teoretyczne. De Man i D6at zaczęli od moralno-humanistycznej krytyki 
marksizmu a następnie okazali się rewizjonistami. Rewizjoniści nawią
zują zawsze' do najnowszych i najmodniejszych prądów ideologicznych, 
którymi chcą uszczęśliwić marksizm, odmłodzić go i zregenerować. Rewiz
jonizm Strzeleckiego, jest szczególnego rodzaju — sądził Schaff — jest 
rewizją marksizmu z punktu widzenia utopijnego socjalizmu. Schaff zwró
cił uwagę, że artykuł Strzeleckiego ukazał się w organie TUR-u, który 
oficjalnie stał na gruncie marksizmu. Poglądy zaś Strzeleckiego znajdują 
oddźwięk w pewnych kołach młodzieży, stąd potrzebna jest polemika 
z jego poglądami. Zarzuty, jakie skierował Schaff pod aresem Strzelec
kiego były następujące:

1) wulgaryzacja stanowiska materializmu historycznego i sprowadzanie go 
do płytkiego ekonomizmu, co sugeruje opinię, że Strzelecki nie zna 
teorii Marksa,

2) liczne niedomówienia zawarte w artykule „O socjalistycznym huma
nizmie” są skierowane przeciw marksistom,

3) krytczne wywody Strzeleckiego nie odznaczają się obiektywizmem
i bezstronnością,

4) odrzucanie materialistycznej interpretacji dziejów na rzecz idealis
tycznej,

172



■5) negacja podstawowej tezy historiozofii marksistowskiej — walki kla
sowej,

-6) przeciwstawienie sprawy wyzwolenia proletariatu wyzwoleniu ludz
kości, wbrew elementarnemu twierdzeniu marksizmu, że wyzwolenie 
proletariatu musi odbyć się tylko jako wyzwolenie człowieka w ogóle,

7) uleganie moralizatorskiej teorii de Mana a w konsekwencji przejście na 
ipozycje rewizjonizmu, postulującego zerwanie z marksizmem. 

"Rozprawiając się z poglądami J. Strzeleckiego, wyłożył Schaff swe credo 
w sprawie rewizjonizmu teorii naukowego socjalizmu. Od Bernsteina, 
Vorlandera, Adlera i Kautsky’ego rewizjonizm szedł w kierunku kantow- 
-skiego imperatywu, który miał dostarczyć socjaldemokracji obiektywnej 
bazy moralnej, niezależnej od wszelkiej klasy. W późniejszym okresie re
wizja marksizmu otrzymała bodziec dodatkowy w postaci walki konku
rencyjnej socjaldemokracji z komunizmem. Krańcowy wniosek z tego 
stanu rzeczy wysuwa de Man, który pierwszy zdecydował się jasno
i wyraźnie na ostateczną rezygnację z marksizmu na rzecz psychologiczno- 
^■moralnego uzasadnienia swego stanowiska. Rewizję marksizmu po de 
Manie przejął Leon Blum, głoszący koncepcję „religii socjalistycznej” oraz 
<ieorges Jzard, w książce ,,L’ homme est revolutionaire”. Schaff widział 
ponadto zbieżność poglądów Strzeleckiego z neosocjalizmerm, który na
wraca do poglądów utopijnego punktu wyjścia ruchu socjalistycznego. 
Neosocjalizm po zakończeniu II wojny światowej. stał się ruchem w inte- 
teresie klas posiadających i odzwierciedla chwiejne stanowisko drobnej 
burżuazji. Neosocjalizm występuje w postaci doktryny” socjalizmu huma
nistycznego”, który jest popierany przez drobnomieszczańską grupę ka
tolicką „Esprit”.

Rozważając kwestię — czy socjalizm marksistowski jest humanistyczny, 
Schaff wyrażał pogląd, że rozprawianie o humanizmie ma sens wtedy, 
gdy się stwarza realną gwarancję praw człowieka. Taką gwarancję daje 
tylko socjalizm i dlatego humanizm ma obecnie sens tylko jako huma
nizm socjalistyczny. I dlatego socjalistyczny humanizm znaczy coś tylko
i jedynie wtedy, gdy łączy się z naukowym socjalizmem, z marksizmem. 
Schaff powtarzał obiegową opinię, że dla marksizmu moralne jest to, 
co odpowiada interesom klasy robotniczej, tzn. pośrednio interesom na
rodu. Ten interes większości społeczeństwa jest normą najwyższą, której 
podporządkowane są wszystkie inne. Oczywiście w kontekście tego poglą
du na moralność marksistowską, nie mieszczą się rozważania Strzelec
kiego o etyce Marksa — stwierdził Schaff.

Na łamach „Odrodzenia” 34 wystąpił Schaff przeciwko poglądom P. 
Konrada, który w artykule „Marksizm bez przyłbicy” 55 głosił tezę o mo-

31 A. Schaff: Dyskusja o humanizmie socjalistycznym „Odrodzenie" 1947, nr 21.
® A. Scłiatf. Humanizm socjalistyczny a moralność absolutna, 1847, nr 22.
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w»osc|. aosoimnej. j-ołeniizując z poglądami Konrada Schaff jeszcze 
raz iaaypomniał, że problemem centralnym toczącego się sporu o huma
nizm sacjalistyezny są kwestie m o r a l n o ś c i .  Od czasu sformułowania 
koncepcji humanizmu blumowskiego, rewizjoniści marksizmu kwestionu
ją klasowy charakter zasad etycznych i głoszą tezę o absolutnej moral
ności. Źródłem tej absolutyzacji stał się kategoryczny imperatyw Kanta, 
z którego wyprowadza się pogląd, że normy moralne są absolutne i wy
nikają z natury ludzkiej, są niezmienne w czasie i w przestrzeni. Stąd 
prosta droga prowadzi do negacji walki klasowej i sprowadzenia rewo
lucyjnej istoty marksizmu do „rewolucji moralnej”. Schaff sądził, że po
glądy takie propagował właśnie J. Strzelecki. Dla Schaffa pod hasłem 
„humanizm socjalistyczny” krył się w wielu przypadkach antykomunizm. 
Marksizm nie wierzy w wieczyste, absolutne zasady moralne, dlatego, że 
przeciw tej tezie przemawia doświadczenie, świadczące o zmienności za
sad moralnych. Normy zmieniają się w czasie, przestrzeni i w zależności 
od sytuacji i oceniającej grupy społecznej 

Refleksje na temat poglądów A. Schaffa przedstawił w „Przeglądzie 
Socjalistycznym” Jan Topiński 8*. Ocenił on artykuł Schaffa jako „cenny 
wkład do dorobku myśli socjalistycznej”. Topiński zauważył, że w bardzo 
różnych znaczeniach używa się w Polsce przymiotnika „socjalistyczny” 
Nie ulega jednak wątpliwości, że istota socjalizmu tkwi w jego humanis
tycznej treści. Proponuje, by przez humanizm właściwy naszej epoki ro
zumieć oparte o realne podstawy ustrojowe dążenie do wszechstronnego 
rozwoju każdej jednostki. Dla Topińskiego, jedną z istotnych kwestii w re
alizacji zasad socjalizmu jest prawidłowe realizowanie założeń gospodar
czych. Uważał on, że twierdzenie jakoby „saocjalistyczność” jakiegoś 
ustroju zależała od całkowitej likwidacji sektora gospodarki prywatnej, 
jest w sensie politycznym nieszczęśliwe. Każdy ustrój, jeśli ma się we 
właściwym kierunku rozwijać, wymaga klimatu stabilizacyjnego Ludzie 
muszą mieć przekonanie, że to co robią, do czego dążą, oparte jest na 
jakichś trwalszych podstawach. A więc stosunek ludzi do warsztatu pracy, 
musi być oparty na nowych założeniach, w których dyscyplina groźby 
redukcji zostałaby zastąpiona przez samodyscyplinę zespołu pracy. Po
stawa humanistyczna, a więc i socjalistyczna musi doprowadzić praktycz
nie do podporządkowania celów wycinkowych celom całości. Realizacja 
humanistycznej treści socjalizm^ nie będzie mogła być dokonana przez 
ludzi, nie umiejących zdobyć się na właściwą postawę wobec spraw 
własnych i cudzych. Dlatego zagadnienie właściwej, w sensie humani
stycznym, moralnej postawy aktywistów polityczno-społecznych jest czę
sto ważniejsze, niż zagadnienie oceny ich postawy światopoglądowej we

* J. Topiński: Humanistyczna realizacja humanistycznej treści socjalizmu „Prze
gląd Socjalistyczny”  1947, nr e.
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dług litery doktryny. W postawie humanistycznej mieści się dodatkowa, 
odmienna, moralna ocena zjawisk i ludzi, ocena podejmowana ze zrozu
mieniem praktycznej wartości dla ostatecznego sensu realizowanej kon
cepcji. Tych tak ważnych spraw nie dostrzega w swoich rozważaniach 
Schaff — pisze Topiński. Rzecz w tym, że humanizm każdej doktryny 
może być zachowany w rękach wykonawców tylko o tyle, o ile zdobędą 
się oni na właściwą postawę w myśleniu i w przyjęciu określonej koncepcji 
moralnej. Humanizm socjalistyczny nie jest więc ani doktryną, ani świa
topoglądem, jest natomiast postawą realizatora, dbającego o to, by w pra
cy konstrukcyjnej, rozwiązywania technicznych problemów i wypracowy
wania fragmentów nie zapomniano o tym, dla czego i dla kogo rozpoczę
to tę budowę.

Odrębne i wyraźnie jednostronne stanowisko w sprawach o huma
nizm soacjalistyczny zajął Leon Wudzki, w artykułach: „Upiory rewizjo- 
nizmu” 37 i „O trafne pojmowanie marksizmu” 88 — zamieszczonych w 
czasopiśmie PPS. Zdaniem Wudzkiego jedną z przyczyn w powojennej 
Polsce odżywania tendencji reformistycznych były ciężkie warunki gospo
darcze jako skutki zniszczeń wojennych, które sprzyjały rozdwojeniu 
myślenia, a drugą przyczynę stanowiły „upiory przeszłości”, to znaczy 
tak zwana tradycja — konkluduje Wudzki. Mimo zmiany przesłanek eko
nomicznych tradycyjne nawyki trwają nadal i z nimi nie upora się 
Polska, jeśli nie wypracuje się jasnego i zwartego programu działania 
społeczno-politycznego, opartego na podstawach teorii marksistowskiej. 
Według Wudzkiego, palącą sprawą numer jeden, jest konieczność zjed
noczenia ruchu robotniczego w Polsce. Rozdwojenie tego ruchu pod
trzymują szkodliwe, szerzące się tendencje reformistyczne.

W drugim artykule3®, Wudzki polemizował z tezami prof. S. Ossowskie
go. Ossowski zarzucał marksistom konserwatyzm w dziedzinie teoretycz
nej, niechęć do wychodzenia poza aparat pojęciowy i problematykę II 
połowy w. X IX  Wudzki ocenił ten pogląd Ossowskiego jako paradok
salny: „...Największa sztuka marksistów i największa ich siła leży w tym, 
że angażując się w walce mimo całej złożoności i nowości warunków, 
w jakich by ta walka się nie odbywała, wychodzą ze swoją koncepcją 
zwycięsko... Marksiści nie spali przez cały okres 100 lat, okres olbrzy
mich przemian bytu społecznego, byli czynnymi współtwórcami historii 
przez cały ten czas i do sformułowań tych czasów wnieśli rzeczy nowe, 
wzbogacając tym ideologiczną przebudowę... Marks pewnych rzeczy nie 
przewidział, nie znaczy to jednak wcale, że jego koncepcja społeczno-gos
podarcza oraz ideologiczna jest niesłuszna i że w ogóle mamy ją

”  L- Wudzki: Upiory rewizjonizmu, „Lewy Tor” 1947, nr 1.
M Ł. Wudzki: O trafnie pojmowanie marksizmu, „Lewy Tor” 1948, nr 6.
** Op. cit.
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odesłać do lamusa” — pisał Wudzki. Dowodził on, że nie obawa na
ruszenia doktryny Marksa powoduje, że marksiści niechętnie patrzą na 
odchylenia, ale doświadczenie, skutki praktyczne odchyleń okazały się 
dostatecznie tragiczne, nie tylko dla proletariatu, ale dla całych naro
dów, aby' przekonać marksistów, że były one fałszerstwem, bądź też 
wynikiem ignorancji. Liberalizm i sceptycyzm, przeszczepione na grunt 
praktycznej działalności społecznej w ruchu robotniczym, stały się przy
czyną rozbicia klasy robotniczej oraz ugruntowania władzy kapitału 
i jego polityki wojennej. Sceptycyzm ten dotyczył tak zwanej „ideologii 
klasowej” i stosunku do władzy i własności społecznej.

Ze zdecydowanym potępieniem humanizmu socjalistycznego wystąpił 
działacz i publicysta PPS — Witold Wudel40. Był on zwolennikiem „ko
lektywistycznej” koncepcji człowieka a zasadę Protagorasa „człowiek 
jest miarą wszystkich rzeczy” uważał za przejaw poglądów idealistycz
nych i sofistyki. Wudel sądził, że reformistyczny humanizm przenosił 
akcent z klasy robotniczej na Człowieka w ogóle. Wyróżniał on trzy za
sadnicze nurty humanizmu, funkcjonujące ówcześnie: świadomie burżu- 
azyjny, który pragnie starymi liberalno-parlamentarnymi metodami 
kształtować współczesny bieg dziejów; hunjanizm rewizjonistyczny i rze
czywiście humanistyczny i socjalistyczny, jako- humanizm klasy robot
niczej. Ten ostatni nurt nazywał Wudel socjalizmem lub marksizmem- 
-leninizmem a jego istotna humanistyczna treść jest tylko fragmentem 
światopoglądu. Kierunek ten podkreśla, że aby wyzwolić człowieka w 
ogóle, należy najpierw wyzwoliić klasę robotniczą i inne warstwy spo
łeczne. Broniąc marksizm Wudel pisał: „...Nie było to sprawą przypadku, 
że rzeczywiście humanistycznym jest ten tylko ruch ideowy, który nie 
podkreślał w naszych czasach swego humanizmu”.

Podjęcie problematyki humanizmu socjalistycznego w powojennej Pol
sce uważał Wudel za przyczynę osłabienia klas pracujących. Typowymi 
zaś- rewizjonistami są według niego: J. Hochfeld — w dziedzinie filozofii 
marksistowskiej, J. Strzelecki i J. Topiński — w dziedzinie ekonomii. 
Strzelecki rozbił zakres materialistycznego pojmowania dziejów na dwie 
dziedziny — wielkiej i małej historii. Wielka historia obejmowała zagad
nienia dotyczące klas, narodów i grup społecznych a mała dotyczyła po
szczególnych jednostek. Wudel nie zgadzał się także z teorią humanistycz
nego kryterium socjalizmu, rozwiniętą przez Topińskiego w 1947 r.

W skład zagadnień oportunistycznego hilmanizmu, propagowanego przez 
J. Strzeleckiego według Wudla weszły: zagadnienie wolności, społeczeń
stwa otwartego i humanistycznego pojmowania partii rewolucyjnej. Re- 
wizjonizm Strzeleckiego nie rozumie klasowego charakteru wolności. Mó

“  W. Wudel: Przeciw rewizjonistycznemu humanizmowi, „Przegląd Socjalistyczny”  
1948, ar 9—12.
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wiąc zaś o społeczeństwie otwartym i zamkniętym, Strzelecki krytyko
wał praktykę dyktatury w ZSRR — taką konkluzją zamknął swe roz
ważania W. Wudel. Argumentacja Wudla w drugim artykule „Zrewido
wani rewizjoniści” 41, skonstruowana jest na zasadzie przeciwstawności po
jęć humanizmu i socjalizmu. Dla Wudla, humanizm w potocznym ujęciu 
oznacza w ramach każdorazowo istniejącego ustroju możliwie kulturalne 
regulowanie stosunków pomiędzy ludźmi różnych klas, wyznań, zawodów 
i wykształcenia. Ale humanizm pragnąc kształtować kulturalnego czło
wieka, nie stawia zagadnienia obalenia starego ustroju i zbudowania na 
jego miejscu nowego, w którym stosunki międzyludzkie byłyby na wyż
szym poziomie etycznym. Humanizm poprawiał drugorzędne wady ustroju 
społecznego nie kwestionując jego podstaw, rodzących w sposób nieunik
niony zatargi klasowe i bezwględny wyzysk, nie zwracający żadnej uwagi 
na postulaty społeczeństwa. Zupełnie odmienna jest postawa socjalizmu, 
który przezwyciężył utopijne momenty humanizmu, pragnącego ukształ
tować człowieka przy pozostawianiu starego ustroju i starego społeczeń
stwa. Socjalizm pragnął tworzyć i tworzy nowy utrój i nowe społeczeń
stwo jednocześnie z nowym, wyższym typem ludzi. Socjalizm badając 
i rozwijając zagadnienie rozwoju, był na wskroś realistyczny, jasno i ot
warcie sformułował, że dopiero zbudowanie podstaw ekonomicznych 
i ustrojowych nowego społeczeństwa, da w rezultacie procesu historycz
nego nowy, wyższy typ człowieka, ale nie odwrotnie. Socjalizm jest wyż
szym historycznie rodzajem humanizmu, ale humanizm wcale nie jest 
nawet choćby niższym rodzajem socjalizmu. Humanistyczne próby uno
wocześniania socjalizmu czerpią natchnienie z dzieł zagranicznych re- 
formistów i posiadają te same korzenie społeczne — „lawirowanie drob
nomieszczaństwa między kapitalizmem a socjalizmem”. W czasie, który 
wymaga krzewienia entuzjazmu i maksymalnego wysiłku dla pogłębienia 
i ugruntowania refom społecznych w Polsce „humanizm socjalistyczny 
służy filozoficznemu rozbrojeniu mas pracujących przed parlamentarną 
demokracją burżuazyjną”... Głównym zagadnieniem humanizmu socjalis
tycznego w przeświadczeniu Wudla jest walka z marksizmem i oczernia
nie metod przemocy ludowej, jakie mogłyby się okazać konieczne na 
wypadek politycznej głupoty i uporu burżuazji. Publicysta twierdzi, że 
„socjalistyczny humanizm” jest antykomunistyczny, w filozofii przejawia 
się to jako zwalczanie materialistycznego pojmowania dziejów, w polityce 
jako przeciwstawienie się budowania silnego i zwartego aparatu państwa 
ludowego, w gospodarce jako osłabienie radykalnego uspołeczniania 
i upaństwowienia aparatu wytwórczego, w pojmowaniu rozwoju społecz
nego, jako odrzucenie zasady walki klas, w e t y c e  jako odrzucanie po

“  W. Wudel: Zrewidowani rewizjoniści, „Lewy Tor" 1947, nr 2—3.
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stawy socjalistycznego bojownika na korzyść nadrzędnej społecznie mo
ralności „bezstronnych obserwatorów”.

Humanizm socjalistyczny jest antyjednolitofrontowy. W filozofii obja
wia się to w postaci ideowego zwalczania marksizmu, kwestionowania 
bezpośredniego związku filozofii i polityki. W polityce, jest to szukanie 
silnego sojusznika w warstwach średnich, a odrywanie się od sojusznika 
na lewicy, którego uważa' się za wroga. Politycznie, oznacza to przedkła
danie formalnej demokracji burżuazyjnej nad wyższą historycznie demo
krację ludową. W gospodarce ujawnia się to, jako humanistyczne psycho- 
logizowanie, odrywające świadomość społeczną mas od bazy wytwórczej 
i w związku z tym niedocenianie psychologicznych, świadomościowych 
następstw przemian ekonomicznych społeczeństwa. Ponadto w opinii 
Wudla humanizm socjalistyczny jest w swej wymowie antyradziecki, 
w tym sensie, że potępia ustrój radziecki nowego typu i przeciwstawia 
mu demokrację integralną lub humanistyczną. W socjologii humanizm 
socjalistyczny stanowczo odrzuca tzw. „społeczeństwo zamknięte” , jako 
krępujące wolność indywidualną. Wprawdzie zarzuty Strzeleckiego podane 
są w formie kosmicznej bez wymieniania kraju, lecz ich kierunek jest 
dość wyraźny. Wudel ponadto uważał humanizm socjalistyczny, za je
dną z najgroźniejszych prób ideowych, podtrzymujących przeciwieństwa 
między PPR a PPS w Polsce i usiłujących oderwać PPS od marksizmu. 
Ponieważ humanizm socjalistyczny rości sobie pretensje do reprezento
wania PPS-owskiego światopoglądu, to od rozbieżności światopoglądowych 
znowu może dojść do rozbieżności i zerwania jednolitego frontu klasy 
robotniczej. „Dlatego nie wolno ani na chwilę tolerować tzw. humanizmu 
socjalistycznego jako ideologii partii” . Według Wudla — Schaff pozosta
wił humanizmowi socjalistycznemu jeszcze zbyt szeroki zakres i zbyt 
wielkie znaczenie. Humanizm socjalistyczny, nie jest pojęciem równo
znacznym z pojęciem socjalizmu naukowego, czy marksizmu w ogóle. Hu
manizm nie stanowi najgłębszej istoty socjalizmu. Najgłębszą istotę soc
jalizmu stanowi nie sam człowiek, ale społeczeństwo jako rozumne dzieło 
człowieka. Istotą socjalizmu jest realna strategia i taktyka walki klas,
o ustanowienie władzy i państwa ludzi pracujących, o uspołecznienie 
środków produkcji, zbudowanie nowego wyższego historycznie społeczeń
stwa, celem zniesienia klas i walki klas w ogóle. Podsumowaniem roz
ważań Wudia jest konkluzja, że pierwszoplanowym zagadnieniem mark
sizmu jest nie zagadnienie etyki i samego człowieka, lecz zagadnienie 
ustroju społecznego, zagadnienie techniki wytwórczej i ekonomiki.

Z krytyką koncepcji humanizmu socjalistycznego A. Schaffa wystąpił 
również na łamach „Odrodzenia” J. Chałasiński42, który charakter i funk
cję sprawowania władzy przez jednostki w państwach demokratycznych

42 J. Chałasiński: Problemy demokracji, „Odrodzenie”  1947, nr 14—15. .
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podniósł do problemu numer jeden. Sprawowanie wielkiej władzy, sta
wia jednostki i grupy ludzkie w tak wyjątkowej sytuacji społecznej, ię  
łatwo tracą one kontakt ze społeczeństwiem, zacieśniając się do naj
bliższego grona współrządzących, którzy skłonni są widzieć świat takim, 
jakiego potrzebują. „Stąd wynika ta wieczna choroba człowieka, o której 
pisał Montesąuieu w „Duchu praw”, że każdy człowiek, który ma wła
dzę jest skłonny do jej nadużycia” — pisał autor. W związku z tym, po
wstaje pytanie o nawyższy społeczno-moralny autorytet społeczeństwa, 
to jest, jakie grono ludzi ma sprawować moralne kierownictwo w społe
czeństwie , pomagając szerokim masom w ustalaniu ideałów i filozofii 
życia, w ustalaniu hierarchii wartości i w udostępnianiu historycznego 
dorobku kultury ludzkiej. Chałasiński stwierdzał, że okres dziejów demo
kratyzacji, w jakim znalazła się Polska po drugiej wojnie światowej, obok 
pozytywnych i konstruktywnych elementów, nacechowany jest daleko 
posuniętą dezorganizacją społeczną. Jeżeli masy ludowe i robotnicy mają 
się stać warstwą społeczną, o którą mają się oprzeć autorytety moralne 
demokracji ludowej i ideały narodowej kultury, to masy ludowe muszą 
mieć filozofię społeczną, określającą ich stosunek do podstawowych 
i najważniejszych wartości życia i człowieka, społeczeństwa i kultury. 
Wprawdzie propaguje się marksizm jako tego typu potrzebną filozofię, 
ale charakter tej propagandy budzi zastrzeżenia. Propaguje się marksizm 
jako niezawodną naukę, która dała już odpowiedź na wszystkie naj
ważniejsze pytania życia i społeczeństwa i kultury. Głosi się, że wszystko, 
co marksizm twierdzi jest naukowe i że wszystko, co jest naukowe jest 
marksistowskie. W rzeczywistości — stwierdza Chałasiński — z punktu 
widzenia naukowego, marksizm jest naukową teorią społeczeństwa ka
pitalistycznego, niczym więcej, jest to więc teoria społeczeństwa antyhu- 
manistycznego, bo kapitalizm jest antyhumanistyczny. Marksizm przed
stawił moralną teorię człowieka takiego, jakim go czyni ustrój kapita
listyczny. Techniczno-ekonomiczny punkt widzenia, z jakiego ujmuje 
marksizm społeczeństwo i moralność, to jest punkt widzenia kapitalizmu. 
Naukowa wartość marksizmu polega na tym, że pokazał społeczeństwo 
kapitalistyczne w najgłębszych jego tendencjach rozwojowych, tak jak 
kapitalizm je kształtuje, w całej grozie kapitalistycznego antyhumanizmu, 
do kti~'go kapitalizm nie chce się przyznać. Z punktu widzenia mark- 
> Izmu. nie ma miejsca na humanizm w ustroju kapitalistycznym, dlatego 
moralność ruchu komunistycznego w ustroju kapitalistycznym musi być 
także w swej istocie antykomuftistyczna, klasowa. Jej istotnym elemen
tem musi być nienawiść klasowa. Wprawdzie marksizm ukazał ideał 
przyszłego społeczeństwa jako wysoce humanistyczny, ale marksistowska 
metoda realizacji tego ideału —' „dyktatura proletariatu” — jest anty- 
humanistyczna. Według Chałasińskiego konieczność dyktatury proleta
riatu wyrasta z antyhumanistycznego charakteru kapitalizmu i stąd dyk
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tatura proletariatu jest antyhumanistyczna. Marksizm jako teoria prze
zwyciężenia kapitalizmu nie jest teorią humanistyczną, bo nie daje nau
kowej teorii przyszłego humanistycznego społeczeństwa bezklasowego. 
Mówiąc o społeczeństwie przyszłości, marksizm przestaje być realistyczny 
a staje się utopijny. Marksizm jest realistyczny w tym znaczeniu, że 
realizację ideałów humanizmu wiąże w sposób konieczny z uspołeczniony
mi formami gospodarczymi, nic jednak nie mówi o tym, jak konkretnie 
ma wyglądać to uspołecznienie i „humanizacja" społeczeństwa bezklaso
wego. Chałasiński kategorycznie stwierdzał, że „marksizm był teorią 
drogi od kapitalizmu do socjalizmu, a nie teorią humanistyczno-socjali- 
stycznego społeczeństwa” . Kto chce więc budować społeczeństwo nowe, 
niekapitalistyczne, musi wyjść poza marksizm, bo teoria Marksa i Engelsa 
nie daje dostatecznej podstawy dla planowania demokracji, propaganda 
marksizmu jako klucza rozwiązującego wszelkie problemy nowoczesnej 
demokracji jest sprzeczna z historyczną istotą marksizmu, ona nie usuwa 
lecz potęguje intelektualne zamieszanie. Chałasiński uważał przy tym, że 
sam marksizm wymaga nowego pojęciowego uporządkowania, jakiego 
się jeszcze dotychczas nie doczekał a w Polsce nikt się tym nie zajmuje.

Mówiąc o zawiłych problemach sprawowania władzy przez jednostki 
Chałasiński sięgał do rozważań Mannheima, zawartych w jego książce 
„Człowiek i społeczeństwo w wieku rekonstrukcji” , wydanej w Londynie 
w 1944 r. Zwraca on uwagę przede wszytkim na te wywody Mannheima, 
które mówią o tym, że w nowoczesnym społeczeństwie kłÓGą się ze sobą 
dwie sprzeczne tendencje: z jednej strony występuje emancypacja spo
łeczna szerokich mas, a z drugiej złożoność nowoczesnego społeczeństwa 
zmniejsza do zera rozumienie całości społecznej przez przeciętnego czło
wieka z masy. Wskutek tego masy, niezdolne do samodzielnej orienta
cji w zawiłych problemach nowoczesnego społeczeństwa, skazane są na 
bezkrytyczną zależność od intelektualnego przywództwa nielicznej mniej
szości intelektualnej. Wraz z demokracją społeczeństwa, problem elity 
intelekualnej zmienia się, ale nie znika, nie rozwiązuje się sam przez 
się. Wprawdzie totalizm ucieleśniony w hitleryzmie przyniósł katastro
fę wojen, hitleryzm został pokonany, ale problem totalizmu nie został 
przez to ani pokonany, ani rozwiązany. Totalizm bowiem wyrósł na pod
łożu dezorganizacji nowoczesnego społeczeństwa kapiatalistycznego i cze
ka na rozwiązanie.

Jak widać z powyższego, argumentacja Chałasińskiego zbieżna była z po
glądami niektórych przedstawicieli austromakrsizmu, którzy w teorii 
Marksa widzieli tylko przyczynek do analizy społeczeństwa kapitalistycz
nego, odmawiali jej naukowego charakteru wobec przyszłej formy ustro
jowej jaką miało być społeczeństwo socjalistyczne i komunizm. Zwraca 
przy tym uwagę fakt, że Chałasiński nie wyłożył swojej teorii pozytyw
nej a główne zarzuty wobec marksizmu oparł na poglądach Mannheima.
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Poglądy Chałasińskiego spotkały się z repliką ze strony Melanii Kier- 
czyńskiej, która na łamach „Trybuny Wolności” 43 wskazała na cały sze
reg błędów w jego wywodach. Między innymi zwróciła uwagę na nie
konsekwencję profesora, który zgadzał się, że ideał przszłego społeczeń
stwa jest ideałem humanistycznym, ale za antyhumanistyczną uważał 
marksistowską metodę realizacji tego ideału — dyktaturę proletariatu. 
Kierczyńska wskazała jednocześnie, że Polacy mają ambicję- utorowania 
samodzielnej drogi rozwojowej z uwzględnieniem konkretnej polskiej 
rzeczywistości, chcą iść ku socjalizmowi bez dyktatury proletariatu. Marks 
rozprawił się z idealizmem filozoficznym i wszelkiego rodzaju metafizyką, 
stworzył materializm dialektyczny, ale nie mógł rozprawiać się z idealis
tycznymi kierunkami filozofii, jakie rozpowszechniły się po jego śmierci. 
Takiej pracy dokonał dopiero Lenin, którego koncepcji budowy socjaliz
mu nie chce zauważyć prof. Chałasiński. W tym sensie mówimy o leniniz- 
mie jako o kontynuacji marksizmu, która nie ma nic wspólnego z wyj
ściem poza marksizm.

Na zarzuty Chałasińskiego, skierowane pod adresem filozofii marksis
towskiej odpowiedział sam Schaff, który pisał: ... Zagadnienie humanizmu
socjalistycznego nie jest zagadnieniem oderwanym od życia. Przeciwnie, 
korzeniami sięga w głąb toczącej się walki politycznej i społecznej, wią
że się ze zmaganiami rozmaitych obozów i kierunków politycznych o du
szę społeczeństwa. ...Przeciwnicy marksizmu zaprzeczają mu charakteru 
humanistycznego. Polemika ma ten oczywiście sens tylko czysto intelek
tualny, obstrukcyjny. Dla prostego człowieka pracy, idącego w szeregi ru
chu robotniczego rozstrzyga sprawę jego praktyka życiowa. Socjalizm 
dla robotnika, to lepsze, piękniejsze jutro wszystkich ludzi, to realizacja 
najwznioślejszych ideałów sprawiedliwości, równości i wolności, słowem 
urzeczywistnienie najszerzej pojętego humanizmu... Powątpiewać o hu
manistycznej istocie marksizmu można tylko wówczas, gdy się go nie 
rozumie... Niemniej dotychczasowa dyskusja ujawniła to niewątpliwie...” 
Schaff uważał, że najważniejsze i najciekawsze w polemice było stano
wisko Strzeleckiego i jego zwolenników. Polemizując z Chałasińskim, uwa
żał on tezę d marksistowskim antyhumanizmie wprost za nierzetelność 
naukową. „Twierdzenie, że marksizm to wiara — jest ulubioną tezą 
Chałasińskiego, ale tezą zupełnie dowolną”. Według Schaffa humanizm 
socjalistyczny jest istotną treścią marksizmu i poza nim staje się fikcją. 
„Z tego, że marksizm analizuje społeczeństwo kapitalistyczne, nie wynika 
wcale, że na teorię przenoszą się właściwości przedmiotu i że marksizm 
jest antyhumanistyczny, ponieważ badany ustrój jest antyhumanistycz-

«  M. Kierczyńska: w odpowiedzi prof. Chałasińsklemu, „Trybuna Wolności” 1947, 
nr 12.

181



hy. Logicznie ten argument nie wytrzymuje krytyki;.. Marksizmteda ka
pitalizm nie w celu • prostego rejestrowania faktów, jak to robi np. po
zytywistyczna socjologia, lecz w celu wykrycia specyficznych dla tego 
ustroju praw rozwojowych, a więc w celu uzyskania naukowej podstawy 
dla świadomej działalności, zmierzającej do obalenia ustroju. A to jest 
Całkiem co innego aniżeli „naukowa teoria społeczeństwa kapitalistycz
nego” i „nic więcej”. Schaff skrytykował również twierdzenie Chałasiń- 
skiego jakoby Marks nie rozwinął teorii kształtowania się społeczeństwa 
po przezwyciężeniu kapitalizmu. „Wystarczy przeczytać jego „Krytykę 
programu gotajskiego” aby się przekonać, że Marks nakreślił drogi tego 
społeczeństwa. Oczywiście w ogólnych zarysach bez budowania utopii”. 
Schaff odparł również argument Chałasińskiego o tym, „że, kto chce 
budować nowe społeczeństwo musi wyjść poza marksizm”. Zdaniem 
Schaffa pokutuje jeszcze nieprzezwyciężone stanowisko, jakoby mark
sizm był dogmatycznym, zamkniętym systemem. „Marks nie mówił ani
o zasadach planowania socjalistycznego, ani o teorii demokracji ludowej, 
nie mówił, ponieważ w tym okresie o tych zagadnieniach mógł mówić 
tylko prorok, wróżbita, a nie naukowiec...” Jeśli humanizmem jest dą
żenie do wszechstronnego rozwoju jednostki, do wyzwolenia jej spod 
panowania beosobowych kategorii ekonomicznych, do stworzenia mate
rialnej podstawy dla rozkwitu wolności indywidualnej, to znaczy, że 
humanizmem jest nie mówienie o człowieku i rozkwicie jego indywidual
ności, ale tworzenie realnych warunków tego rozkwitu. Dlatego właśnie 
marksizm jest humanistyczny, bo prowadzi ludzkość ku ustrojowi, 
zapewniającemu wszechstronny i najbardziej nieskrępowany rozwój in
dywidualności ludzkiej. Dlatego o charakterze marksizmu decydują prak
tyczne skutki jego teorii, a nie fakt kierowania analizy w ten czy inny 
typ ustrojowy” — pisał Schaff. Schaff formułował także pogląd o tym, 
że droga do socjalizmu przez rewolucję i dyktaturę proletariatu nie jest 
dla marksizmu dogmatem. „Zmiana warunków w demokracji ludowej, wy
wołana przez zmiany w ekonomice i w charakterze władzy, po ostatniej 
wojnie powoduje, że na podstawie teorii Marksa, marksiści mogli wyty
czyć nową drogę do socjalizmu, drogę pokojową — bez rewolucji pro
letariackiej i bez dyktatury proletariatu”. Dla Schaffa, nie jest to wyj
ście poza teorię marksizmu, lecz jego konsekwencja, jego zastosowanie 
w nowych warunkach, ponieważ marksizm nie jest jakimś systemem do
gmatycznym, zmieniającym swe tezy wraz ze zmianą warunków, których 
są odbiciem.

W obronie koncepcji J. Strzeleckiego wokół humanizmu socjalistyczne
go wystąpił w „Przeględzie Socjalistycznym” Julian Hochfeldu, który

“  j .  Hochfeld: Z zagadnień socjalistycznego humanizmu, „Przegląd Socjalisty cz- 
ny” 1947, nr 4—5.

18?



postawił generalną teżę, że humanizm socjalistyczny nie jest progra
mem ^jakiejś rewizjonistycznej frakcji ruchu robotniczego. Humanizm 
socjalistyczny w ujęciu Hochfelda jest „skrótem językowym na określe
nie pewnego zespołu zagadnień, które nie zostały ani dostatecznie mocno 
wyodrębnione, ani całkowicie wyczerpane przez badania Marksa i jego 
następców. To Wudel przede wszystkim sformułował pogląd, że humanizm 
socjalistyczny jest antykomunistyczny, antyradziecki i antyjednolitofron- 
towy ■— przypomniał Hochfeld. Schaff natomiast zamiast poddać analizie 
problematykę nowej rzeczywistości społecznej, zamiast odkryć istotne 
źródła problematyki socjalistycznego humanizmu — a nie źródła pozorne 
np. wpływy myślowe — użył całej swej erudycji do udowodnienia, że 
humanizm równa się marksizmowi. W ten sposób zauważa Hochfeld — 
Schaff nic właściwie nie wyjaśnił. W dyskusji na temat humanizmu soc
jalistycznego chodziło przede wszystkim o to, by wyjaśnić naukową me
todę badań społecznych, metodę, której najistotniejszą cechą jest szukanie 
wiedzy o rzeczywistości, w samej rzeczywistości, a Schaff tego nie uczy- 
niŁ Zdaniem Hochfelda zasługą klasyków marksizmu, są dwa podstawo
we osiągnięcia: opracowanie metody badań zjawisk społecznych (prawideł 
rozwoju historycznego) i analiza społeczeństwa kapitalistycznego. Hoch
feld opowiadał się za poglądem, że humanistyczne oblicze marksizmu u- 
jawniło się ze szczególną wyrazistością, gdy marksizm przeciwstawił się 
nie burżuazyjnej demokracji, ale faszyzmowi. Ideologom burżuazyjnej 
demokracji marksizm przeciwstawiał swój negatywny stosunek do cz
czych abstraktów. W walce z faszyzmem marksizm wykazał to, jak 
względna i złudna jest swoboda nauki, kultury i sztuki w kapitalizmie, 
jak względna jest apolityczność i moralność kapitalistycznego ustroju. Za
miast poszanowania czystej nauki, narodowy socjalizm przyniósł dykta
turę irracjonalnych mitów. Narodowy socjalizm zniweczył wszelką mo
ralność i aż do- potwornych rozmiarów wyniósł zasadę wyłącznie uty
litarnej oceny wszelkich wartości. Na tle okresu walki z faszyzmem Hoch
feld sformułował trzy nowe (według niego) zagadnienia:
1) Faszyzm wyrósł w okresie głębokigo kryzysu w samym ruchu robot

niczym. Wtórnym produktem kryzysu ruchu robotniczego były różne 
prądy rewizjonistyczne i „przystosowawcze”.

2) Walka z antyhumanizmem faszyzmu, zmobilizowała wokół ruchu robot
niczego nowe grupy i ośrodki społeczne, które z natury rzeczy, natch
nień i dróg do socjalizmu, musiały szukać w humanizmie.

3) Faszyzm nie tylko sam jest antyhumanitarny. Nowe warunki rodzą 
jednocześnie dwa zjawiska: postulat praktycznej realizacji humanizmu 
jako reakcji przeciw antyhumanizmowi faszyzmu i postulat konieczno
ści uniknięcia podziału społeczeństwa na dwie części, z których jedna 
góruje nad drugą.
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Hochfełd nie umiał jednak odpowiedzieć na pytanie, czy klasycy mark
sizmu dali teorię kształtowania się społeczeństwa po przezwyciężeniu ka
pitalizmu. Dochodzi on jednak do wniosku, że na tle praktycznego reali
zowania postulatów humanizmu socjalistycznego, powstaje problem ludz
kich kosztów świadomego przeprowadzania reform społecznych, to jest 
stosowania siły i zakresu jej stosowania. „Skok z państwa konieczności 
w państwo wolności” dla Hochfelda nie jest oynajmniej prosty. Musi 
być prowadzona w tym zakresie praca badawcza nad problemami bie
żącej rzeczywistości. „Każda epoka ma swoją hierarchię zagadnień. W na
szej epoce przełomu,'nad wszystkimi dominują wielkie zagadnienia ustro
jowe, kapitalne problemy gospodarczej i społecznej przebudowy. Ale 
przyjdzie czas, kiedy ludzkość zacznie urządzać się na przebudowanych 
zrębach swego bytu. A wtedy dominantą w hierarchii zagadnień stanie 
się człowiek” — konkludował Hochfełd.

W ścisłym związku z rozważaniami wokół humanizmu socjalistycznego 
pozostały wypowiedzi dyskusyjne na temat zagadnień wychowania soc
jalistycznego i humanizacji środowiska pracy. Problemy te podnosiła 
przede wszystkim publicystyka pepesowska w „Lewym Torze” i „Prze
glądzie Socjalistycznym”.

Z pewnymi postulatami w sprawie wychowania socjalistycznego wystą
pił między innymi K. Wojciechowski w artykule „O wychowaniu nowego 
człowieka” 45. Autor odrzucał dawny schemat wychowania socjalistyczne
go, który zakładał pobudzanie i pielęgnowanie uczucia solidarności, na
stępnie poczucia klasowe, świadomość klasową, a głównym celem tego 
modelu wychowawczego było wyrobienie u wychowanków karności we
wnętrznej, która bez nakazów z zewnątrz samorzutnie nakaże pracować 
i walczyć o socjalizm. W zmienionej rzeczywistości schemat ten trzeba 
uzupełnić ideą „produktywizmu” Solidarność jest wspólnotą ducha, po
mocą wzajemną, współdziałaniem, braterstwem. Oparta o instynkt spo
łeczny jest podstawą socjalistycznego poglądu na świat i projekcją przy
szłości. Idea zaś produktywizmu — to pozytywny stosunek do pracy wy
twórczej, to przeświadczenie, że tylko przez wysiłek rąk i mózgów dojdzie 
się do zwiększenia dobrobytu, to wreszcie. zapał do pracy. Wojciechowski 
proponował, by na pierwszy plan w obrazie nowego człowieka, epoki bu
dowy socjalizmu wysunąć hasło: „światły, twórczy i uspołeczniony”. Przy 
okazji akceptował on zasady i cechy młodego obywatela, które zostały 
wypracowane już we wrześniu 1945 r. przez środowisko OMTUR4#. Woj
ciechowski proponował, aby ten swoisty świecki „dekalog” stał się wyj

45 K. Wojciechowski: O wychowanie nowego człowieka”  „Przegląd Socjalistyczny”
1946, nr 1.

“  Zasady młodego „turowca”  zostały przyjęte jako kodeks postępowania na kon
ferencji w Kaszencinie we wrześniu 1945 r.
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ściowym drogowskazem w kierunku kształtowania pożądanych w warun
kach budującego się socjalizmu cech charakteru i postaw ideowo-moral- 
nych. Autor artykułu widział następujące pilne zadania wychowawcze 
mające na celu powolne przekształcanie świadomości ludzi:

a) zespolenie jednostki z masą — w przeciwieństwie do bardzo słabej 
więzi społecznej w kulturze dotychczasowej.

b) przekonanie o pracy jako źródle wszelkiej wartości.
c) silne poczucie godności i dumy klasowej, oparte o wiarą w naczelną 

wartość pracy.
d) zastąpienie wiary religijnej przez zaufanie do rozumu.
e) zmysł społeczny, chętne zrzeszanie się w związki, partie, eliminowa

nie egotyzmu.
1) chęć utrzymania pokoju i współpracy międzynarodowej.
g) potępienie w organizacji społeczno-gospodarczej zasady miłosierdzia 

i litości (filantropii). Zastąpienie ich całej społeczności, a nie poszczegól
nych jednostek prawem do wytworów pracy,

h) sprawiedliwość, braterstwo, solidarność — pozbawiona sentymenta
lizmu.

i) wysoki poziom moralności jednostkowej.
j) realizm i konkretyzm myślenia.
k) wiara w czyn.
1) dążenie do pełni życia.
W rozważaniach nad przyszłościowym modelem wychowawczym przy

świecała Wojciechowskiemu dewiza: „Wychowuje się człowieka w kultu
rze, przez dobra kulturalne i dla kultury”.

Ważne problemy etyczne w aspekcie filozofii marksistowskiej poruszył 
w „Lewym Torze” T. Wojeński. Autor uzasadniał, że dla postępu moral
nego ludzkości istotne jest nie głoszenie najwznioślejszych nawet i d e a 
ł ów,  ale działanie w kierunku doskonalenia stosunków międzyludzkich, 
walka o takie stosunki społeczne, które umożliwiają doskonalenie się mo
ralne. Wojeński przeciwstawił abstrakcyjnej etyce katolickiej — realny 
marksistowski humanizm, którego genezę wyprowadzał z „humanistycz
nego buntu przeciwko aspołecznemu charakterowi średniowiecznej posta
wy moralnejil.

Z krytyką burżuazyjnej moralności wystąpił również w „Lewym Torze” 
(1946, nr 5—6) T. Świecki, wykazując zakłamanie współczesnej moralno
ści, abstrakcyjność ideałów i zasad moralnych etyki chrześcijańskiej. Zda* 
niem autora, rzeczywistość powojenna uwidoczniła jeszcze bardziej ab
strakcyjność tej etyki. Autor pisał: „...Sama wojna, owa krwawa masakra,

47 T. .Wojeński: Zagadnienie etyki a marksizm, „Lewy Tor” 1948 nr 7.
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błogosławiona przez urzędowych przedstawicieli moralności współczes
nej — świeckich i duchownych — dała ludziom,' obdarzonym choćby 
odrobiną zdolności krytycznego myślenia, pojęcie o przepaści, dzielącej 
moralność, której naczelną zasadą jest miłość bliźniego od rzeczywistości 
stosunków międzyludzkich, w której żyjemy, obudziła w każdym myślą
cym człowieku zrozumienie, że ta moralność i ewolucja jej pojęć i za
sad jest całkowicie oderwana od rzeczywistości i na kształtowanie się sto
sunków, na postępowanie ludzkie nie ma żadnego wpływu”. Świecki 
w swoich rozważaniach powoływał się na stwierdzenie A. Mickiewicza 
w „Księgach Narodu Polskiego” , że w dziejowym rozwoju ludzkości idea-, 
ły i zasady Chrystusa powstały na marginesie życia, że w polityce i życiu 
społecznym, w postępowaniu ludzkim — rządzą prawa, nie mające nic 
wspólnego, a nawet przeciwstawne do panujących poglądów moralnych. 
Autor wspomniał także o Auguście Cieszkowskim, który w trakcie 
„Ojcze nasz” charakteryzując epokę chrześcijańską od jej początków aż 
do czasów mu współczesnych stwierdzał, że w całej tej epoce ideały i za
sady moralne pozostawały wyłącznie w sferze myśli, nie mając wpływu 
na postępowanie ludzkie. Według opinii Świeckiego dopiero materialisty- 
czne pojmowanie dziejów wyjaśniło istotę rozdźwięku między moralno
ścią chrześcijańską a rzeczywistością. Autor podkreślał swoje przekona
nie, że rozwój moralny ludzkości, podobnie jak rozwój całej kultury, jest 
ściśle związany z procesem gospodarczo-społecznym. Powołując się w tych 
wywodach na prof. A. Mengera głosił pogląd, że z zasad ustroju kapita
listycznego wynika inne, niż religijne kryterium wartości człowieka; tym 
kryterium nie jest poziom moralny jednostki, zgodność jej postępowania 
z głoszonymi zasadami moralności chrześcijańskiej, ale osiągnięte przez 
nią sukcesy materialne. Druga sprzeczność w dziedzinie współczesnej mo
ralności tkwi — według Świeckiego — w sprzeczności altruistycznego na
stawienia, wynikającego z zasad moralnych, z egoizmu, który jest wła
ściwym motorem postępowania człowieka. Własność prywatna, zasada 
wolnej konkurencji tkwią w istocie kapitalistycznych stosunków gospo
darczo-społecznych, w związku z tym ona, a nie ideały moralne chrystia- 
nizmu pozornie obowiązujące mają wpływ decydujący na postępowanie 
człowieka w ustroju kapitalistycznym.

W dyskusji prowadzonej na temat humanizmu socjalistycznego nie po
zostały biernym obserwatorem — „Tygodnik Powszechny” i „Tygodnik 
Warszawski” . „Tygodnik Powszechny” jeszcze przed właściwą polemiką, 
już w 1945 r. zamieścił artykuł ks. J. Piwowarczyka „Etyka marksizmu” **, 
w którym wysunął na czołowe miejsce sprawę etycznego relatywizmu 
Marksa. Piwowarczyk przyznawał rację Marksowi, gdy ten piętnuje nie
sprawiedliwości ustroju kapitalistycznego, ale jednocześnie nie mógł się

“  J. Piwowarczyk: Etyka marksizmu, „Tygodnik powszechny" 1945, nr *t.
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zgodzić, gdy Marks wypowiada swoje pozytywne poglądy na moralność. 
Wynikać ma to stąd, że Marks posiada „wybitny instynkt moralności, ale 
nie ma systemu moralności, zresztą nie zamierzał go stworzyć”. Dla Mar
ksa moralność to system przepisów zmiennych, więc względnych i ma
jących wartość tylko dla pewnego okresu historii. To stanowisko Marksa 
określa Piwowarczyk jako relatywizm moralny a następnie sugeruje po
gląd, jakoby Marks widział źródło moralności tylko w życiu gospodar
czym. Relatywizm moralny to nic innego jak upadek moralności, bowiem 
etyka może być tylko absolutna — stwierdza Piwowarczyk, który w swo
ich wywodach nie jest całkowicie konsekwentny, bo uważa, że „dziś od
krywa się w Marksie pewien absolutyzm moralny”. -Uważał on, że . nie 
idea postępu stanowi ideał etyczno-społeczny Marksa, ale idea „ustroju 
socjalistycznego lub komunistycznego stanowi najwyższą, absolutną, nor
mę moralności”. Przy tym wszystkim Piwowarczyk konstruuje taki oto 
obraz społeczeństwa socjalistycznego (według pojęć Marksa):

„...Społeczeństwo socjalistyczne bez własności prywatnej środków pro
dukcji, bez klas społecznych, bez religii, bez państwa, bez rodziny opartej
o nierozerwalność małżeństwa jest ideałem społecznym dla Markśa i nor
mą moralności”. Od takiego obrazu przyszłego społeczeństwa marksistow
skiego przeszedł Piwowarczyk do „przypomnienia” , że już W. Rathenau, 
w r. 1917 powiedział, że Marks nie ma jakiegoś ideału etycznego, a na 
marksizm składa się materializm i fanatyzm, pozbawiony wszelkiego 
„etycznego światopoglądu”.

W trzy lata później, ks. Piwowarczyk, biorąc niejako udział w dysku
sji ideologicznej, nazwał humanizm socjalistyczny frazesem, z którym nie 
wiadomo co począć, a zasada „obrony człowieka” tak długo nie będzie 
zrozumiała, jak długo nie określi się tego pojęcia „człowiek”, tj. jak długo 
nie wybierze się zdecydowanego i zwartego logicznie światopoglądu. 
Marksizm nie może być humanizmem, bo odbiera człowiekowi wolność, 
czyni go instrumentem grupy społecznej, a to, że socjaliści byli w prze
szłości obrońcami wolności człowieka, to nie z powodu „socjalizmu” ale 
mimo „socjalizmu” 49. Byli nimi tak długo, dopóki sami nie stali się grupą 
wpływową — do takich wniosków doszedł Piwowarczyk. Zdaniem Piwo
warczyka, grupa „socjalistycznych humanistów” (J. Strzelecki i jego zwo
lennicy), to co przeciwstawia krytykowanemu systemowi pojęć, albo spro
wadza się do frazesów i werbalizmu, które niczego nie wyjaśniają, albo 
kończą się na uczciwych praktycznych wskazaniach, które są własnością 
każdego obiektywnie myślącego człowieka. Piwowarczyk stawiał grupie 
Strzeleckiego trzy problemy do rozwiązania: materializm filozoficzny, hu
manizm bez personalizmu oraz problem moralności klasowej. Mówiąc
o socjalizmie Piwowarczyk pisał: „...Wyraz „socjalizm” nie podoba mi się

“  3. Piwowarczyk: Socjalistyczny humanizm, „Tygodnik Powszechny” , 1948, nr S.
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ze względu na pewien ontołogiczny aspekt, który się siłą rzeczy narzuca. 
Mówiąc „socjalizm” — wysuwam pewną wartość, tkwiącą w słowie. War
tością tą jest społeczność, społeczeństwo, zbiorowość, grupa. Stawiając 
zaś tę wartość jako jedyną lub najwyższą — a ta tkwi przecież, jeśli 
logicznie myślimy, w tym pojęciu: „socjalizm”. Równocześnie przechodzę 
z ontologii w dziedzinę etyki i stwierdzam pełny prymat grupy w stosun
ku do człowieka, do osoby. Tym samym skazując człowieka na pochło
nięcie przez grupę, odbieram mu wolność, czynię go „instrumentem” gru
py społecznej. A więc akurat coś wręcz przeciwnego temu „humanizmo
wi” , o którym piszą „Płomienie” 59. Piwowarczyk uważał jednocześnie, że 
między humanizmem a socjalizmem występuje jakieś „napięcie a czasem 
nawet konflikt”.

W podobnym tonie utrzymana była krytyka humanizmu socjalistyczne
go w artykule „Tygodnika Warszawskiego” 51. Autor artykułu J. Kubin pi
sał: „...Różnimy się od humansocjalistów tym, że nie wystarcza nam hu
manizm. Sądzimy, że świat współczesny potrzebuje czegoś więcej niż 
filozofii humanistycznej... Postawa humanistyczna jest pewnym minima- 
lizmem moralnym”. Kubin dokonał porównania między humanizmem soc
jalistycznym a katolicką etyką personalistyczną. Chociaż według niego,, 
te dwie koncepcje dzieli duża różnica (nie sam człowiek jest twórcą swych 
wartościowych uczuć i myśli, rozwój życia duchowego wymaga opowie
dzenia się po stronie Boga), to w pojęciu Kubina humanizm socjalistyczny 
jest krytyką marksizmu z punktu widzenia znaczenia i wartości życia 
osobowego człowieka. „Personalizm jest naszą wspólną płaszczyzną, zga
dzamy się na Abramowskiego, nie możemy zgodzić się na Marksa... Ideo
logia katolicko-społeczna i humanizm socjalistyczny, posiadają wiele 
punktów wsjpólnych, ale mimo to stanowią dwie odrębne dziedziny zadań 
i obowiązków”. .

*

* . *

Próbując podsumować dyskusję z lat czterdziestych można z pewnością 
stwierdzić, że problematyka humanizmu wykraczała poza problemy etycz
ne, filozoficzne czy metodologiczne. Obejmowała ona zagadnienia polity
czne, społeczno-gospodarcze i kulturalne, w codziennym, praktycznym 
wymiarze. Dyskusja wokół humanizmu socjalistycznego była dyskusją
o kształt przyszłego rozwoju społeczeństwa. Podstawowa problematyka, 
jaka wyłoniła się w toku dyskusji dotyczyła następujących kwestii:

“  Qp. cit.
51 J. Kubip: Dlaczego nie jestem humansocjalistą? „Tygodnik Warszawski” ,

1947, nr 11.
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X) roli konkretnego człowieka w.przemianach społecznych,
2) świadomych celów, jakie sobie człowiek ten w swych działaniach 

społecznych wyznacza,
3) problemu ikonkretriego człowieka, jako przedmiotu świadomych re

form społecznych,
4) pobudek postępowania ludzkiego,
5) wzajemnego stosunku moralności społecznej i moralności jednost

kowej,
6 autorytetu moralnego,
7) zakresu wolności indywidualnej w jej stosunku do interesów zbio

rowości,
8) ludzkich kosztów świadomej realizacji reform społecznych,
9) humanizacji1 środowiska pracy,
10) zniesienia podziału pracowników na umysłowych i fizycznych,
11) poszukiwania wzorca osobowego socjalisty,
12) naczelnych wartości moralnych w nowym ustroju,
13) koncepcji dalszego rozwoju filozofii i etyki marksistowskiej,
14) bliższego sprecyzowania pojęcia „humanizm socjalistyczny”,
15) stosunku marksizmu do koncepcji rewizjonistycznych i reformisty- 

cznych.
Dyskusja skupiła się w początkowej fazie nie na treści pojęcia „huma

nizm socjalistyczny” , lecz na aspektach jego definicji. Stanowisko najbar
dziej skrajne i wyrażające się w poglądzie, iż marksizm jako system jest 
szerszy aniżeli humanizm, że materializm nie da się pogodzić z humaniz
mem, że istotę socjalizmu stanowi nie człowiek, lecz społeczeństwo, poj
mowane jako wytwór rozumnej działalności człowieka — nie uargumen- 
towane i nie uzasadnione spotkało się z ogólną krytyką. Stanowisko to 
reprezentował W. Wudel. Próbę określenia historycznej genezy pojęcia hu
manizmu, sformułowaną we wczesnym etapie dyskusji i nie ograniczają
cą się do analiz semantycznych, a dotyczącej istoty pojęcia humanizmu 
przedstawił J. Szczepański. Podkreślona została tu wiodąca rola filozofii 
starożytnej. Dyskusja jaka miała miejsce na temat humanizmu, miała być 
w  istocie dyskusją nad zagadnieniem człowieka — „jednostki ludzkiej”. 
Ale ten postulat J. Szczepańskiego nie znalazł wnikliwego rozwinięcia. 
Nawiązano do niej dopiero w latach 1955—1956.

Podczas dyskusji ujawniły się także różnice ideologiczne między PPR 
a PPS oraz w łonie samej PPS. Schaff w artykule „Sens dyskusji o hu
manizmie socjalistycznym” stwierdzał, że od samego początku dyskusja 
była faktycznie „batalią zniesienia jeszcze jednej bariery między bratni
mi partiami socjalistycznymi, o zlikwidowanie nowej porcji nieporozu
mień, o wyjaśnienie i uzgodnienie między sobą nowej sumy tez — o zbli
żenie ideologiczne”. Dyskusja wykazała, że pojęcie „humanizmu socjałi-
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stycznego” to temat rozległy, wielostronny i dzięki temu łatwo prowadzi 
do nieporozumień w dyskusji. Według Schaffa dyskusja dała pozytywny 
wynik. Polegał on na tym, że przez ewolucję poglądów i usunięcie słow
nych nieporozumień, uzgodniono wspólne przekonanie, że humanizm soc
jalistyczny tkwi w marksizmie i że szukanie humanizmu socjalistycznego 
poza socjalizmem naukowym jest przekreśleniem go. Polityczny sens 
dyskusji w początkowej jej fazie sugerował przekonanie, że ruch robot
niczy w Polsce dzieli się rzekomo na zwolenników marksiżmu z jednej 
oraz humanizmu socjalistycznego z drugiej strony. Pierwsi mieli być re
prezentowani przez PPR, drudzy przez PPS. Stąd linią podziału w ruchu 
robotniczym miał być humanizm socjalistyczny. Dyskusja w późniejszej 
fazie rozbiła mit o rzekomej sprzeczności między marksizmem a huma
nizmem i wykazała, że humanizm socjalistyczny jest i m p l i c i t e  zawar
ty w socjalizmie naukowym i że poza nim jest fikcją. Dyskusja prowa
dziła do wniosku, że humanizm socjalistyczny nie dzieli lecz łączy ruch 
robotniczy w Polsce. Termin „humanizm socjalistyczny” był używany 
w toku całej dyskusji przynajmniej w dwóch znaczeniach:

1) jako określenie tej tendencji do polepszania bytu każdego człowieka, 
do stworzenia mu warunków wszechstronnego rozwoju, która jest istotą 
socjalizmu, a która zawarta jest w socjalizmie naukowym Marksa,

2) jako określenie prądu, który w ostatnim okresie na tle reakcji prze
ciw faszyzmowi i pogwałceniu przez niego praw człowieka funkcjonuje 
wewnątrz ruchu robotniczego ale przeciwstawia się marksizmowi, przyj
mując postać idealistyczno-moralizatorskiego rewizjonizmu.

Biorąc pod uwagę kryterium różnic ideologiczno-politycznych można 
sformułować wniosek, że w toku dyskusji o humanizmie wyłoniły się 
cztery zasadnicze stanowiska:

1) pogląd J. Strzeleckiego i J. Hochfelda, ludzi związanych z kierownic
twem PPS, którzy postulowali konieczność zajęcia się w warunkach pol
skich kwestią „jednostki ludzkiej” ,

2) pogląd A. Schaffa — sztandarowego działacza PPR, który dostrzegał 
w rozprzestrzenianiu się idei Bluma, de Mana i innych zwolenników 
„socjalizmu etycznego” — wielkie niebezpieczeństwo dla losów rozbitego 
ruchu robotniczego w Polsce,

3) poglądy publicystów i działaczy PPS, W. Wudla, L. Wudzkiego, któ
rzy zbyt jednostronnie pojmowali kwestie etyczne w ujęciu filozofii mar
ksistowskiej,

4) poglądy publicystów prasy • katolickiej — J. Piwowarczyka, J. Kubi
na, J. Turowicza, którzy z pozycji personalizmu katolickiego dewaluowali 
wartości etyczne naukowego socjalizmu. '

Jeśli zaś idzie o poglądy J. Strzeleckiego, to przy bliższej konfrontacji 
okazuje się, że poglądy jego, wyłożone w artykule, który stał się począt
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kiem dyskusji — były identyczne z opiniami na ten temat, które publi
cysta zamieszczał w konspiracyjnych „Płomieniach”. J. Strzelecki już w 
1942 r. przedstawił podstawową problematykę humanizmu socjalistyczne
go, chociaż tego terminu, wbrew sugestiom J. Topińskiego nie używał. 
Między innymi wykładnię swojej koncepcji zamieścił w następujących 
artykułach „Płomieni” (1942—1944): „Od redakcji. Program” “ , „My 
i Oni” **, „Dzień współczesnego socjalisty” 54, „Idea a interes”55, „Uzasad
nienie socjalizmu” 5*, „Wojna jako namiastka życia” 57. Trzeba podkreślić, 
że Strzelecki choć w wielu przypadkach nawiązywał do poglądów Henry
ka de Mana, to krytycznie ocenił jego postawę polityczną z czasów II 
wojny światowej i potępił go za kolaboracjonizm z Niemcami, czemu dał 
wyraz w wymownym artykule „Śmierć cywilna Henryka de Mana” .

W artykule J. Strzeleckiego „Od redakcji” z roku 1943 czytamy: „..Nie 
piszemy aby moralizować. Jesteśmy tylko zdania, że — jak pisze Znaniec
ki — „aby nowa cywilizacja wszechwładna wyrosła i żyła, trzeba nowych 
ludzi i nowych grup społecznych” — że — jak pisze Brzozowski i de Man, 
jak myślą wszyscy ludzie, rozumiejący sytuację — „aby powstała nowa 
Europa, muszą wpierw powstać nowi Europejczycy”. Jesteśmy zdania, że 
wszystkie idee sprowadzają się w ostatecznej konsekwencji do ludzi, któ
rzy je realizować będą oraz do problemu wychowania tych ludzi... Musi 
być próba wytworzenia szeregu ,jedności pokoleniowych” , grup pierwot
nych, tj. grup opartych o bezpośrednie, osobiste styczności, w których je
dynie jest możliwy głęboki personalny stosunek do stwarzanych i przeży
wanych treści kulturalnych. Przez nie, przez ich związek z całością społe
czeństwa i kultury może powrócić utracona łączność pomiędzy ideami, 
które się wyznaje z wyznającymi... Wraz z przebudową gospodarczą musi 
nastąpić kształtowanie człowieka oraz że przebudowa gospodarcza — by 
była skuteczna i trwała — musi trafić na podatny grunt. Słowem, że pra
ca wychowawcza jest koniecznym dopełnieniem pracy nad przemianą wa
runków rzeczowych”.

„Płomienie” podkreślały przekonanie, że socjalizm przekroczył już epo
kę prymatu zagadnień ekonomicznych, że lata czterdzieste zaczynają być 
okresem prymatu zagadnień moralnych i kulturalnychM. Pismo widziało 
jako główne zadanie przyszłości w tworzeniu nowego stylu życia i „ogar
nięciu jego sprawdzianami wszystkich dziedzin ludzkiej działalności a nie

52 J. Strzelecki: Od redakcji, Program, ,.Płomienie” , 1942, nr 1.
“  J. Strzelecki My i Oni, „Płomienie”  1942, nr 1.
“  J. Strzelecki: Dzień współczesnego socjalisty, „Płomienie”  1942, nr 2.
H J. Strzelecki: Idea i interes „Płomienie”  1942, nr 4 i 5.
66 J. Strzelecki: Uzasadnianie socjalizmu, „Płomienie” 1942, nr S
57 J. Strzelecki: Wojna jako namiastka życia, „Płomienie”  1944, nr 6 
M J. Strzelecki: Posłowie do artykułu A. Nowickiego: Socjalizm zagadnie

nie nowego typu człowieka, „Płomienie” 1943.
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oczekiwaniu aż racjonalna organizacja jednej z tych dziedzin ekonomicz
nych przetworzy nas samych na większą chwałę państwowego trustu”.

*
* *

Jak wykazało 35-lecie dziejów PRL dyskusje rozpoczęte na temat hu
manizmu w drugiej połowie lat czterdziestych niewiele straciły na swej 
aktualności, t o  dzień dzisiejszy raz po raz odżywają na łamach różnych 
czasopism polemiki m. in. i na temat współczesnego rozumienia huma
nizmu. I tak jak przed laty, dziś ścierają się różne poglądy na temat sen
su życia, perspektywy rozwoju morale człowieka. Warto więc pamiętać
o tych, którzy niezależnie od światopoglądu i różnic wyznaniowych trosz
czyli się o budowanie takiego społeczeństwa, w którym ludziom żyło by 
się lepiej i szczęśliwiej niż w latach międzywojennych.

Paweł Jakobiński
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,,Posłannictwo”
Nr 3—4 1970

Andrzej Wojtowicz

Historiografia polityczna i ełnoreligijne 

ruchy społeczne

Począwszy od początku lat 60-tych naszego stulecia historycy wielu 
krajów zaczęli podkreślać fakt, że zachowanie polityczne grup społecz
nych determinowane były etniczną i religijną identyfikacją obywateli.1 
Historycy owi uznali ważność społecznych i kulturalnych faktów i proce
sów, zjawisk i struktur w odniesieniu do zachowań masowych. Nie byli 
wszelako zgodni co do tego, jakiego rodzaju więź istnieje między etnicz
nymi i religijnymi identyfikacjami a zachowaniami politycznymi. Z dorobku 
prac etno-kulturowej lub etno-religijnej szkoły historycznej — gdyż tę 
właśnie orientację historiograficzną mam na uwadze — można jednakże 
wysunąć przypuszczenie, formułowane explicite przez niektórych przed
stawicieli, tej szkoły, o trzech wyróżnionych sferach społeczno-kulturowego 
uwarunkowania zachowań politycznych.2 Będą to antagonizmy grup odnie-

1 Mc Cormick:' Ethno-Cultural Interpretations of Nineteenth Centtiry American 
Voting Behavior. Political Science Quarterly 1974 voL 89 s. 351—377.

* Mówiąc o etno-kuiturowej szkole historiograficznej mam na uwadze m.in. prace: 
L. Benson: The Concept of Jaeksotlian Democracy. N. York as a Test Case. Prin
ceton 1961; R. P. Formisano: The Birth of Mass Political Parties — Michigan 1827— 
—‘1861. Princton 1971; M. F. Holt: Forgoing a Majority. The Formation of the Bepu- 
blican Party in Pittsburgh 1848—1860. New Haven 1969; R. Jensen: The Winning of 
the Młdrwest. Social and Political Conflict 1888—1896. Chicago 1971; P. . Kleppner: 
The Gross of Culture. A Social Analysis of Midwestern Polities 1850—1900. N. York 
1970; F. C. Luebke: Immigrants and Politices. The German of Nebrasca 1880-1900. 
Lincoln Neb. 1969; S. T. McSeveney: The Polities of Depression. Political Behavior 
iń the Northeast 1893—1896. N. York 1972. Prace szkoły etnokulturowej — dotyczące 
historii-XX w. zamieszcza bibliografia w: J. H. Silbey, S. T. Meseveney (eds): 
Voters Parties and Elections. Lexington Mass. 1972. Ocenę dorobku tej szkoły daje 
m. in. S. P. Swierenga: Ethno-cultural Political Analysis. A New approch to Ame
rican EtHnic Studies. Journal of American Studies. 1971 vol. 5 s. 59—79.
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siema, konfliktu wzorów obyczajowych tzw. stylów żyda oraz zróżnico
wanie w religijnych identyfikacjach światopoglądowych.

Historiografia „etno-kulturowa” stanowi reakcję na wcześniejsze szkoły 
historyczne. Interpretacje zachowań politycznych oparte o założenia doty
czące determinującej funkcji konfliktów etnicznych i religijnych stanowi 
bowiem wyraźną alternatywę badawczo-teor etyczną w stosunku do „pro
gresywnego” punktu widzenia, upatrującego wyłączny wpływ struktur 
socjoekonomicznych na dominujące tendencje zachowań politycznych. 
Ta ostatnia grupa historyków kładła główny nacisk na ideologiczne i eko
nomiczne podziały społeczeństwa znajdując w nich podstawowe determi
nanty życia politycznego.

Przekonaniem pierwotnym szkoły etnokulturowej jest stwierdzenie 
S. P. Haysa, iż „historia polityczna jest szczególnym rodzajem historii spo
łecznej”.* Biorąc pod uwagę tylko ekonomiczne relacje łatwo można było 
dojść do wniosku, iż między poszczególnymi partiami politycznymi dzia
łającymi w poszczególnych krajach nie ma różnic znaczących. Różnice te 
stają się natomiast wyraźne, głosi ta szkoła, kiedy przedmiotem badania 
uczyni się kulturowe uwikłania tych partii.4

M. Holt utrzymywał, że w latach 1840—1950 ostateczny kształt zachowań 
politycznych grup społecznych (analizowany na przykładzie Pittsburga) 
warunkowany był przez trzy uzupełniające się czynniki: położenie ekono
miczne, etniczne i przynależność religijną, zaś po 1850 roku czynniki eko
nomiczne i etniczne zeszły na plan dalszy. W tym czasie według tego 
autora czynnikiem pierwszorzędnym stała się religijna autoidentyKkacja 
ludzi.5

W związku z tym Hays domagał się, by dziedziną zainteresowań histo
ryków stały się „wzory więzi międzyludzkich w danym systemie poli
tycznym’*, a nie tylko „różne rezultaty decyzji politycznych i faktów” .* 
Już tytuły jego artykułów zapowiadały nową perspektywę badawczą:

1 a. P. Hays: Political parties and tbe Coramunity-Society Continuum. W: W. N.
Chambers, W. O. Burnham (eds): The American Party Systems. Sta ges crf Political 
Development. N. York 1867 s. 152; Tenże: The social analisys al american poOitical
history 1880—1920. Political Science Quarterly 196$ vol. 80 s. 373, 394.

4 Wśród przedstawicieli szkoły etnokulturowej najbardziej dobitnie różnice w po
dejściach badawczych historiografii progresywnej i etnokulturowej zaznaczył L. 
Benson. On też sformułował postulaty asymilacji dorobku szkoły „consensus”  na 
teren orientacji etnokulturowej. Zob. L. Benson, s. 113—MM, 27ft—2*7- Pot. także: 
B. P. Formjsano, s. 31—34 oraz P. Kleppner, s. 17—19.

* Por. M. Holt, s. 74—73, 215—218, 303. Zob. także: B. E. Wyman: Middłe-elass 
Voters and Progresive reform. The Conflict o f Class and Cuiture. The American 
Political Science Review 1974 vol. LXVIII nr 3 s. 4*8—504. Według Wyroana w latach 
późniejszych, począwszy od roku M00 nastąpiło wzajemne przenikanie się kłosowego 
i etnokuiturowego czynnika determinującego charakter i kierunek zachowań poli
tycznych.

• 3. P. Hays: The Political Parties, s. 152.
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„Historia Jałto zachowanie ludzkie” oraz „Społeczna analiza amerykań
skiej historii politycznej".’  Wedle ustaleń Haysa, jeśli dotychczasowa his
toriografia zajmowała się systemami partyjnymi, programami, ideolo
giami politycznymi itp., społecznie zorientowana myśl historyczno-poli- 
tyczna przedmiotem swych zabiegów uczyniła raczej perspektywą jedno
stki, jej motywacji, jej percepcje wzorów zachowania politycznego (wy
borczego w szczególności).'

Wzory zachowania politycznego były tu rezultatem określonych stosun
ków interakcji w zróżnicowanych etnicznie i religijnie grupach. Takie 
właściwości wzorów kulturowych, jak szczególnego rodzaju dystanse 
w dostępności do różnych pozycji społecznych czy natywizm (natywizm — 
pogląd o wyłączności przywilejów dla urodzonych w Ameryce) w więk
szej mierze decydowały o preferencjach i kierunku zachowań politycznych 
niż różnice w statusach ekonomicznych.

W roku 1961 L. Benson zgeneralizował hipotezy Haysa, pisząc: Od koń
ca 1820 roku... etniczne i religijne zróżnicowanie wykazywały tendencje 
do stania się relatywnie najbardziej zasadniczymi źródłami dyferencjacji 
zachowań politycznych”.9 L. Benson stał się też najzacieklejszym rzeczni
kiem koncepcji Haysa i fcałej szkoły etno-kulturowej.

Rozwój tej orientacji na przestrzeni kilku lat od ukazania się książki 
Bensona' nie przyniósł jednakże zapowiedzianych rezultatów. Ukazywały 
się tylko pojedyńcze prace, jak G. H. Danielsa, S. B. Parsona czy 
R. P. Swiernega. Badania te, nie wiodą do poznawczej degradacji rezul
tatów innych podejść badawczych, ale raczej ukazują komplementarność 
ujęć problemu zachowań politycznych.

Stanowisko takie następnie zaprezentował J. Silbey uzasadniając pogląd, 
iż hipotezy szkoły etno-kulturowej w znacznej mierze przyczyniają się 
do wzbogacenia wizerunku zmian w politycznych orientacjach społeczeń
stwa amerykańskiego, będącego w stadium tworzenia się.w McCormick zaś 
pisze: „Zwracając uwagę na politykę w planie ogólnonarodowym i lo
kalnym oraz na powiązanie zagadnień ekonomicznych z kulturowymi, 
historycy tej szkoły wnieśli wielki wkład w poznanie grupowych zacho
wań politycznych... Istotne zwłaszcza jest ich stwierdzenie, że ekonomiczne

7 S. P. Hays: History as Humań Behavior. x  Iowa Journal of History 1960 vol. s»; 
tenże: The Social Analisys.

• „Party ditferences in vcrtŁng patterns were cultural, not economic... Ethno-Cur- 
tural łssues were form roore important to voters than vere tariffs, frusts and rail- 
roads. Tbey touhed lives directy and movet people deeply”  — pisze Hays. Zofc. 
„The Social Analisys, s. 88.

* L. Benson, s. 165.
»  G. H. Daniels: Immigrandt vote in tbe 1#80 election: the case of Jowa. Mld-

- America 1882 vd . «  s. l® —ł«2; S. E. Parsons: Who were the Nebrasea popullcts. 
Nebrasea History 19«3 vol. M, H. P. Swierenga: The ethnic voter and the first 
Lincoln Election. Civil War History IMS vol. 11.
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programy państwa i narodowych przywódców zrelatywizowane są do kul
turowo określonych aspiracji obywateli na wszystkich poziomach ich 
wyobraźni, interakcji czy charakteru politycznych preferencji partyj
nych”.11 Ten właśnie swoisty, kulturowy charakter politycznych prefe
rencji partyjnych powoduje, iż głosujący na daną .partię bardziej • są nie
jednokrotnie uczuleni na symbolikę niż na praktyką partyjną. Nawiązując 
do rozstrzygnięcia Haysa i Bensona, można stwierdzić, iż ideologia par
tyjna może być instrumentem masowej komunikacji, która wyzwala lo
kalne impulsy, pragnienia i oczekiwania dotyczące ogólnonarodowych czy 
ogólnospołecznych spraw. Inny badacz wprost pisze: „Działanie przy
wódców politycznych i partyjnych mają dla wielu wyborców symbolicz- 
na-kulturowe znaczenie”.12 System polityczny jest. więc szczególną struk
turą seiriiologiczną, której percepcja społeczna gwarantuje jej aprobatę 
lub dezaprobatę. W okolicznościach nader częstych, jak na to wskazują 
uwagi badaczy szkoły etno-kułturowej, ale także i rezultaty innych kon
cepcji badawczych — nawet partyjna retoryka o poszczególnych zagad
nieniach ekonomicznych odwołuje się, jeśli chce być społecznie akcepto
wana, do kulturowych wzorów interakcji społecznej, pragnień i oczekiwań 
tych, do których jest adresowana.13

Rekonstrukcja semiologicznej struktury propagandy partyjnej, jej stylu, 
swoistych i charakterystycznych zwrotów, obrzędów podporządkowana 
jest tu analizie więzi istniejących między typem komunikacji symbolicznej 
w grupach lokalnych, interakcji kulturowej właśnie, a celami .politycznego 
działania partii. Tak sformułowany problem badawczy tej szkoły pozwala 
mówić o specyficznym społecznym charakterze, albo inaczej — o kulturo
wym wizerunku partii politycznej.14

Teoria etno-kulturowych zachowań politycznych rezygnuje więc ze sche
matycznych relacji wpływu statusu socjo-ekonomicznego na aktywność 
polityczną ludzi.

W myśl idei szkoły progresywnej zasadniczym czynnikiem wyznacza
jącym kierunek i charakter zaangażowania politycznego była pozycja 
w hierachii statusów ekonomicznych klasy lub grupy własnej. Wszelako 
niektórzy badacze tej orientacji zwracali uwagę na wcale rzadki przy
padek, kiedy zachowanie polityczne organizowne było sympatią do eko

1' j .  h . Silbey: The transformation of American polities 1840—1860. N. York 1967, 
zwłaszcza s. 1—34.

“  McCormick, s. 356.
“  R. P. Formisano, s. 97. Przy okazji warto wskazać podany nurt rozważań zro

dzonych na innym gruncie. Mam na uwadze zwłaszcza historiografię uprawianą 
przez Le Goffa. Zob. J. Le Goff: czy historia polityczna nadal jest kośćcem 
łiistorii? Kwartalnik Historyczny 1974 nr 2 s. 289—302.

“  P. Kleppner, s. 154; R. Jensen, s. 305.
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nomicznie zdegradowanych klas, niezależnie od własnej uprzywilejowanej 
pozycji ekonomicznej.15

Koncepcje etno-kulturowęj szkoły w historiografii politycznej ten 
właśnie punkt widzenia starały się rozciągnąć na relacje struktur 
etno-kulturowych i struktur politycznych. Pewną trudnością empiryczną 
była okoliczność, żę w Stanach Zjednoczonych, gdzie omawiana szkoła 
powstała zasadniczo brak wyznaniowo czy etnicznie zorientowanych partii 
politycznych, co stanowiło obiektywnie ograniczenie możliwości bez
pośrednich weryfikacji hipotez o związku między identyfikacją etno-kul- 
turową i identyfikacją polityczną. Niemniej jednak ograniczenie ,to nie 
unicestwia problemu takich związków jako trwałych relacji struktu- 
ralno-funkcjonalnych pozwalających na interpretację etno-kulturowej 
motywacji zachowań politycznych.

Jakkolwiek teoria etno-kulturowych determinacji zachowań politycznych 
nie sformułowała granic owych uwarunkowań, to z rezultatów jej 
osiągnięć można wyprowadzić trzy rodzaje hipotez tłumaczących wpływ 
etno-kulturowych zróżnicowań na dyferencjację wzorów działania poli
tycznego.

Pierwszą z nich jest przeświadczenie, iż negatywne postawy wobec 
danej grupy odniesienia są czynnikami określającymi afiliację polityczną.16 
Hipoteza ta głosi, iż zachowania polityczne wynikają z faktu podejmo
wania takich działań, które są opozycyjne wobec działań wrogich etnicz
nych i religijnych grup.17

Hipoteza druga obejmuje interpretacje, wedle których grupy etno-kul- 
turowe skłonne są do takich zachowań politycznych, które zapewnią im 
możliwość'manifestacji praktyk kulturowych, uwolnią lub obronią przed 
atakami na ich wzory kulturowe i zagwarantują dominującą lub przy
najmniej stabilną pozycję kulturową w strukturze społecznej.

Hipoteza trzecia ujawnia związki zachodzące między religijną identyfi-
15 Niektórzy badacze tej szkoły posługiwali się expressis verbis pojęciem społecz

nego charakteru partii politycznej, podczas gdy u innych pojęcie to funkcjonuje 
implicite. Formisano ze szczególnym akcentem podkreśla sens tego terminu (zob. 
H. P. Formisano, s. 56—80), Luebke starannie analizuje kulturowy charakter partii 
demokratycznej, który, jego zdaniem, zadecydował o popularności tej partii wśród 
imigrantów niemieckich w Nebrasce (zob. F. C. Duebke, s. 61, 115). Holt natomiast 
nie stosował nigdzie explicite tego pojęcia ale, podobnie jak Kleppner i Jensen 
utrzymywał, że pewne kwestie ekonomiczne mogą konstytuować działania polityczne 
w postaci kulturowo zorganizowanych symboli (zob. M. P. Holt, s. 243, 258>, 
McSeveney szeroko rozwija pogląd na mocy którego społeczna percepcja kulturo
wego wizerunku partii politycznej może różnicowiać się zależnie od tego czy jej 
działania dotyczą spraw ogólnonarodowych czy też lokalnych. (Por. S. T. McSeve- 
liey, s. 186, 210).

“  Por. np. A. M. Schlesiner jr: The Age of Jackson. N. York 1945, rozdział XIII, 
zwłaszcza s. 161—162.

17 W innym sformułowaniu hipoteza ta mówi o postawach negatywnych grup 
odniesienia albo o negatywnym odniesieniu do danych grup.
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kapją światopoglądową a zachowaniami politycznymi. Na mocy tej hipo
tezy stwierdzić można, iż różnice w afiliacji politycznej stanowią odbicie 
dyferencjacji światopoglądowej. Empiryczne obserwacje dowodzą, iż każda 
z dwu partii politycznych w USA odwołuje się dot dwóch radykalnie od
miennych zbiorów wartości religijnych. Z jednej strony do wartości zwa
nych ewangelicznymi, pietystycznymi i purytańskimi, z drugiej zaś — 
nie-ewangełicznych, instytucjonalnych, liturgicznych czy rytualistycz- 
nyeh.is Ewangeliczna albo pietystyczna orientacja akcentuje intensywość 
osobowego przeżycia religijnego, konstytuując moralne standardy indywi
dualnego zachowania, podczas gdy liturgiczna czy rytualistyczna religij
ność ustanawia wzory wierności i posłuszeństwa doktrynalnej ortodoksji, 
władzy eklezjastycznej, kolektywnej obrzędowości i tradycyjnie artyku
łowanej obrzędowości.

Samuel P. Hays w analizie politycznych zachowań Amerykanów, przed 
wojną domową dostrzega wszystkie trzy rodzaje związków. W podsta
wowym swym dziele Hays pisze: „Poprzez prohibicję, natywizm i postawy 
wrogie wobec systemu niewolniczego ewangeliczny protestantyzm wy
kształcił zarówno wyraźną jednomyślność zachowań politycznych, jak 
i kulturową jednolitość partii republikańskiej. Z kolei partia demokratów 
objęła we wspólnej wrogości wobec ewangelicznej ekspansji i związanych

“  Na terenie badań socjologicznych A. Greeley sformułował pogląd wedle ktorego 
Polacy w Stanach zjednoczonych są jedną z najbardziej wrogo nastawionych grup 
etniczno-kulturowych wobec Murzynów. Dzieje się tak dlatego — jego zdaniem — 
że Murzyni, jako najbliższa w statusie ekonomicznym grupa etniczna, bezpośrednio 
zagrażają pozycjom zajmowanym przez Polaków, Polacy jako grupa etniczno-reli- 
gijna fPolacy-katolicy) wykazują szczególną niewgpółmiernońć ocen swojej własnej 
pozycji. Wzrostowi statusu towarzyszy wzrost obawy o trwałość zajmowanych po
zycji. Dlatego też jest to grupa wykazująca wrogie postawy wobec grup jej zagra
żających. A. Greeley wręcz stwierdza, że Polacy-katołicy mają najwyższy stopień 
uczuć antymurzyńskich spośród katolików innych narodowości. Zob. A. Greeley: 
Ethniclty as influence on behavior. Fordham University 1928 vol. 20. Według Lau- 
manna trwałość pewnych cech charakterystycznych wśród struktur etnicznych pro
wadzi do stałych tendencji pewnych postaw i zachowań politycznych. Oczywiście, 
cechy etniczne na pewnym szczeblu statusu ekonomicznego mogą w ogóle nie 
•uczestniczyć w interakcjach między różnymi grupami etnicznymi, a czasem tylko 
wysoka pozycja w hierarchii statusu wyznacza wzajemne podobieństwa działań 
politycznych, neutralizując modyfikujący wpływ odmienności etnicznych. Tak np. 
według Laumanna wysoki status 2yd6w i niemieckich prezbiterianów rodzi podobne 
zachowania polityczne mierzone stosunkiem do partii komunistycznej i Ku-Klux-
-  Klanu. Zob. E. O. Laumann, D. R. Segal: Status inconSistaney and ethnoreligious 
groups membership as determinanta o f social partiełpation and political attitudes. 
America Journal of Sodology. 1971 voł. Tl s. 41—42. Por. także: N. Kontrowitz: 
Ethnic and vacial segregation in the New York Metropolia 1960.American Journal 
o f  Sodology 1989 vol. SI s. 685—695, gdzie autor uzasadnia przeświadczenie, że jesz
cze we współczesnym społeczeństwie amerykańskim czynniki etniczne 1 religijne są 
konkurencyjnymi determinantami wzorów zachowań -poBtyeznych w stosunku do 
uwarunkowań stratyflkacyjnych.
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z nią grup odniesienia katolików, niemieckich łuteraa oraz amerykańskoh 
nieewangelickich protestantów”.18

Twierdzenie Haysa zawiera wszystkie trzy wyróżnione modele jako re
guły eksplanacyjne funkcji sytuacji etno-kulturowej w procesie determi
nacji zachowań politycznych. Modele te nie funkcjonują oddzielnie, ale 
raczej tworzą szereg komplementarny. Spostrzeżenie Haysa odsłania — 
jak sądzę — ten zróżnicowany i komplementarny zarazem związek 
etno-kulturowych motywacji i racjonalizacji zachowań politycznych.

Dla ustaleń Haysa doskonały materiał porównawczy i weryfikacyjny 
stanowią rezultaty badawcze kolejnego przedstawiciela modelu badań 
etno-kulturowych L. Bensona. Jego zamiarem była analiza wzorów zacho
wań politycznych wśród urodzonych Amerykanów w stanie Nowy York 
ze szczególnym uwzględnieniem okręgu administracyjnego Rockland 
w okresie prezydentury Jacksona. Uwagę Bensona zwróciła dość zadzi
wiająca okoliczność, a mianowicie — podczas gdy w stanie Nowy York 
jako całości, statystyczny reezkład głosujących na wigÓw (republikanów) 
i demokratów był względnie równy, to w okręgu Rockland nastąpiła pola
ryzacja stanowisk politycznych wśród dwóch głównych grup: Jankesami 
(potomkami osadników z Nowej Anglii) i YoFkersami (których antenaci 
osiedlili się po raz pierwszy w Nowym Yorku). W związku z tym Benson 
zauważa: „W obszarze, na którym Holendrzy (główna grupa Yorkersów — 
A.B.) i Jankesi wchodzili ze sobą w mniej łab bardziej ścisłe kontakty 
społeczne, polityczne — kulturowy antagonizm wyraził się w postaci poli
tycznej ekspresji zachowań wyborczych. Holendrzy w takiej sytuacji 
wykazywali skłonność do politycznego angażu po stronie demokratów, 
podczas gdy Jankesi stanowili grupę gorących zwolenników wigów. Każda 
z tych grup była nawzajem negatywną grupą odniesienia”.20 Tradycja 
własnej kultury i idee kulturowej autarkii wzmacniały ów antagonizm 
grup odniesienia.

Rzecz jasna, rozstrzygnięcie Bensona, Haysa i innych przedstawicieli tej 
orientacji .badawczej nie roszczą sobie pretensji do likwidacji ważności 
relacji faktycznego położenia socjo-ekonomicznego do danego typu mani
festacji zachowań politycznych. Podkreślają jedynie niezaprzeczalny cha
rakter wpływu, jaki miały na wzory politycznego zaangażowania 
etno-kulturowe składniki tego położenia. Twierdzenie o względnej auto
nomii idei etno-kulturowych i zachow&ń w obszarze tych grup jest tu 
poprzedzone założeniem, że idee i zachowania takie spełniają nie tylko 
funkcje instrumentalne wobec sytuacji społecznych, ale posiadają one, 
jako komunikacyjne, (interakcyjne) wcielenia symboli kulturowych, pewną

° Rozróżnienia definicyjne tych dwo rodzajów wartości zawiera cytowana praca
p. Kleppnera (ś. 7J).

"  S. P. Hays, s. 13S, IM.



wartość własną, gdyż tylko wtedy mogły one pełnić funkcją komunika
cyjną i integracyjną wobec tych, między którymi owa komunikacja sym
boliczna zachodzi. Przestrzeganie grup odniesienia, tradycji kultury 
własnej i religijna identyfikacja światopoglądowa pełnią także nieinstru- 
rrientalne funkcje dzięki temu właśnie, że charakteryzują się autentycznymi 
wartościami własnymi, opozycyjnymi wobec obcych grup społeczno-kul
turowych, autentycznymi w tym zakresie, w jakim status ten wyznaczony 
jest świadomością społeczną.

Wśród historyków Benson i Hays byli pierwszymi, którzy zwrócili 
uwagę na wzajemną korespondencję dwu orientacji politycznych oraz dwu 
opozycyjnych systemów światopoglądowych i. dwu odmiennych zbiorów 
wartości. Kleppner, Jensen i Formisano .perspektywę' Bensona i Haysa 
uczynili swym własnym programem badawczym i teoretycznym. Nieza
leżnie od różnic terminologicznych dotyczących związków politycznych 
zachowań z teologicznie uzasadnionymi strukturami światopoglądowymi,® 
wszyscy zgadzają się co do tego, że ci, którym właściwe było dziedzictwo 
pietystyczne lub ewangeliczne, skłonni byli do angażu po stronie wigów, 
a później republikanów, zaś dziedzictwo rytualistycznej myśli i kultury 
religijnej usposabiało do akcesu po stronie demokratów. Spostrzeżenie to 
uogólnił Keppner pisząc: „Im bardziej rytualistyczne orientacje religijne, 
tym bardziej prawdopodobne afiliacje z demokratami; im bardziej pie- 
tystyczny światopogląd, tym większa częstotliwość przynależności do partii 
republikańskiej.22

„Badacze ci dostrzegli bezpośredni związek akceptowanych religijnych 
wartości z orientacjami politycznymi w walce ewangelistów i pietystycz- 
nych ruchów religijnych o czystość moralną świata” — pisze w ocenie 
tej szkoły McCornick.23 Związek ten uwydatnił się ze szczególną wyra' 
zistością w teologicznych rozstrzygnięciach myśli kalwińskiej i politycz
nych wzorach jej wyznawców, o których Formisano powiada, iż „ich po
lityczne zachowanie zmierzały do podniesienia moralnej i społecznej 
pomyślności jednostki i współpracy własnej.24 Pomyślność ta dochodziła 
właśnie do skutku poprzez obiektywizację i polityczne zabezpieczenie 
postulowanych przez kalwinistów i pietystów norm moralnych. To pie- 
tyści właśnie przyczynili się głównie do wyrażonej, po prawda milcząco, 
przez wigów, a później republikanów aprobaty moralnym i religijnym 
żądaniom ustanowienia prohibicji oraz sabbatariańskiego wzoru wy.po-

a L. Benson, s. 301.
“  Benson stosuje parę opozycyjnych terminów: „purytanie”  i „nonpurytanie” . 

Podobnego rozróżnienia dokonują Kleppner, Hays i Formisano. Z przyjętego schema
tu wyłamuje się jedynie Hays.

”  P. Kleppner, s. 72. Zob. także: B. Jensen, s. 69; L. Benson, s. 198—207; R. P. 
Formisano, ś. 138, 324, 330.

“  McCormick, s. 386.
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czynku i świętowania. Wspólnoty, ogólnie zwane rytualistycznymi, odono- 
siły się do tych wzorów negatywnie. Nic dziwnego zatem, ze demokraci 
permanentnie podtrzymywali pogląd o neutralności państwa i świeckich 
struktur politycznych wobec religijno-moralnych zachowań ludzi.25

Przeświadczenie o wpływie religijnych wartości światopoglądów na dy- 
ferencję życia politycznego doprowadza niejednokrotnie tych badaczy do 
wniosku, iż konflikt kultur manifestuje się właśnie trwałą opozycją świa
topoglądową. Kleppner pisze, iż: „akceptacja jednej z dwu orientacji poli
tycznych wyrażała bezpośrednio konflikt uświęconych systemów wartości 
charakterystycznych dla etniczno-rełigijnych grup.26 Jensen zaś interpre
tuje ten fakt wyjaśniając, że „to raczej teologia, a nie język, obyczaj 
czy inne warstwy tradycji ustanowiła podstawy uformowania się kulturo
wych i politycznych sub-grup w Ameryce” .27

Zagadnienie konfliktu wzorów kulturowych, obyczajowych podejmowane 
przez szkołę etno-kulturową w socjologii i historii Kleppner, Jensen 
i Formisano traktują jako konflikt wartości i struktur światopoglądowych. 
Dla Kleppnera problem wychowania sprowadza się do pytania „jakiego 
rodzaju system wartości wpajany był młodym pokoleniom”.28 Analiza 
moralnego i kulturowego znaczenia prohibicji doprowadziła Jensena do 
wniosku, iż kwestia ta „ujawnia głębsze warstwy systemu wartości i zna
czeń światopoglądowych”, a nie tylko niechęć wobec możliwości dezin
tegracji wspólnoty imigranckiej. Dla uznających normy prohibicji „opór 
wobec diabelskiej mocy alkoholu był dogmatem wiary religijnej”.29

Punkt widzenia Kleppnera, Jensena i Formisano nie jest — co warto 
podkreślić — wolny od ujęć jednostronnych. Łatwo bowiem da się 
wyobrazić sytuacja, w której — przykładowo — walka o prohibicję wy
rażała nie tylko, jak chcą ci badacze, kolizją wartości religijnych, ale 
także właśnie zderzenie kultur obyczajowych, zlegitymizowanych znacze
niami światopoglądowymi. Agresywne zachowanie się tzw. urodzonych 
Amerykanów (native Ameficans) wyjaśnione mogą być skuteczniej poję
ciem ksenofobii, dążnością do integracji własnej itp.30

Jednostronność koncepcji Kleppnera, Jensena i Formisano tkwi w rozu

“  R. P. Formisano, s. 141. Ślady inspiracji Maxa Webera są tu oczywiste. Na tę 
funkcję religijności w uformowaniu się niektórych struktur politycznych w USA 
wskazuje polski badacz tych zagadnień J. Godlewski. Zob. J. Godlewski: Wolność 
sumienia i rola związków wyznaniowych w Stanach zjednoczonych Ameryki. W: 
Instytucje i doktryny prawno-polityczne Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zagad
nienia wybrane. Ossolineum 1974.

”  P. Kleppner, s. 71, 79; R. P. Formisano, s. 102, 127.
17 P. Kleppner, s. 35.
28 R. Jensen, s. 82.
“  P. Kleppner, s. 78.
M R. Jensen, s. 70, 72.
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mieniu pojęcia światopoglądu i jego związku z zachowaniami polityczny
mi. Jakoż związek zachorowań politycznych z ideą światopoglądową nie 
przedstawia się w ten sam sposób w różnych kulturach. Bezpośredni 
związek religijnych światopoglądów z działaniem politycznym jest 
szczególnie wyraźny u Kleppnera i Jensena służąc im jako dyrektywa 
eksplanacyjna wszystkich, zobiektywizowanych wzorów politycznych. 
Formisano najwidoczniej zdaje sobie sprawę z owej jednostronności, gdyż 
w jego praey daje się dostrzec próba związania etno-religijnej ekspłanacji 
z koncepcjami grup odniesienia. Pierwsze zdanie jego rozdziału o  relacji 
reiigii do partii politycznych mówi: „Religia jako grupowe doświadczenie 
i jako źródło wartości w zasadniczej mierze wpłynęło na polityczne za
chowania w dziewiętnastowiecznej Ameryce”.31 Eksplikacja ta nie znosi 
jednakże kłopotu nieprawomocnej obecności założenia głoszącego współ- 
mierność zachowań religijnych i 'politycznych. Brak wyraźnej i jasnej 
definicji różnicy między religią jako dośwadczeniem grupowym i religią 
jako źródłem wartości przysparza trudności, choć nie są tej samej natury 
co zaobserwowana jednostronność ujęć Kleppnera i Jensena. Niejedno
krotnie ulega on presji ekspłanacji wykładanej jedynie w terminach war
tości religijnych czy skłonny jest zrównać znaczenie konfliktu wartości 
z konfliktem grup.32

Ten rodzaj odniesienia tłumaczącego najwyraźniej zadowolić nie może, 
gdyż obserwacja, że konflikt grup musi manifestować się opozycją war
tości jako założenie wzajemnej wrogości, obciążona jest nieuzasadnionym 
zabiegiem redukcyjnym, sprowadzającym wszelkie konflikty grupowe do 
konfliktu wartości, że operacja ta£a wymaga dodatkowych argumentacji 
i empirycznych weryfikacji uzasadniać specjalnie nie trzeba. Formisano 
najwidoczniej nie zauważa różnicy fundamentalnej kryjącej się w defini
cyjnym określeniu reiigii jako doświadczenia grupowego i reiigii jako 
źródła wartości. Dlatego wydaje się, że potrzeba sformułowania w miarę 
precyzyjnych norm pojęciowych jest dla teorii etno-kulturowej szczegól
nie istotna. Misterna konstrukcja Kleppnera, Jensena i Formisano rozpada 
się bowiem częściowo w wyniku słabo uprawomocnionych przesłanek 
pierwotnych. Myślę tu o obserwacji wiodącej tych badaczy do spostrze
żenia, iż ruch pietystyczny wzmacniał lokalno-wspólnotowe dążenia do 
społecznego ugruntowania norm zachowań moralnych. Spostrzeżenie to 
rezygnuje z rozpatrzenia wewnętrznych podziałów w ruchu pietystycznym 
dotyczących tak praw prohibicyjnych, jak i problemu politycznej regu
lacji i ochrony moralnego postępowania.

W. G. McLoughlin zaobserwował znaczne zróżnicowanie w religijności

n Przykładem z terenu polskiej historiografii fest praca: Swofskość l cudzoziem- 
czyina. Warszawa 1>74.

n R. p. Formisano, s. 137.
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'ipietysijrczoej w stosunku do regulacji norm moralnych, od całkowitego 
podporządkowania się normom do stanowiska skrajnie woluntarystyczne- 
go.“  Inni badacze zanotowali trwały konflikt w dziewiętnastowiecznej 
religijności ewangelicznej, zachodzący między zwolennikami moralnej 
perswazji jako środkiem reform społecznych a sympatykami politycznej 
regulacji i kontroli zachowań jednostki.*4 Cokolwiek by tedy- nie powie
dzieć ó ruchach religijności pietystycznej, wygląda ona o wiele bardziej 
skomplikowanie niż zakładali to Kleppner, Jensen i Formisano.

Charakter wiązi kościelnej stanowi dalsze ograniczenie kdHcepcji tych 
trzech badaczy. Bardzo duża część całęgo społeczeństwa amerykańskiego 
pozbawiona była jakiejkolwiek autentycznej więzi z instytucjami kościel
nymi.’5

Poza tym Kleppner, Jensen i Formisano nie barli pod uwagę zakresu 
zmienności stopnia identyfikacji z instytucjami religijnymi. Jest wielce 
nieprawdopodobne, aby każdy poczuwający się do związku z religijnymi 
instytucjami bądź identyfikujący się z religijnie określonymi światopoglą
dami bez względu na intensywność tego poczucia, manifestował w jedna
kowy sposób polityczne kierunki własnych aspiracji i oczekiwań. I wresz
cie — last but not least — przeważającą część zbiorowości w różnych 
kościołów stanowiły kobiety, a więc osoby pozbawione prawa wyborczego, 
a warto przypomnieć/ że zachowania wyborcze stanowiły dla Kleppnera, 
Jensena i Formisano wskaźniki politycznych wzorów. Szczególnie jest to 
widoczne w denominacjach protestanckich, w których ponad sześćdzie
siąt procent członków stanowiły kobiety. Interesującą przy tym może być 
okoliczność, iż proporcje uprawnionych do głosowania wśród osób nie 
poczuwających się do więzi kościelnej była wyższa niż odsetek ludzi nie 
identyfikujących się, formalnie przynajmniej, z instytucjami kościelnymi 
w całym społeczeństwie.’6 Można więc orzec, iż interpretacja zachowań 
politycznych organizowana założeniami jednostronnych rozstrzygnięć 
Kleppnera, Jensena i Formisano .prowadzi do konsekwencji, których 
empiryczna obserwacja nie weryfikuje.

W ramach tej interpretacji stwierdza się, iż opinie przywódców poli
tycznych stanowią odbicie nadziei, aspiracji i oczekiwań ludzi. Przy

“  Tamże, s. 194.
“  W. G. Mcioughlin: Pietism and the American Charakter. American Quarterly 

1365 VOl. 37 3. 185.
* Zob. C. S. Griffin: Thelr Brothers Kippers. Morał Stewardship ia  the United 

States 1300—1865. N. York 1960 s. 99—151; J. H. Gusfield: Symbolic Crusade. Status 
Palitlcs and the American Temperance Movement. Urbana Illinois 1963 s. 69.

“  Jensen (s. 88) oblicza, że na środkowym zachodzie około 30% całej populacji 
nie byto objętych przynależnością kościelną. Kierunki politycznego zaangażowania 
tych grup nie mogą być przeto wyjaśniane w terminach wartości religijnych. Zob. 
R. Jensen, a. 59—82 i rozdział „Religions and óccupationai Rooths".

”  H. K. CarroU: The Rellgious Forces o f  United States. N. York lSłi.

203



puszczenie to jest uproszczoną wersją rozumienia struktur politycznych 
jako stosunków interakcyjnych na wzór struktur kościelnych, w których 
istotnie oczekiwania i aspiracje natury religijnej wiernych korespondują 
z oczekiwaniami ich kościelnych opiekunów. Innymi słowy, uwaga ta po
przedzona jest nie uprawnionym założeniem o tożsamości przywództwa 
politycznego i kościelnego jako analogicznego lub pokrewnego wzoru ko
munikacji, z których pierwszy realizuje głównie cele instrumentalne, dru
gi zaś — również funkcje nieinstrumentalne.

Wychodząc z założenia, iż historia polityczna winna w swych zabiegach 
poznawczych brać pod uwagę kulturowy charakter partii politycznych 
i zachowań politycznych w ogólności, szkoła etnokulturowa w socjologii 
i historiografii odsłania, mimo wszelkich konkretnych niedociągnięć, fun
damentalne regularność dwu znaczeniowo odrębnych typów interakcji: 
instrumentalnych i nieinstrumentalnych. Ważne jest zwłaszcza w orzecze
niu tej sprawy dyrektywa, iż relacji tych interakcji należy poszukiwać 
w trzech komplementarnych układach czynników, grupach odniesienia, 
wartościach i normach kulturowych, legitymizującej funkcji świato
poglądu. Jednakże procedura taka nakłada na badacza wiele obowiązków 
i kroków analitycznych, które częstokroć wiodą w obszary zagubienia da
nych empirycznych. Zyski z takich operacji są jednak czasem większe 
niż straty.

Amerykańskie struktury religijne obejmują kilka gatunków religijności 
zgoła odmiennych a między sobą skłóconych do tego stopnia, ze ujmo
wanie ich wszystkich w kategorie typologiczne wymaga solidnego trudu 
konstrukcyjnego. Kiedy Kleppner, Jensen i Formisano jednym tchem 
wymieniają ruch religijności kalwińskiej i wszelkie odmiany pietyzmów 
jako dwa spojone ze sobą przedsięwzięcia zmierzające do nadania im 
bezpośredniego sensu społeczno-politycznego, to z pewnością mają rację, 
jeśli brać pod uwagę wyłącznie najogólniejszą religijną aspirację: skłon
ność do wcielenia perspektyw religijnych zachowań w struktury działania 
społeczno-politycznego więc tendencję ukazania perspektyw własnych jako 
uniwersalnych. Zabieganie o realizację wartości społeczno-politycznych 
jest tu. skutkiem uznania znaczących funkcji światopoglądowego wize
runku człowieka i społeczeństwa. Racje takie wydają się być argumen
tacją prawomocną w tym zakresie badania, którego cele określone są po
trzebą bezpośredniego związania szczegółowych wątków aktywności reli
gijnej z tworzeniem się uniwersalnych struktur działalności społeczno-po
litycznej. Wysiłkowi temu towarzyszy także uznanie sensowności drugiej 
kategorii typologii zwanej w terminologii tej orientacji badawczej ry- 
tualizmem. ' - .

Zdaję sobie sprawę, iż trudno jest odmówić racjonalności dowodom 
przeciwników etno-kulturowej szkoły. Jakoż pierwotną intencją szkoły 
etno-kulturowej nie było rozpatrzenie niezgodności, często incydentalnej,
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niektórych ruchów religijnych i ich światopoglądowych wizerunków włą
czonych przez tych badaczy w jednolite kategorie. Przedmiotem ich zabie
gów było raczej nadanie sensu cząstkowym zachowaniom, poprzez odnie
sienie ich do struktur odeń większych, było uznanie, iż koncepcja komu
nikacji symbolicznej jest kategorią pozwalającą zsyntetyzować kulturowo 
odmienne rodzaje intencji przeżywanych i zachowań zbiorowych. Tylko 
w tym sensie etno-kulturowa szkoła; może zasługiwać na uwagę.

Andrzej WOJTOWICZ



KRONIKA POLONIJNA
ZLOT MŁODZIEŻY 

POLSKIEGO NARODOWEGO 
KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

W  OSA I KANADZIE

Już po raz 51 odbył się w Scran- 
tom (USA) Zlot Młodzieży Polskie
go Narodowego Kościoła Katolic
kiego w USA i Kanadzie. W tym 
dnia (3 wreeśnia 1979 r.) przypadał 
irówniefe trw. Labor Day — czyli 
Dzień Pracy.

Na uroczystości związane ze 
Zlotem Młodzieży PNNK przybyła 
takie delegacja z Polski-, w skła
dzie: dr Jan Małuszyńeki — prezes 
Zarządu Głównego Społecznego To
warzystwa Polskich Katolików, 
mgr Zygmunt Matuszak — dyrek
tor nacaelny Zakładów Przemysło
wo-Usługowych „Polkał” oraz ks. 
mgr Tomasz Wójtowicz — pro
boszcz parafii katedralnej, przy ul. 
Szwcfeżerdw w Warszawie.

Rrzed świątynią scrantońską już 
od rana gromadziła się młodzież 
i starsi z różnych parafii kościoła 
Narodowego. Przed frontem kate
dry ustawiono ołtarz połowy. O go
dzinie 8 rozpoczęła się ceremonia 
poświęcenia ognia przez Pierwsze
go Biskupa Franciszka Rowińskie
go, biskupa Antoniego Rysza i bi
skupa Johna Swantka. Po zapale
niu głównego znicza, rozpoczął się 
bieg maratoński. Każdy z zawodni
ków był gorąco oklaskiwany.

Po zakończeniu biesgu maratoń
skiego została odprawiona w in
tencji młodzieży Msza św., którą 
przy Grobie Łaskawego Chrystusa 
celebrował Pierwszy Biskup Fran
ciszek Rowiński.

• r-
Następnie na nowo przebudowa

nym stadionie, stanowiącym włas
ność parafii katedralnej w Seran- 
ton, odbyła się uroczysta parada, 
którą otwierały poczty sztandaro
we.

Oficjalne otwarcie zlotu po
przedziły różne przemówienia, a 
wśród nich przemówienie dr. Jana 
Małuszyńskiego z Polski, którego 
wysłuchano z wielkim zaintereso
waniem. Prezes STPK przekasał bo
wiem wszystkim zebranym w imie
niu STPK i Kościoła Polskokatolic- 
łriego serdeczne ipozdrowienia z 
Podski, od narodu, który tak uko
chał niezapomnianej pamięci bis
kup Franciszek Hodur. Dalsze poz
drowienia były przekazane dla 
Pierwszego Biskupa Franciszka Ro
wińskiego, biskupa Antoniego Ry
sza, biskupa Johna Swantka, Rady 
Głównej Kościoła, prezesa Polsko- 
Narodowej „Spójni” Wincentego 
Yuskiewicza oraz Jana Boczą ra — 
prezesa Towarzystwa „Zmartwych
wstanie”. Dr Jan Małuszyński po
wiedział m. in.: „Zapraszam Was, 
kochana młodzieży, do Kraju Wa
szych Ojców i Dziadków. Poznajcie
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kraj swego pochodzenia i bądźcie z 
niego dumni”. Nie było to tylko 
grzecznościowe zaproszenie, ale da
nie szansy młodym do spędzenia 
bezpłatnego, 14-dniowegó pobytu w 
Polsce. Przed stającymi do konkur
su postawiono następujące warun
ki:

1. być młodym i mieć chęć;
2. być członkiem Polsko-Narodo- 

wej „Spójni” ;
3. do końca 1980 r. pozyskać kil

ku nowych członków „Spójni” .
W Zlocie Młodzieży PNKK wzię

ło udział kilka tysięcy osób. Do 
sitartu w zawodach lekkoatletycz
nych (biegi krótko- i długodystan
sowe, sztafety, skoki w dal, wzwyż) 
stanęło 233 zawodników i zawodni
czek. Konkurencje sportowe roz
grywano w grupach wiekowych. 
Na zwycięzców czekały atrakcyjne 
nagrody.. Zmagania sportowe trwa* 
ły kilka godzin.

Delegacja z Polski, podczas swe
go pobytu w USA, odwiedziła tak
że Dom Starców w Waymart, koło 
Scranton. Dom ten wybudowany 
został przez wiernych Polskiego 
Narodowego Kościoła Katolickiego 
w USA i Kanadzie. Każdy z wier
nych złożył na ten cel swoją ofia
rę — większą bądź mniejszą. Umo
żliwiło to władzom kościelnym i 
Polsko-Narodowej „Spójni” sfinali
zowanie wspaniałego dzieła — wy
budowanie specjalnego domu dla 
tych, którzy sterani wiekiem 
i ciężką pracą chcieliby spędzić 
lata swej starości w spokojnym, 
zacisznym miejscu. Budowa domu 
starców dla Kościoła Narodowego

była jedynie częścią, jedną z form 
służenia człowiekowi i śpieszenia 
mu z pomocą zgodnie z ewangeli
cznymi wskazaniami miłości. Dla 
Polsko-Narodowej „Spójni” w USA 
i Kanadzie — wypełnianiem spo
łecznych zadań. Zadaniom tym, 
dzięki wielkiej ofiarności wier
nych — Polaków skąpionych wokół 
Kościoła Narodowego, sprostano. A 
nie była to łatwa rzecz, gdyż cała 
inwestycja kosztowała milion dola
rów.

W dniu 2 września 19T9 r., w go
dzinach popołudniowych, w Domu 
Starców, który nazywany jest też 
domem pogodnej starości lub do
mem Złotej Jesieni, odbyła się 
skromna uroczystość. W  obecności 
Pierwszego Biskupa Franciszka 
Rowińskiego, prezesa Polsko-Naro- 
dowej „Spójni” pana Wincentego 
Yuskiewicza, grupy wyznawców z 
Chicago, której przewodniczył ks, 
Zygmunt Mędrek, i — oczywiś
cie — grona pensjonariuszy, polska 
delegacja wręczyła skromny pre
zent w postaci 40 wełnianych ko- 
cy — dar od Społecznego'Towarzy
stwa Polskich Katolików i Kościo
ła Polskokatolickiego.' ' Słowom 
uznania i podzięki nie' byłoby 
końca, gdyby nie to, że czas 
wszystkich był ograniczony. W 
oczach pensjonariuszy pojawiły się 
łzy. Dziękowali i byli bardzo 
wzruszeni, że o nich pamiętają nie 
tylko współwyznawcy z USA 
i Kanady, ale także współbracia w 
dalekiej Polsce. Dumni są z tego — 
jak sami stwierdzili — że Polska 
była i jest ich Ojczyzną, że podźwi- 
gnęła się z ruin i zniszczenia. Du

208



mni są i i  tego, że w Polsce roz
wija się Kościół Polskokatolicki, że 
ten Kościół i Społeczne Towarzyst
wo Polskich Katolików śpieszą im 
z ,pomocą, że o nich pamiętają.

X X I SEJM 
POLSKO-NARODOWEJ 

„SPÓJNI”  W  USA

W dniach 24-28 września 1979 r. 
w Scranton (USA) odbył się XXI 
Sejm Polsiko-Narodowej „Spójni” , 
w  którym uczestniczyło 149 delega
tów. Społeczne Towarzystwo Pol
skich Katolików z Polski reprezen
tował wiceprezes ks. Wiktor Wy- 
soezański. Sejm wybrał nowe wła
dze ,na najbliższą kadencję. Preze
sem Polsko-Narodowej „Spójni” 
został ponownie wybrany Wincenty 
Yuskiewicz.

Z uwagą wysłuchano sprawozdań 
z dotychczasowej działalności Pol
sko-Narodowej .Spójni”, referatu 
Wincentego Yuskiewicza oraz na
kreślono plan działalności organi
zacji w latach przyszłych.

Na ręce zarządu Polsko-Narodo- 
wej „Spójni” napłynęły liczne tele
gramy i adresy z życzeniami od 
wielu organizacji polonijnych, 
władz świecldch i zaprzyjaźnio
nych organizacji. Otrzymano także 
telegram od prezydenta USA Jimmi 
Cartera. Gorącymi owacjami przy
jęto konsula Ka-zimierza Konrato- 
wicza, który odczytał adresy od 
konsula generalnego PRL w No
wym Jorku Kazimierza Ciasia i od 
ambasadora Wojciecha Jaskota — 
sekretarza generalnego Towarzyst

wa Łączności z Polonią Zagranicz
ną „Polonia” w Polsce. Życzenia i 
pozdrowienia przesłali min. także: 
Robert J. Mello — senator stanu 
Pensylwania i Eugene Heckey —  
major miasta Scranton.

W obradach XXI Sejmu Polsko- 
Narodowej „Spójni” wzięli także 
udział — w charakterze obserwa
torów — redaktorzy wielu czaso
pism polonijnych.

Sejm uchwalił 3 rezolucje, w 
których wyrażono podziękowanie 
za pracę na rzecz Polsko-Narodo
wej „Spójni”. Szczególnie gorące 
podziękowanie złożono emerytowa
nemu Pierwszemu Biskupowi Ta
deuszowi Zielińskiemu, mecenasowi 
Ernestowi Gazdzie i F. Jaworowi.

Gość z Polski — wiceprezes Spo
łecznego Towarzystwa Polskich 
Katolików ks. Wiktor Wysoczański 
wygłosił do zgromadzonych okoli
cznościowe przemówienie. Powie
dział on m.in.:

„Poczytuję sobie za wielki zasz
czyt, że mogę uczestniczyć w ob
radach XXI Sejmu Polsko-Naro
dowej „Spójni”. Proszę o przyjęcie 
serdecznych pozdrowień i najlep
szych życzeń od Kościoła Polsko- 
katolickiego i Społecznego Towarzy
stwa Polskich Katolików.

U podstaw programu społeczno- 
religijnego Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego i licznych or
ganizacji przykościelnych, istnieją
cych przy naszym Kościele w 
Ameryce i Kanadzie, legły idee 
głęboko przepojone treściami pat
riotycznymi i społecznymi.

209



Spośród właśnie tych organizacji 
przykościelnych na szczególną 
uwagę zasługuje Polsko-Narodowa 
„Spójnia” — jako organizacja brat
niej pomocy, która rozpoczęła swą 
działalność w 1908 r. z inicjatywy 
bpa Franciszka Hodura, gorącego 
patrioty, propagatora literatury 
polskiej i naszych bogatych trady
cji narodowych.

„Spójnia” , związana z Kościołem 
genetycznie i funkcjonalnie, ma 
wielkie zasługi na polu społeczno- 
patriotycznym, kulturalnym, oświa
towym i charytatywnym.

Kościół Polskokatolicki oraz ist
niejące w Polsce od 1959 r. Społe
czne Towarzystwo Polskich Katoli
ków wysoko cenią sobie inicjatywy 
władz „Spójni”, mające na celu 
podtrzymanie w środowisku polo
nijnym poczucia przynależności du
chowej do polskiego dziedzictwa 
kulturowego. Dowodnym przeja
wem tego są m.in. organizowane 
przez „Spójnią” — szczególnie w 
ostatnim okresie — coroczne wy
cieczki krajoznawcze do Polski, co 
■bardzo zbliżyło oba nasze środo
wiska. Z inicjatywy prezesa Pols
ko-Narodowej „Spójni” , od stycz
nia 1976 r. istnieje stała współpra
ca między Redakcją tygodnika 
„Rodzina” , ukazującego się w Pol
sce, i Redakcją tygodnika „Straż” — 
organu prasowego „Spójni”. Bardzo 
ważne znaczenie mają kontakty 
osobiste przedstawicieli zwierzch
nich władz „Spójni” i STPK. Sto
warzyszenie nasze miało zaszczyt 
podejmować w 1979 r. pana preze
sa Wincentego Yuskiewicza wraz z 
małżonką, gościa bardzo cenionego

także i w naszym środowisku, któ
ry przybył do Polski, by uczestni
czyć wraz z Pierwszym Księdzem 
Biskupem Franciszkiem Rowińskim 
i biskupem Józefem Niemińskim w 
uroczystości otwarcia Pomnika — 
Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka 
Także przedstawiciele naszego Koś
cioła w Polsce i STPK na zaprosze
nie władz Kościoła i „Spójni” w 
USA, wielokrotnie uczestniczyli w 
różnych ważnych wydarzeniach 
i uroczystościach PNKK i .Spójni”. 
Wyrażam przekonanie, że ta wzaje
mna, bliska wież łącząca środowis
ko polonijne skupione wokół Pols
kiego Narodowego Kościoła Katoli
ckiego i Polsko-Narodowej „Spójni” 
z Kościołem Polskokatolickim 
i STPK będzie nadal podtrzymywa
na i pogłębiana.

Chciałbym przy tej sposobności 
gorąco zachęcić Spójniaków do or
ganizowania — jeszcze liczniej
szych — wycieczek turystyczno-kra
joznawczych do Polski, szczególnie 
zaś wycieczek młodzieżowych. Z 
doświadczenia wiemy, że pobyt 
młodych ludzi w Starym Kraju 
przyczynia się do bliższego, wza
jemnego poznania, pozostawiając w 
ich pamięci niezatarte, pozytywne 
wrażenie. Za przykład mogą tu po
służyć wypowiedzi uczestników .wy
cieczek młodzieżowych zorganizo
wanych przez „Spójnię” w latach 
1976—1977 oraz w bieżącym roku — 
przez biskupa Józefa Niemińskiego, 
odzwierciedlone w tygodniku „Ro
dzina”.

Kończąc, życzę nowemu Zarządo
wi Głównemu Polsko-Narodowej 
„Spójni” obfitych błogosławieństw
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Bożych w dalszej owocnej pracy dla 
dobra przede wszystkim Polskiego 
Narodowego Kościoła Katolickiego 
i ,.Spójni”, a także — pośrednio — 
Kościoła Polskokatolickego i Społe
cznego Towarzystwa Polskich Kato
lików.”

n  KONGRES UCZONYCH 
POLSKIEGO POCHODZENIA

W 1979 r. obradował w Warsza
wie i Krakowie II Kongres Uczo
nych Polskiego Pochodzenia. Wzię-.. 
ło w nim udział 116 naukowców — 
przedstawicieli Polonii zagranicznej 
z 16 krajów Europy, obu Ameryk 
i Australii, a także uczeni polscy. 
W czasie kongresu wygłoszono ok- 
80 referatów, w których omówiono 
osiągnięcia naukowców pochodzenia 
polskiego, problemy społeczności po
lonijnej w różnych krajach i częś
ciach świata, a także stan badań 
nad Polonią zagraniczną.

Uciestnicy kongrftsu, z których 
większość reprezentowała nauki hu
manistyczne, obradowali w 4 zespo
łach roboczych: w - zakresie nauk 
humanistycznych i społecznych, 
przyrodniczych i medycznych, ścis
łych oraz technicznych i zagadnień 
związanych ze zbiorowościami polo
nijnymi w Europie, Ameryce Pół
nocnej i Południowej, Australii, 
Azji i Afryce.
. Uczeni ze Stanów Zjednoczonych 

przedstawili wiele ciekawych tema
tów. I tak: Helena Znaniecka-Łopa- 
ta zaprezentowała swoje aktualne 
badania nad polonijną grupą inteli
gencką. Theodore Abel wygłosił re
ferat na temat wpływu Floriana

Znanieckiego na socjologię w U&A, 
ks. Leonard Chrobot omówił zjawi
sko ruchu etnicznego w Stanach 
Zjedoczonych i jego odbicie w śro
dowisku Polonii amerykańskiej. 
Zdzisław P. Wesołowski ukazał syl
wetkę Karola Adamskiego, pio
niera naukowego zarządzania. Inte
resujące były również wystąpienia 
uczonych z innych krajów: Jana 
Mycińskiego z Francji — Moja ka
tedra „Polska” (historią, kultura, 
i sztuka, geografia, język), Gabrieli 
Makowieckiej z Hiszpanii — Wkład 
uczonych polskiego pochodzenia w 
rozwój, nauk o literaturze, Karola 
Krótkiego z Kanady — Lojalność 
językowa grup etnicznych w Kana
dzie, Jerzego Smolicza z Australii — 
Proces asymilacji polskiej grupy et
nicznej, Leszka Zawiszy z Wenezue
li — Wojciech Lutosławski, polski 
inżynier w Wenezueli XIX w-

Kongres, nad którym patronat ob
jął przewodniczący Rady Państwa 
prof. Henryk Jabłoński, był okazją 
do zacieśnienia współpracy między 
uczonymi w kraju i na obczyźnie.

Doniosłym akcentem obrad kon
gresu było wystosowanie przez jego 
uczestników apelu do Polonii świa
ta o udział w odnowie Krakowa — 
symbolu polskiej nauki i kultury.
Odczytał go pracujący w Jersey Ci
ty State College w USA historyk, 
sekretarz generalny Polskiego In
stytutu Sztuk i Nauk w Ameryce — 
prof. Tadeusz Gromada. Kraków — 
głosi m.in. apel — był i jest nadal 
miastem wnoszącym niepowtarzalny 
wkład do kultury świata. Aby przy
wrócić jego piękno, konieczna jest
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pomoc wszystkich, a szczególnie 
tych, dla których stanowi on sym
bol polskości i własnej przeszłości. 
W wezwaniu tym podkreśla się 
również wielki wysiłek, jaki w celu 
rewaloryzacji krakowskich zabyt
ków podejmują Polacy w kraju oraz 
polskie władze państwowe.

Uczestnicy kongresu wzięli udział 
w uroczystości wmurowania aktu 
erekcyjnego pod budowę nowych 
obieiktów Kolegium Polonijnego 
im. Kazimierza Puławskiego w pod
krakowskiej miejscowości Przego- 
rzały. Idea utworzenia Kolegium 
Polonijnego została zgłoszona pod
czas pierwszego spotkania uczonych 
pochodzenia polskiego, które odby
ło się również w Krakowie w lip- 
cu w 1973 r. Kompleks naukowo- 
dydaktyczny budowany jest dla stu
dentów i naukowców polonijnych, 
znajdą w nim miejsce sale wykła
dowe, biblioteka i dom akademicki.

Uczestnicy zaproponowali zorgani
zowanie kolejnego Kongresu Uczo
nych Polskiego Pochodzenia w roku 
1985 -wspólnie z Kongresem Nauki 
Polskiej.

HENRYK JABŁOŃSKI 
PRZYJĄŁ ZASTĘPCĘ

SEKRETARZA GENERALNEGO 
ONZ

Przewodniczący Rady Państwa 
PRL, iprzewodnicząy Polskiego Ko
mitetu Obchodów Międzynarodowe
go Roku Dziecka — Henryk Jab
łoński przyjął w Belwederze zastęp
cę sekretarza generalnego ONZ, dy- 
reiktorą generalnego Biura w Gene
wie — Luigi Cottafavi oraz specjal

nego przedstawiciela sekretarza ge
neralnego ONŻ do spraw Międzyna
rodowego Roku Dziecka — Estefanię 
Aldaba-Lim. W spotkaniu uczestni
czyła córka sekretarza ONZ — 
Christa Waldheim.

W rozmowie wziął udział wice
minister Spraw Zagranicznych 
PRL — Eugeniusz Kułaga.

Goście przebywali w  Polsce z 
okazji zakończenia drugiego etapu 
budowy Pomnika-Szpitala Centrum 
Zdrowia Dziecka.

POLSKA KULTURA 
DLA POLONU

Uchwała V Zjazdu Towarzystwa 
Łączności z Polonią Zagraniczną 
„Polonia” , który odbył się w roku 
1979 w Warszawie, postuluje m.in. 
zwiększenie prezentacji polskiej 
kultury w krajach osiedlenia Po
lonii i pełniejsze zaspokajanie jej 
różnorodnych potrzeb kulturalnych. 
Uchwała mówi również o potrzebie 
popularyzacji języtka polskiego i jego 
nauczania za granicą oraz zaleca 
dalszy • rozwój badań naukowych 
nad problematyką polonijną i pub
likowanie ich wyników.

V POLONIJNE FORUM 
GOSPODARCZE

Już po raz piąty odbyło się w 
Polsce Polonijne Forum Gospodar
cze. Jego organizatorami, podobnie 
jak w latach ubiegłych, są: Towa
rzystwo „Polonia”, polskie i polo
nijne instytucje gospodarcze zainte
resowane współpracą oiraz polonijna 
Izba Przemysłowo-Handlowa „In- 
ter-Polcom” . Łącznie w pracach fo
rum uczestniczyło ponad 100 han-
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dloweów i przedsiębiorców z Wiel
kiej Brytanii, Francji, USA, RFN, 
Austrii, Kanady oraz z 10 innych 
■krajów różnych kontynentów.

SESJA KLUBU 
ZAGADNIEŃ POLONIJNYCH

W Domu Polonii w Krakowie od
była się sesja Klubu Zagadnień Po
lonijnych Stowarzyszenia Dzienni
karzy Polskich, Oddział w Krako
wie, poświęcona problemom Polonu 
na Węgrzech i w Czechosłowacji. W 
sesji udział wzięli: (przedstawiciele 
Polskiego Stowarzyszenia Kultural
nego im. Józefa Bema w  Budapesz
cie: prezes Stefan Bielicki i prze
wodniczący sekcji seniorów Piotr 
Jabłoński oraz przedstawiciele Pol
skiego Związku Kulturalno-Oświa- 
towego z Czeskiego Cieszyna.

NAGRODA ZA  PRACE 
O TEMATYCE POLONIJNEJ

Z każdym rokiem coraz bardziej 
wzrasta wśród Polonii i w społe
czeństwie polskim zapotrzebowanie 
na rzetelną wiedzę o Polonii, jej 
przemianach, wkładzie w rozwój 
krajów osiedlenia i więzach z Pol
ską. Wychodząc naprzeciw tym po
trzebom, Polska Akademia Nauk 
oraz Towarzystwo Łączności z Po
lonią Zagraniczną „Polonia” posta
nowiły utworzyć nagrodę im. Flo
riana Znanieckiego (znanego pols
kiego filozofa i socjologa z okresu 
międzywojennego — jednego z 
igłównych przedstawicieli tzw. socjo
logii humanistycznej). Ustanowienie 
tej nagrody, która przyznawana bę

dzie corocznie, przyczynić się po
winno do szerszego upowszechnie
nia w polskim środowisku nauko
wym, a szczególnie wśród młodych 
pracowników nauki, zainteresowa
nia badaniami nad procesami prze
mian, jakim podlegają zbiorowości 
polonijne oraz rolą Polonii w kra
jach osiedlenia. Nagrodę tę będą 
mogły otrzymywać osoby i grupy 
osób posiadających obywatelstwo 
polskie lub obce.

ODNAWIANIE KOPCA 
KOSCIUSZKI

Wyjątkowo ciężka zima 1979 r. 
spowodowała obsunięcie stoków gó
rującego nad Krakowem Kopca Ko
ściuszki. Kopiec ten — usypany w 
1821 roku — po raz ostaitni poddano 
kompleksowym zabiegom zabezpie
czającym na krótko przed I wojną 
światową. Zniszczenia spowodowane 
mrozami i roztopami zwielokrotnił 
ogromny ruch turystyczny, bowiem 
kopiec ten jest od prawie 160 lat 
tradycyjnym celem spacerów i wy
cieczek przybywających do Krako
wa z całego świata Polaków- Obsu
nięcie stoków kopca spowodowało 
konieczność chwilowego jego zam
knięcia dla publiczności, aby prze
prowadzić prace zabezpieczające.

POD ZNAKIEM RODŁA

W Zamku Książąt Pomorskich w 
Szczecinie odbyło się w roku 1979 
walne zebranie Koła byłych Działa
czy Polonijnych — członków Związ
ku Polaków w Niemczech, zorga
nizowane z okazji 10-lecia istnienia
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koła i 34 rocznicy wyzwolenia 
Szczecina. Chwilą ciszy uczczono 
pamięć zmarłych ostatnio członków. 
Wiceprezydent Szczecina B. Krupa 
udekorował sztandar Koła Złotą Od
znaką Towarzystwa Przyjaciół 
Szczecina, a odznaikę Rodła wręczo
no ludziom, którzy swą pracą i po
stawą kontynuują wieką patrioty
czną ideą.

„POLONIA” — ENKLAWA 
POLSKIEJ KSIĄŻKI

W roku 1979 po raz pierwszy na 
Międzynarodowych Targach Książki 
w Warszawie miała swą ekspozycję 
oficyna księgarska „Polonia” w 
Chicago, którą od 10 lat prowadzi 
Edward Puacz. W .pakiecie propozy
cji przedstawiono m.in. zestawy bi
bliograficzne poloników, publikacje 
polonijne i książki o Polsce. Łącznie 
100 tytułów. Chicagowska „Polonia" 
(największa polska księgarnia w 
USA) organizuje wystawy polskiej 
książki, nawiązuje kontakty z ame
rykańskimi uniwersytetami i biblio
tekami, torując drogę polskim pu
blikacjom. Obecność „Polonii” na 
targach spowoduje z pewnością za
cieśnienie kontaktów z rynkiem 
krajowym:

ODZNACZENIE DLA 
UCZONEGO Z USA

W Polsce przebywał wybitny 
uczony amerykański, b. przewodni
czący Amerykańskiego Towarzyst
wa Fizycznego, jeden z najwięk
szych specjalistów w dziedzinie fi

zyki jądrowej w świecie — prof. 
Fryderyk V. WeisSkopf.

Uczony odwiedził Polskę w związ
ku z przyznaniem mu najwyższego 
odznaczenia Polskiego Towarzystwa 
Fizycznego — Medalu im. Mariana 
Smolucfaowskiego. Został on nada
ny prof. Weisskopfowi za osiągnię
cia w  dziedzinie fizyki atomowej, 
elektrodynamiki kwantowej, fizyki 
cząstek elementarnych i w innych 
dziedzinach fizyki teoretycznej, a 
także za pomoc w doskonaleniu po
ziomu naukowego młodego pokole
nia fizyków polskich — której to 
pomocy prof. Weisskopf udzielał 
m. in. będąc na stanowisku dyrek
tora generalnego Europejskiego Oś
rodka Badań Jądrowych CERN w 
latach sześćdziesiątych.

ZJAZD TŁUMACZY 
LITERATURY POLSKIEJ

W Zjeździe Tłumaczy Literatury 
Polskiej, jaki miał miejsce w 1979 r. 
w Warszawie, uczestniczyła grupa 
tłumaczy polskiego pochodzenia. 
Byli wśród nich: Irtena Conti di 
Mauro z Włoch, Zofia Bobowicz-Po
tocka z Francji, Ewa Dijk-Borkow- 
ska z Holandii, Stanley Robe z Au
stralii, a z Wielkiej Bryitanii — 
Adam Czerniawski, Bolesław Tabor - 
ski, Mariusz Thorek, Geoi©e Kor
win — Rodziszewski Goście złożyli 
•wizytę w towarzystwie Łączności 
z Polonią Zagraniczną „Polonia” , 
gdzie przyjmował ich zastępca se
kretarza generalnego — Wojciech 
Brzozowski.
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DZIAŁACZE POLONIJNI 
Z BERLINA ZACHODNIEGO 

W SZCZECINIE

W Szczecinie przebywała delegacja 
Polonii zachodnioberlińskiej, repre
zentująca oddziały Związku Pola
ków w Niemczech oraz Towarzyst
wo Śpiewu „Organ” z Berlina Za
chodniego. Przybyła ona na zapro
szenie Kola byłych Działaczy Polo
nijnych, skupiającego członków 
przedwojennego Związku Polaków 
w Niemczech.

Celem wizyty było zaznajomienie 
Rodaków żyjących na obczyźnie z 
osiągnięciami Pomorza Zachodniego 
w minionym 35-lećiu, a także zacie
śnienie współpracy kulturalnej ze 
Szczecinem.

Goście uczestniczyli m. in w spot
kaniu z uczniami i pedagogami 
Szkoły Podstawowej nr 61 im. Mi
chała Kmiecika w Szczecinie. Od
dział zachodnioberLiński Związku 
Polaków w Niemczech sprawuje od 
kilku lat patronat nad tą placówką 
oświatową, noszącą imię jednego z 
zasłużonych działaczy polonijnych.

POMOC ZABYTKOM 
PUŁTUSKA

Pułtusk — jedno z najstarszych 
miast Mazowsza — podczas wiosen
nej lali powodzi w  Polsce (1979 r.) 
zalane zostało wodą. Oprócz licznych 
budynków użyteczności publicznej 
i domów mieszkalnych, pod wodą 
znalazły się obiekty sakralne, w 
tym słynna tutejsza późnogotycka 
Kolegiata. Fali powodziowej oparł

się szczęśliwie Żamek Biskupów Pło
ckich, który wraz z najMiaszyna 
otoczeniem stanie się wkrótce cent
rum Polonii zagraniczej. Foniewai 
Pułtusk jest miastem zabytkowym, 
na pomoc jego zabytkom pośpieszy
li architekci, konserwatorzy, che
micy i lotograitowie, którzy opra
cują społecznie plan likwidacji zni
szczeń.

BUDOWA POMNIKA 
ARMII „POZNAŃ"

Do Wojewódzkiego Obywatelskie
go Komitetu Ochrony Pomników 
Walki i Męczeństwa w Poznaniu, 
prowadzącego od kilku miesięcy 
zbiórkę wpłat na budowę pomnika 
Armii „Poznań”, nadszedł list z 
Londynu. Jego nadaiwca, były do
wódca 72 kompanii czołgów rozpo
znawczych 17 Wielkopolskiej Dywi
zji Piechoty, Stanisław Skibniewski, 
wyraził słowa uznania dla organiza
torów akcji oraz przekazał na konto 
komitetu sumę 23.850 zł. Inny Wiel
kopolanin, mieszkający obecnie w 
Montrealu, Janusz Kapuściński, po
wiadomi również komitet o doko
naniu wpłaty na ten cel.

POLONIA KOOPERUJE 
Z  POLSKĄ

W związku z wydaniem przez 
władze polskie odpowiednich prze
pisów, w Polsce działa już 12 prze-< 
mysłowych, usługowych i handlo
wych przedsiębiorstw polonijnych, 
a w najbliższym czasie powstanie 
16 nowych. Produkcja obecnych 
firm polonijnych obejmuje szeroki
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asortyment wyrobów uzupełniają
cy ^  zaopatrzenie rynku krajowego 
w deficytowe towary lub pomagają
cych ograniczyć import różnych ak
cesoriów. Nowym kierunkiem, ja
kim interesu je. się kapitał polonijny, 
jest zagospodarowanie surowców od
padowych ;— np. przetwarzanie ser
watki na białko, wytwarzanie kon
centratów, esencji cebulowej itp.

NAGRODA ZA  KSIĄŻKĘ 
O POLSCE

Redakcja miesięcznika „Polska” 
podjęła nową, interesującą inicjaty
wę — przyznawania dorocznej na
grody za najlepszą książkę o Pol
sce napisaną przez cudzoziemca. 
Laureat, oprócz nagrody pieniężnej, 
otrzyma zaproszenie na 10-dniowy 
pofoyt w Starym Kraju.

POLONIJNE AUDYCJE 
POLSKIEGO RADIA

Jeżeli chciałbyś wiedzieć, jak wy
glądają rodzinne strony, z których 
wyjechałeś lub też wieś czy mias
to, z którego pochodzą Twoi rodzi
ce czy dziadkowie, reporter spełni 
Twoje życzenie. Każdy, kto chciał
by usłyszeć specjalnie dla niego 
przygotowany reportaż z miejsco
wości, którą pamięta sprzed lat lub 
zna jedynie z opowiadań rodziców, 
kto chciałby również usłyszeć głosy 
swych najbliższych — może napisać 
do Polskiego Radia, a życzenie jegoj 
zostanie spełnione. Zgłoszenia do 
koncertu życzeń oraz prośby o na
danie specjalnych reportaży należy 
przesyłać pod adresem: Polskie Ra

dio — Audycje dla Polonii, 00-950 
Warszawa, skrytka pocztowa 46, 
Polska.

„M OZAIKA POLSKA”

Bardzo interesującą i pożyteczną 
publikację rozpoczęły w tym roku 
wydawnictwa oświatowe „Wspólna 
Sprawa”. Prócz znanych szerokiemu 
Ogółowi w Polsce różnojęzycznych 
wersji „Mozaiki”, „Wspólna Spra
wa” wydaje od stycznia 1976 r. 
dwumiesięcznik „Mozaika Polska”, 
przeznaczony głównie dla Polonii 
zagranicznej. Czasopismo — podob
nie jak jego wersje krajowe — jest 
lekturą pomocniczą do nauki języ
ka, tym razem języka polskiego, 
opatrzoną w słowniczki polsko-an- 
gielskie.

„Mozaika Polska” wychodzi w ob
jętości 32 strony i zawiera teksty 
różnorodne pod względem tematycz
nym i językowym: są więc frag
menty prozy literackiej — klasycz
nej i współczesnej — poezje, pio
senki, dialogi, reportaże oraz stałe 
Tuibryki poświęcone tematyce kul
turalnej (sztuka, film, teatr książki, 
turystyka i sport).

„WITAJCIE W DOMU”

„Witajcie w domu” — pod takim 
tytułem Stołeczne Biuro Imprez Ar
tystycznych, przy współpracy To
warzystwa Łączności z Polonią Za
graniczną „Polonia” , organizuje dla 
gości i turystów zagranicznych spe
cjalny pnogram folklorystyczny. 
Program uatrakcyjniają bajecznie
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kolorowe stroje z różnych regionów 
Polski.

POLONIJNE POWKOTY 
W  OBIEKTYWIE

W Klubie Międzynarodowej Prasy 
i Książki w warszawskim osiedlu 
Bródno otwarta była wystawa „Po
lonijne poiwroty”. Składał się na nią 
wybór najciekawszych fotogramów 
Grzegorza Rogińskiego, fotoreporte
ra miesięcznika „Panorama Polska”, 
wydawanego przez Towarzystwo 
„Polonia” . 60 fotogramów przed
stawiało wzruszające chwile powi
tania ojczyzny, przygody na wy
cieczkowych trasach w Polsce i po
żegnania. Wystawę odwiedzili tak
że liczni przedstawiciele Polonii.

Z  SYDNEY DO POLSKI

Na zaproszenie Towarzystwa Łą
czności z Polonią Zagraniczną „Po
lonia” przebywała niedawno w Pol
sce delegacja Polsko-Australijskiego 
Towanzysfcwa Kulturalnego z Syd- 
ney, z prezesem Harry Hefką na 
czele. Goście uczestniczyli w wielu 
imprezach kulturalnych, m. in. w 
Festiwalu Arii i Pieśni w Krynicy, 
Festiwalu Piosenki w Opolu i Ko
łobrzegu oraz w IV Światowym 
Festiwalu Chórów Polonijnych w 
Koszalinie. Towarzystwo z Sydney 
planuje w najbliższym czasie wzbo
gacenie własnej działalności kultu
ralnej.
U S A

OBCHODY 35-LECIA 
PRL W  USA

W wielkich ośrodkach polonijnych 
w Stanach Zjednoczonych odbywały 
się różnego rodzaju obchody orga
nizowane z okazji. Święta Odrodze
nia Polski. Jedną z największych 
tego rodzaju uroczystości był dzień 
polsiki— zorganizowany w półmilio
nowej aglomeracji miejskiej w 
Grand Rapids w stanie Michigan. 
Około 30 proc. mieszkańców tego 
rejonu to Amerykanie polskiego po
chodzenia.

W obchodach wzięli udział przed
stawiciele miejscowych władz i de
putowani do Kongresu stanu Michi
gan. Odczytano list od prezydenta 
Jimmy Cartera skierowany z okazji 
odbywającego się tu dnia polskiego 
do organizacji polonijnej Polish He- 
ritaige Association, która — notabe
ne — była inicjatorem imprezy.

200 ROCZNICA ŚMIERCI 
KAZIM IERZA PUŁASKIEGO

Mimo że rocznica samej bitwy 
i śmierci Kazimierza Pułaskiego 
przypadała dopiero w październiku 
1979, to jednak wcześniejsza wizy
ta „Daru Pomorza”  otworzyła uro
czystości obchodzone w całych Sta
nach Zjednoczonych.

Przewodniczący rady miejskiej 
Savannah — Frank Rossister ogło
sił proklamację zapowiadającą „pol
skie dni” na czas pobytu „Daru Po
morza”. Polscy kadeci i członkowie 
komitetu obchodu 200 rocznicy bit
wy pod Savannah złożyli wieńce 
pod pomnikiem Kazimierza Pułas
kiego. Załoga „Daru Pomorza” 
uczestniczyła również w wielkim
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pochodzie połączonym z odtworze
niem historycznych scen bitewnych. 
Statek stał się miejscem spotkań dla 
kilku tysięcy Amerykanów cieka
wych informacji o współczesnej 
Polsce. W samym mieście otwarto 
natomiast wystawę „Polska — Oj
czyzna Pułaskiego”. Odbyły się też 
pokazy filmów i wiele imprez kul
turalnych z udziałem załogi statku.

Obchody święta niepodległości 
Stanów Zjednoczonych wzbogaciła 
uroczystość odsłonięcia pomnika bo
hatera narodowego Polski i USA, 
Tadeusza Kościuszki. Pomnik ten 
jest darem narodu polskiego dla 
narodu Stanów Zjednoczonych. 
Przyrzeczenie tego daru złożył w 
czasie obchodów 200 rocznicy pow
stania. USA, w 1976 r., I Sekretarz 
KC PZPR Edward Gierek. Władze 
miejskie Filadelfii przeznaczyły dla 
tego cennego daru jedno z najbar
dziej reprezentacyjnych miejsc w 
samym centrum miasta. Przybyły tu 
tysiące mieszkańców Filadelfii, w 
tym liczna Polonia oraz załoga stat
ku szkolnego „Dar Pomorza”.

Uroczystość ta stała się okazją 
dó zaprezentowania politycznej 
i gospodarczej aktywności Polski 
oraz jej związków z amerykańską 
Polonią. Załoga „Daru Pomorza” 
podejmowana była w domach Ro
daków, których w Filadelfii jest 
prawie 100 tys.

Odsłonięciu pomnika towarzyszyło 
też wiele imprez kulturalnych. Za
łoga „Daru Pomorza” przekazała kil
ka eksponatów filadelfijskiemu mu
zeum morskiemu. W największym

kinie wyświetlono polskie fflmy fa
bularne i dokumentalne, a polonij
ny zespół artystyczny z Buffalo wy
stąpił z koncertem pieśni ludowych. 
Zaprezentowano również wystawę 
obrazującą osiągnięcia Polski w  po
wojennym 35-leciu.

ROCZNICA LOTU 
MIROSŁAWA 

HERMASZEWSKIEGO 
NA FORUM ONZ

W pierwszą rocznicę lotu kos
micznego Mirosława Hermaszew
skiego, w czasie nowojorskiej sesji 
Komitetu ONZ do Spraw Pokojo
wego .Wykorzystania Przestrzeni 
Kosmicznej, odbyła się uroczystość 
przekazania przewodniczącemu ko
mitetu, amb P. Jarfkowttschowi 
(Austria) medali okolicznościowych, 
upamiętniających udział polskich 
instytucji naukowych w przygoto
waniu i przeprowadzeniu lotu. Są 
to medale Polskiej Akadem! Nauk, 
Komitetu Badań Kosmicznych, Cen
trum Badań Kosmicznych i Insty
tutu Fizyki, Wojskowego Instytutu 
Medycyny Lotniczej, Instytutu Lot
nictwa oraz Instytutu Geodezji 
i Kartografii.

W YSTAW A O KAZIMIERZU 
PUŁASKIM

Z inicjatywy Towarzystwa Łącz
ności z Polonią Zagraniczną „Polo
nia” przygotowana została wystawa 
z okazji 200 rocznicy śmierci Pu
łaskiego, zatytułowana: „Kazimierz
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Pułaski- — bohater dwu narodów” . 
Obejmuje ona 15 plansz fotografi
cznych barwnych i czarno-białych, 
przedstawiających życie i działal
ność wybitnego Polaka. Wystawa 
wysłana zostanie do placówek kon
sularnych i organizacji polonijnych 
w  Stanach Zjednoczonych.

UROCZYSTE OBCHODY 
DNIA PUŁASKIEGO

Zgodnie z decyzją prezydenta 
USA, 11 października 1979 r. obcho
dzony był w Stanach Zjednoczonych 
jako Dzień Pamięci gen. Kazimierza 
Pułaskiego, który przed 200 laty od
dał swe życie za wolność tego kra
ju.

Na wszystkich budynkach rządo
wych USA została wywieszona fla
ga amerykańska. Proklamacja pre
zydencka, odczytana z okazji od
słonięcia w  Buffalo (stan Nowy 
Jork) pomnika Kazimierza Puła
skiego, oddaje hołd wkładowi, jaki 
pokolenia Amerykanów polskiego 
pochodzenia wniosły w  rozwój Sta
nów Zjednoczonych. Najmiększe 
uroczystości miały miejsce w Sa- 
vannah, w stanie Georgia, a więc 
w miejscu, w którym poległ boha
ter. W wielu wyższych uczelniach 
-odbyły się odczyty i spotkania poś
więcone udziałowi Polaków w wal
kach o wolność Stanów Zjednoczo
nych. Uroczystości, i wieczory zwią
zane z rocznicą przygotowano rów
nież w ośrodkach Polonii amery
kańskiej.

Ambasador PRL w USA Romuald 
Spasowski złożył wieńce pod pom

nikiem Pułaskiego na jednej z cen
tralnych ulic Waszyngtonu.

GENERAŁ PUŁASKI 
W BUFFALO

Trzy lata temu, w 200 rocznicę 
powstania Stanów Zjednoczonych, 
Edward Gierek ofiarował narodowi 
amerykańskiemu w imieniu narodu 
polskiego dwa pomniki — Tadeusza 
Kościuszki i Kazimierza Pułaskie
go — bohaterów walk niepodległoś
ciowych obu krajów.

Pierwszy z pomników odsłonięto 
kilka miesięcy temu w Filadelfii. 
Uroczystość odsłonięcia drugiego 
pomnika odbyła się ostatnio w jed
nym z największych ośrodków polo
nijnych Stanów Zjednoczonych, Bu
ffalo.

Przekazaniu polskiego daru nada
no charakter powszechnego święta. 
Burmistrz Buffalo, James Griffin 
i starosta powiatu Erin, w którym 
to miasto się znajduje, Edward 
Rutkowski, ogłosił polskie dni w 
mieście. Wypełnione one byty sze
regiem imprez artystycznych. W 
hali uniwersytedkiej wystąpili m-in. 
przybyli z Warszawy artyści estra
dowi.

Pomnik K. Pułaskiego, dłuta pol
skiego rzeźbiarza Kazimierza Dani
lewicza, wraz z cokołem ma ponad
10 m i jest jednym z najwyższych 
pomników w USA.
. W uroczystości wzięła udział de
legacja przybyła z Polski, z człon
kiem Rady Państwa, przewodniczą
cym Związku Bojowników o Wol
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ność i Demokrację Stanisławem 
Wrońskim, sekretarzem generalnym 
Towarzystwa „Polonia” Wojcie
chem Jaskotem, prezydentem miasta 
Rzeszowa, utrzymującego kontakty z 
Buffalo, Mieczysławem Chudzikiem 
oraz konsulem generalnym PRL. w 
Nowym Jorku, Kazimierzem Cia- 
siem.

PRASA POLONIJNA W USA

W USA wychodzi aż 107 perio
dyków -polonijnych. Aktualne roz
mieszczenie prasy polonijnej w Sta
nach Zjednoczonych przedstawia 
się następująco: 8 periodyków w 
Kalifornii, 2 w Connecticout, 1 ńa 
Florydzie, 23 w Massachusetts, 14 
w Michigan, 2 w Minnesocie, 8 w 
New Jersey, 19 w Nowym Jorku, 5 
w Ohio, 11 w Pensylwanii, 1 w 
Teksasie, 1 w Wirginii, 6 w Ko
lumbii, 6 w Wiscansin.

Stolicą dziennikarstwa polsko- 
amerykańskiego jest Chicago, po 
nim zaś Nowy Jork i Detroit. Prasa 
(polonijna traci niestety coraz wię
cej czytelników młodych, którzy nie 
znają języka rodziców, daje się za
tem zauważyć tendencje do dwu- 
języczności — 48 periodyków polo
nijnych wychodzi w języku polskim, 
32 w obu językach, a 27 po angiel
sku.

ZŁOTY JUBILEUSZ 
ZW IĄZKU PODHALAN

Związek Podhalan w Ameryce 
Północnej uroczyście obchodził 50- 
lecie swojego istni eraa. Związek 
Podhalan — Polish Highlander, Al-

liance w Chicago, posiada 4 oddziały 
w (tym mieście oraz w Detroit i Pa- 
scaic. Ideą było skupienie podha- 
lan pod hasłem pielęgnowania tra
dycji góralskich, zacieśnienia więzi 
ze Starym Krajem, niesienia pomo
cy dla Tatr i Podhala. Związek 
organizował wycieczki polonijne na 
Podhale, ufundował w 1934 r. pom
nik Władysława Orkana w Nowym 
Targu. W nastęnych latach rozsze
rzono działalność na Kanadę.

Uroczystości jubileuszowe odbyły 
się w Chicago. Wśród licznych gości 
byli przedstawiciele Towarzyst
wa Łączności z Polonią Zagranicz
ną „Polonia” z sekretarzem general
nym Wojciechem Jaskotem i Związ
ku Podhalan z Zakopanego — J. 
Staszelem.

Na zakończenie obchodów odbył 
się bankiet z udziałem tysiąca goś
ci, spośród nich wielu przybyło w 
strojach góralskich. Urocze góralki 
■wprowadzały honorowych gości z 
Polski i ze Stanów Zjednoczonych — 
m.in. posłów polskiego pochodzenia 
do Kongresu: Perry’ego i Derwiń- 
śkiegó oraz ambasadora USA w 
Polsce.

Prezes Związku Podhalan Józef 
Gil przedstawił 50-letnią działal
ność „górali” amerykańskich. Zwią
zek należy do jednej z najbardziej 
prężnych organizacji polonijnych w 
USA. Chicagowskim Rodakom po
dziękował za przyjazne kontakty z 
Podhalem prezez Związku Podha
lan w Polsce J. Staszel. Serdecznie 
przyjęto wystąpienie sekretarza ge
neralnego Towarzystwa „Polonia” 
amb. W. Jaskota, dobrze znanego 
wśród Polonii chicagowskiej, który
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mówił o pięknej tradycji kultury 
regionu podhalańskiego, nie zanika
jącej w dalekiej Ameryce. Podkre
ślił także łączność Polonii z krajem, 
czego dowodem była liczna delegac
ja z Polski.

W dyskusji uzasadniono koniecz
ność dalszego rozwijania działalnoś
ci Polskiego Związku Ziem Zachod
nich w Ameryce, w związku z odra
dzającymi się w RFN tendencjami 
nazistowskimi i rewizjonistycznymi.

EDWARD KENNEDY 
O POLSCE

Tygodnik „ P e r s p e k t y w y ” 
(1979 r.) zamieścił rozmowę z sena
torem Edwardem Kennedym, w 
której senator wypowiedział się 
również na temat stosunków pol
sko-amerykańskich. Senator E. Ke
nnedy powiedział m. in.

„Polskę i Stany Zjednoczone, ku 
memu' zadowoleniu, łączą tradycyj
ne i serdeczne więzy. Pamiętamy, 
jaik Wielki wkład wnieśli do Ame
rykańskiej Rewolucji generałowie 
Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pu
łaski. Dostrzegamy poważną rolę, 
jaką w życiu międzynarodowym od
grywają sitosuliki (polsko-amery
kańskie, zarówno międypaństwowe, 
jak i we wszelkich innych dziedzi
nach. Z aprobatą też witamy ini
cjatywy polskie dotyczące wszelkich 
aspektów współżycia” .

POMNIK KOSCIUSZKI
W FILADELFII NA POLSKICH 

ZNACZKACH

Ministerstwo Łączności PRL 
wprowadziło do obiegu znaczek po

cztowy wartości 8.40 zł. przedsta
wiający pomnik Tadeusza Kościusz
ki w Filadelfii, ufundowany jako 
dar narodu polskiego dla narodu 
ameryikańskiego w związku z 200 
rocznicą powstania Stanów Zjedno
czonych Ameryki Północnej.

SENATOR MUSKIE 
O WRZEŚNIU 1939

Demokratyczny senator Edmund 
Muskie należy do tych Ameryka
nów polskiego pochodzenia (jego 
ojciec nosił nazwisko Marciszew- 
ski), którzy najwcześniej osiągnęli 
wytsoki, kongresowy szczebel polity
cznej kariery. Od 1952 r. jest on 
przywódcą Pantii Demokratycznej w 
stanie Maine. W latach 1955—59 
był .gubernatorem tego stanu, od 
roku 1959 jest nieprzerwanie sena
torem reprezentującym partię de
mokratyczną w Kongresie. Pełni za
razem funkcję przewodniczącego 
jednej z najważniejszych komisji 
Senatu — budżetu i finansów.

W swoich refleksjach — bardzo 
osobistych — na temat września 
1939 roku i II wojny światowej, se
nator Muskie zaznaczył: „Napad 
na Polskę był aktem uśmiercenia 
narodu. Jednakże dla mnie i dla 
mojej rodziny był to szok szczegól
nie bolesny i osobisty. Mój ojciec 
i matka opuścili Polskę 40 lat 
wcześniej, ale bliscy krewni ciągle 
tam żyl-i, a ich los był nieznany. 
My, dzieci, wzrastaliśmy w atmos
ferze szczególnej dumy z polskiego 
dziedzictwa, dlatego też upadek 
Polski był dla nas wszystkich tra
gedią. Czuliśmy, że wkrótce znaj
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dziemy się w stanie wojny. Mieliś
my wszakże w tamtym czasie nie
wielkie wyobrażenie o niewysłowio- 
nych, nieludzkich poczynaniach fa
szystowskiego wroga, podobnie jak 
i o rozmiarach dzieła zniszczenia” .

OŻYWIONA DZIAŁALNOŚĆ 
FUNDACJI 

KOŚCIUSZKOWSKIEJ

Zasłużona dla krzewienia kultury 
polskiej w Stanach Zjednoczonych 
Fundacja Kościuszkowska rozwija 
w Nowym Jorku ożywioną działal
ność tej instytucji. Niedawno w 
swojej siedzibie przy 65 ulicy na 
Manhattanie, fundacja ta zorganizo
wała m. in. wieczór polskiej poezji 
współczesnej, wystawą prac na te
mat ilustracji książek dla dzieci w 
Polsce oraz wystawę malarską no
wojorskiego artysty polskiego po
chodzenia — Richarda Karwostóe- 
g°.

POLONIA W MICHIGAN

Początków Polonii w Michigan 
szukać należy już w drugiej poło
wie XVIII wieku, kiedy to zaczęl' 
osiedlać się tu pierwsi Polacy. "V 
roku 1858 powstała pierwsza polska > 
parafia w Parisville, a po niej dal
sze. W roku 1972 w stanie tym, za
mieszkałym przez 300 tys. Amery
kanów polskiego pochodzenia, było 
90 polskich parafii, 100 kościołów, 
75 szkół p tawowych, 15 wyż
szych, 2 kolegia i jedno polskie se
minarium. W Michigan wychodzą 
64 czasopisma dla Polonii.

SYMPATYCY 
POLSKIEJ KSIĄ 2K I

Cenną działalność popularyzowa
nia polskiej kultury a szczególnie 
publikacji książkowych, prowadzi 
działający w Chicago Klub Przyja
ciół Polskiej Książki. Do ostatnich 
osiągnięć Klubu należą dwie intere
sujące wystawy starodruków pol
skich, zaprezentowane na konferen
cji amerykańskich bibliotekarzy w 
Chicago i na zjeździe amerykań
skich slawistów w Columbus, Ohio. 
Pokazano tam m. in. reprodukcję 
pierwszych wydań Psałterza Flo
riańskiego i wierszy Kochanowskie
go. Klub współpracuje także z pol
skimi szkołami. W planach na naj
bliższą przyszłość jest wystawa pol
skiego plakatu oraz reprodukcji śre
dniowiecznych dokumentów pol
skich.

POLONIA KONTRA 
„THE END”

Polsko-Ameryikańsfcie Towarzyst
wo Obrońców wytoczyło Burtowi 
Reynoldsowi, autorowi amerykań
skiego filmu „The End” (Koniec) 
sprawę sądową. Towarzystwo doma
ga się nie dopuszczenia filmu na 
ekrany oraz odszkodowania w wyso
kości 100 milionów dolarów za 
umyślne, celowe i złośliwe szkalo
wanie polskiej grupy etnicznej. Pre
zesem Towarzystwa, które jest or
ganizacją społeczną Polonii amery
kańskiej, jest Leonard Jastrząb, a 
adwokatem Luis Kutner.
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JĘZYK POLSKI W DETROIT

W Detroit t t  drugim co do wiel
kości po Chicago skupisku polonij
nym w  USA — opublikowano ostat
nio dane dotyczące nauki języków 
obcych w szkołach publicznych me
tropolii detroicJdej. Stwierdzano 
spadek ich nauczania w szkołach 
dertroickkh, a wzrost w Okolicz
nych miasteczkach. Zwraca uwagę 
spadek nauki języków obcych na 
uniwersytetach i kolegiach stanu 
Michigan. Obecnie w żadnej publi
cznej szkole w Detroit nie jest wy
kładany język polski, a tylko — w 
minimalnym zakresie — w trzech 
sokołach parafialnych. W jednej 
szkole typu wyższego, w której nau
ka języka polskiego jest dobrze po
stawiona — w Zakładach Nauko
wych w Orchard Lake — brakuje 
chętnych.

Z KAMERĄ ZA OCEANEM

W stolicy amerykańskiej Polo
nii — Chicago przebywa ekipa fil
mowców z Warszawy pod, wodzą 
reżysera Mieczysława Waśkowsłde- 
gO, który realizuje (prawie w całoś
ci) za oceanem swój, kolejny film — 
„Nowojorski epizod”. Chociaż akcja 
obrazu osadzona jest w Nowym 
Jorku, sekwencje we wnętrzach 
kręcone, są w Chicago; liczna w 
tym mieście Polonia udostępnia fil
mowcom z Polski swoje restauracje, 
mieszkania, motele. I tak na przy
kład część zdjęć kręcona jest w re
stauracji noszącej nazwę „Warsza
wa”. Autorem scenariusza jest Je
rzy Ofierski. Przypomnijmy, że

przed kilkoma laty inńy polski re
żyser zjechał ze swą ekipą do Chi
cago, aby utrwalić na taśmie wiele 
scen zabawnej komedii „Kochaj 
albo rzuć”. ByJ nim Sylwester Chę
ciński.

POLONIJNI ADWOKACI 
W USA

Krajowe Stowarzyszenie Adwoka
tów w USA (National Advocates 
Society), skupiające prawników pol
skiego pochodzenia, zorganizowało 
zbiorowe zaprzysiężenie 33 swoich 
członków w Sądzie Najwyższym w 
Waszyngtonie, uprawniające ich do 
występowania wobec tej najwyższej 
instancji sądowej Stanów Zjedno
czonych. Nie jest to pierwsza ini
cjatywa polonijnych prawników 
wyjścia na teren ogólnokrajowy. 
NAS (tak brzmi skrót) niejedno
krotnie organizowało już konferen
cje i spotkania w  departamentach 
i agencjach rządowych w Waszyng
tonie.

X FESTIWAL POLSKI 
W DETROIT

W Detroit odbył się w 1979 r. 
tradycyjny jiiż dla tego miasta X  
Festiwal Polski. Jego inspirato
rami są czołowi działacze organi
zacji polonijnych z okręgu Detroit. 
W otwarciu imprezy, w której ucze
stniczyło ok. 400 tys. mieszkańców 
miasta i okolic, udział wzięli człon
kowie Kongresu Stanów Zjednoczo
nych, deputowani ze stanu Michi
gan oraz przedstawiciele władz sta
nowych i miejskich. Polskę repre
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zentował konsul generalny PRL w 
Chicago 3T. Biały.

THE NEW ENGLAND 
POLISH AMERICAN DIGEST

Od ponad dwóch łat .w Lymn w 
stanie Massachusetts, w pobliżu Bo
stonu, ukazuje się dwumiesięcznik 
pod nazwą „The New England Poli- 
sh American Digest” . Redaktorem 
naczelnym i wydawcą jest zasłużo
ny działacz polonijny, Bob Moody- 
Opechowski. . Na szpaltach tej bo
gato ilustrowanej gazety zamiesz
czane są informacje na temat aktu
alnych wydarzeń wśród miejscowej 
Polonii, materiały publicystyczne 
ukazuijące sylwetki znanych postaci 
polskiego pochodzenia dzieje emi
gracji, a także bogaty dział poświę
cony sprawom współczesnego życia 
Starego Kraju, jego historii i kul
turze.

80-LECIE 
„CHORU CHOPINA”

W tym roku mija 80 ląt istnienia 
Zespołu śpiewaczego im. Frydery
ka Chopina w Buffalo, który zało
żył muzyk-organista z Polski — 
Bolesław Michalski. Zespół ma cha
rakter amatorskiego chóru miesza
nego, a celem jego działalności jest 
rozpowszechnianie w Stanach Zjed
noczonych bogatego dorobku pol
skiej muzyki i śpiewu. Długoletnim 
prezesem chóru jest znany w Bu
ffalo adwokat Tadeusz Mlkoli, dzię
ki którego inicjatywie i energii po
pularny „Chór Chopina” już dwu

krotnie odbył turnee artystyczne po 
Polsce, jak również miał występy w 
Białym Domu i w Bostonie podczas 
obchodów 200-łecia Stanów Zjed
noczonych.

KONCERT POLONIJNYCH 
iii IEWAKÓW
-b-

W nowojorskiej Carnegie Hall od
był się koncert polskich chórów 
i solistów organizowany corocznym 
zwyczajem przez chór „Echo”
i Związek Śpiewaków Polskich w 
Ameryce. Wystąpił m. in. chór „Ju
trzenka” z Brooklynu pod batutą 
prof. A. Bemyka oraz chór „Echo” 
ipod batutą dr. A. Zająca. Wykona
no utwory Chopina, Paderewskiego, 
Wieniawskiego. Kavela.

B R A Z Y L I A

PRASA POLONIJNA 
W  BRAZYLII

Potrzeby kulturalne wielu pol
skich emigrantów, którzy w poszu
kiwaniu zarobków osiedlili się w 
Brazylii od połowy XIX wieku, za
spokajały m. in. liczne czasopisma
i biuletyny. Najdłużej utrzymywały 
się tygodniki: „Gazeta Polska” za
łożona w 1892 r. przez Karola Szul
ca; „Polak w Brazylii” ' założony 
przez Kazimierza Wyrchałowskiego 
w 1905 r.; „Lud” założony w r. 1920
i po przerwie w latach 1940—1947 — 
pismo to ukazuje się do dzisiaj. Jest 
•to obecnie jedyna polska gazeta w 
Brazylii.
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A R G E N T Y N A

k s i ą ż k a  o  p o l o n i i  
a r g e n t y ń s k i e j

Meritum książki pt. „Czternaście 
lat mroiku” pióra Józefy . adzymiń- 
skiej, wydanej przez W y iwnictwo 
Literackie w Krakowie, to — jak 
napisał recenzujący ją Adam Ko
walski — cenne informacje o życiu 
argentyńskiej Polonii. Radzymińska 
dotarła do Buenos Aires w paź
dzierniku 1948 roku, do Polski na
tomiast wróciła w roku 1962. Miała 
więc dużo czasu, aby poznać z auto
psji życie Rodaków w Argentynie. 
W ciągu swoich „czternastu lat 
mroku” spotkała w tym dalekim 
kraju wybitnych Polaków: Witolda 
Gombrowicza i Witolda Małcużyń- 
skiego, utrzymywała liczne kontak
ty 2 pracownikami redakcji polskich 
czasopism, właścicielami wydawni
ctw, bywalcami Domu Polskiego
i polskich teatrów amatorskich: ar
tystami i działaczami kultury. Do
chodzą do tego jeszcze kontakty 
utrzymywane drogą koresponden
cyjną (np. z Teodorem Parnickim
i Melchiorem Wańkowiczem) oraz 
naprawdę bogata wiedza zdobyta 
poprzez wytrwałe studia, dotycząca 
długiej historii polskiej emigracji 
zarobkowej i politycznej do Argen
tyny. Cały ten ciekawy materiał 
poznawczy wpleciony jest umiejęt
nie w tok narracji zasadniczej, 
czyli w obszerną i pełną dramaty
zmu opowieść o zmiennych kolejach 
losu i wydatnych efektach pracy 
(literackiej, dziennikarskiej, korek-

torskiej, translatorskiej, plastycz
nej, muzycznej itd.).

POLONIJNI PLASTYCY

Piotr Pawluczuk założył w Bue
nos Aires Koło Artystów Plastyków 
Polskich, które skupiło wielu wy
bitnych rzeźbiarzy i malarzy ■— ple
jadę twórców o ustalonym dorobku
i tych, którzy się dopiero wybija
ją. W swoim domu w Villa Balester 
P. Pawluczuk urządza częste zebra
nia dla ludzi świata sztuki, także 
Argentyńczyków. Sam Pawluczuk 
maluje pejzaże argentyńskie, ale 
przeważającą część jego twórczości 
stanowią obrazy o tematyce pol
skiej, jak: „Żubry” , „Symfonia zi
mowa” , „Slub na Podlasiu” , Wese
le kurpiowskie” . Po długich stara
niach zdołał urządzić galerię wysta
wową w Domu Polskim, która figu
ruje w argentyńskim kalendarzu 
imprez w Buenos Aires.

W I E L K A  B R Y T A N I A

POLSCY TWÓRCY W 
WIELKIEJ BRYTANII

Od wielu lat w Wielkiej Brytanii 
działa Zrzeszenie Plastyków Pol
skich, które liczy 60 członków. Obok 
twórców renomowanych, jak Feliks 
Topolski i Stefan Knapp, o laury 
na brytyjskim rynku walczy wielu 
innych polskich malarzy, grafików, 
a także rzeźbiarzy. Niektórzy z 
nich, jak Tadeusz Koper i Tadeusz 
Beutlich, doczekali się po kilka wy-
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Staw w renomowanych galeriach, 
zdobywając uznanie krytyki. Jest 
wśród nich wielu twórców napraw
dę utalentowanych, jak rzeźbierz 
Piotr Mleczko, malarze i rysownicy: 
Stanisław Frenkiel i Zygmunt Tur
kiewicz, czy Tadeusz Boborowski, 
który wykonuje piękne kompozycje 
w  ikutym żelazie.

BIBLIOTEKA POLSKA 
W LONDYNIE

Największą na terenie Wielkiej 
Brytanii biblioteką kolekcjonującą 
polonica jest Biblioteka Polska w 
Londynie. W skład jej zbiorów 
wchodzi 81.614 tytułów (polskich 
lub obcojęzycznych publikacji doty
czących spraw polskich; 1. 784 skry
ptów; 557 rękopisów; 210 atlasów
i map; 1.084 nut i śpiewriików; 127, 
płyt gramofonowych; 37.917 foto
grafii; 11.571 ekslibrisów.

NA ZAPROSZENIE RODAKA

Dziesięcioro dzieci — wychowan
ków domów dziecka z woj. jelenio
górskiego zakończyło dwutygodnio
wy pobyt w  Wielkiej Brytanii, do
kąd zostały zaproszone przez pana 
Henryka Baranowskiego, biznesme
na polskiego pochodzenia, wielkiego 
przyjaciela najmłodszych. Zadbał on
o liczne atrakcje dla swoich gości, 
m. in. odwiedziny obozu młodzieżo
wego, portu i rezydencji fundatora 
w Szkocji.

STOWARZYSZENIE 
POLSKICH RODZIN 

„OGNIWO”

Stowarzyszenie to, liczy ponad 5 
tys. członków i.jest najliczniejszym 
sttowarzyszeniem w Wielkiej Bryta
nii (poza emigracyjnymi organiza
cjami kombatanckimi). Na jego cze
le stoi Zbigniew Bobiński. „Ogni
wo”  istnieje od 9 lat i ma trzy 
podstawowe zadania:_ zbliżyć Pol
skę, polską kulturę, sztukę, historię'
i tradycję społeczności brytyjskiej; 
utrzymywać więź członków i ich 
rodzin ze Starym Krajem; pomagać 
sobie wzajemnie. Przykładem dzia
łalności „Ogniwa” może być objaz
dowa wystawa „Warmia i Mazury” , 
zorganizowana w Wielkiej Brytanii 
wspólnie ze stowarzyszeniem „Po
jezierze” z Olsztyna; koncerty cho
pinowskie, odczyty, spotkania z cieV 
kawymi ludźmi, m. in. z red. Mi-' 
chałem Wojewódzkim, który wygło
sił cykl prelekcji na temat zdobycia 
przez wywiad Armii Krajowej'-..ta
jemnicy broni „V” . W okresie urlo
powym stowarzyszenie organizuje 
czartery do Polski oraz wakacje dla 
polonijnych dzieci w  Polsce. Człon
kowie „Ogniwa” poprzez przekazy
wane dary mają również swój 
udział w  budowie Centrum Zdrowia 
Dziecka.

RF N

II POLONIJNY RAJD 
SAMOCHODOWY

Już po raz drugi Zjednoczenie 
Polaków w Berlinie Zachodnim,, 
przy współudziale Polskiego Związ
ku Motorowego, Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego i Towarzystwa „Po
lonia” , zorganizowało Polonijny
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Rajd Samochodowy, którego trasa 
wiodła z Berlina Zachodniego przez 
terytorium NRD do Zielonej Góry. 
Wzięło w nim udział 20 załóg z 
Berlina Zachodniego.

Uczestnicy biorący wdział w kon
kursie odpowiadali m. in. na pyta- 
iiia dotyczące Polski, działalności 
PKOL, Towarzystwa „Polonia” , tu
rystyki oraz Ziemi Lubuskiej. Roz
wiązania należało oddać na mecie. 
Nie wszystkie pytania były łatwe. 
Jedna z załóg w składzie: kierowca 
Jerzy Gołach i pilot Krystyna Gór
ska odwiedziła nawet bibliotekę w 
Zielonej Górze, aby zdobyć potrzeb
ne Informacje. Opłaciło się to, gdyż 
właśnie oni zostali zwycięzcami 
pierwszego etapu. Następnego dnia 
przeprowadzona została próba 
sprawnościowa, w której kierowcy 
wykazać się musieli dużymi umie
jętnościami prowadzenia samocho
du refleksem i zręcznością. W ogól
nej punktacji najlepsza okazała się 
załoga: Brigitte i Sigfried Zimmer- 
man — zwycięzcy ubiegłorocznego 
rajdu.

Zjednoczenie Polaków w Berlinie 
Zachodnim zamierza powtarzać im
prezę corocznie, za każdym razem 
do innego miasta w Polsce.

F R A N C J A

POMNIK KU CZCI 
LUDU POLSKIEGO

Pomnik upamiętniający wkład 
luldności pochodzenia polskiego w 
rozwój północnych regionów Fran
cji odsłonięty został 28 kwietnia 
1979 r. w Lille, przy skwerze prze

mianowanym z tej okazji ńa „Skwer 
Ludu Polskiego” . Wykonany z szare
go granitu, mierzący ok. 7 m wy
sokości, pomnik ten, dłuta A. Szlę
zaka, asystenta Xawerego Duni
kowskiego, został wzniesiony na 
podstawie jednomyślnej decyzji Ra
dy Regionalnej Francji Północnej, 
podjętej w połowie Ub. roku. De
partament Nord i Pas-dE-Calais 
stanowią najliczniejsze we Francji 
skupiska ludności polskiego pocho
dzenia, które oblicza się dziś na ok. 
600 tys. osób. Pochodzi ona z mię
dzywojennej emigracji zarobkowej, 
rekrutowanej do kopalni węgla w 
tym rejonie. W znacznym stopniu 
ludność ta przyczyniła się do roz
woju gospodarczego regionu północ
nego.

PZKO utrzymuje ścisłe związki 
z Polską. Mniej natomiast znane 
jest Polskie Stowarzyszenie Kultu
ralne im. Józefa Bema, powstałe w 
1958 r. i kontynuujące działalność 
rozwiązanego w 1950 r. Stowarzysze
nia Polaków na Węgrzech. Stowa
rzyszenie im. J. Bema liczy ok. 500 
członków.

Od 1960 r. posiada własną sie
dzibę w Budapeszcie, w której znaj
duje się księgozbiór liczący ok. 2,5 
tys. tomów w języku polskim, pły
ty z polską muzyką, pisma, przeźro
cza, filmy, wyroby polskiej sztuki 
ludowej. Od października 1960 r. są 
prowadzone bezpłatne kursy języka 
polskiego, na które uczęszczają 
członkowie Stowarzyszenia oraz 
osoby zainteresowane. Dużą pomocą 
służy działaczom Towarzystwa „Po
lonia” , przesyłając podręczniki, pły
ty i książki polskie.
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Na początku 1976 r. Stowarzysze
nie podjęło interesującą inicjatywę 
utworzenia Komisji Historycznej, 
której zadaniem jest odnajdywanie
i zabezpieczanie dokumentów i pa
miątek związanych ze wspólnymi 
losami narodu polskiego i węgier
skiego.

PARYŻANIE OGLĄDAJĄ 
„POTOP”

W dziesięciu kinach Paryża wyś
wietlany jest „Potop” Jerzego Hof
fmana. Film ten został skrócony
i prezentowany jest pod nowym ty
tułem: „Silniejszy niż burza” . Pra
sa francuska w pierwszych recen
zjach podkreśla przede wszystkim 
doskonałą grę Daniela Olbrychskie
go. Obszerną sylwetkę aktora opu
blikował także popołudniowy 
J r a n c e  S o i r ” .

B E L G I A

SPOTKANIE POLONII 
BELGIJSKIEJ

Z okazji 35-lecia Polski Ludowej 
odbyło się w Beringen, w prowincji 
Limburgia, uroczyste spotkanie Po
lonii belgijskiej. Uczestniczyli w 
mim przedstawiciele wszystkich po
koleń — byli kombatanci, którzy 
brali udział w  walkach o wyzwole
nie Belgii spod okupacji hitlerow
skiej, weterani pracy górniczej, jak 
również liczna grupa młodzieży.

Przemawiając do zebranych, am
basador PRL w Belgii — Jerzy Fe- 
liksiak i przewodniczący Centralnej

Rady Związków Zawodowych w 
Belgii — Jan Szala podkreślali ści
słą więź międy Polonią a Macierzą, 
wskazywali na dorobek Polski Lu
dowej i na pomyślny rozwój przy
jaznych stosunków polsko-belgij- 
skich.

Ambasador PRL wręczył zasłużo
nym działaczom polonijnym odzna
czenia państwowe.

W części artystycznej wystąpiły 
zespoły polonijne z Belgii i Holandii 
oraz artyści z Poznania.

POWSTAŁO TOWARZYSTWO 
W ALONIA-POLSKA

Po Towarzystwie Przyjaźni Bel
gijsko-Polskiej, z siedzibą w Bruk
seli i  senatorem Jeanem Koversem 
jako przewodniczącym, a takie po 
Flamandzko-Polskim Towarzystwie 
Kulturalnym w Gandawie, z prof. 
Francem Vynoke na czele, powstało 
trzecie w  Belgii stowarzyszenie 
przyjaciół Starego Kraju. Jego sie
dzibą jest największe miasto .Wa
lonii — Liege, a organizacja nazy
wa się Towarzystwo Walonia-Pol
ska.

Na czele tymczasowego zarządu 
stanął wybitny historyk, profesor 
uniwersytetu w Liege, Jacques $tie- 
non. Funkcję tę powierzono mu nie 
przypadkowo. Prof. Stienon jest 
autorem obszernej pracy o stosun
kach między Polską a Księstwem 
Liege. Obok prof. Steinona, wśród 
założycieli Towarzystwa znaleźli się 
inni przedstawiciele tutejszego uni- 
werstytetu, dziennikarze, ludzie kul- 
itury. Przewiduje się, że Towarzyst
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wo wyjdzie wkrótce poza Liege
i pozyska współpracowników w in
nych większych ośrodkach Walonii, 
jak Charleroi, Mons czy Namur.

MUZYKA POLSKA W 
BRUKSELSKIM RADIU

Znaną postacią wśród Polonii bel
gijskiej jest Anzelm Drożdżyniak— 
redaktor radiowego programu polo
nijnego, emitowanego od ponad 10

lat przez stację w Brukseli. Raz w 
tygodniu A. Drożdżyniak prezentuj* 
swoim słuchaczom audycję o cha
rakterze muzycznym, propagującą 
polski folklor. W programie możną 
też usłyszeć polskie piosenki i mu
zykę młodzieżową. Korespondencja 
nadsyłana do radia świadczy o du
żym zainteresowaniu tą audycją nie 
tylko wśród słuchaczy w Beigii, ale 
również we Francji, Holandii, RFN, 
a nawet w Anglii.
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