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Barbara Leś
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Kraków

MALINOWSKIEGO KONCEPCJA MAGII 
W KONTEKŚCIE JEGO OGÓLNEJ 

TEORII JĘZYKA
Problem atyka magii przew ija się w zasadzie przez większość 

p rac B. Malinowskiego In teresu je  się on bowiem kw estią gene
zy m agii, jej funkcji oraz relacji do innych  zjaw isk kulturow ych, 
przede wszystkim  do religii i nauki. Na szczególną uwagę za
sługuje jednak m oim  zdaniem  osadzenie przez Malinowskiego wła
snej koncepcji m agii w  jego teorii języka 2

I. Malinowskiego ogólna teoria języka

Rzecz oczywista, w  sw ojej ogólnej teorii języka M alinowski 
koncentru je się przede w szystkim  na zagadnieniu funkcji. Od
rzuca on koncepcję, według której język jest odpowiednikiem  pro
cesów intelektualnych i odzwierciedla czy powiela w form ie ciągu 
ekw iw alentów  słow nych rzeczywistą zawartość in te lek tu  czło
wieka. Jego zdaniem, język nie służy do wyrażania czy przeka
zywania myśli albo powielania procesów intelektualnych. Jest on 
jedną z głównych sił kulturow ych, nieodzownym składnikiem  
wszelkich . działań, a więc pełni aktyw ną, pragm atyczną rolę 
w zakresie ludzkich zachowań. Język jest więc dla M alinowskie
go zjawiskiem  kulturow ym , pew nym  typem  zachowań ludzkich,

2 Coral Gardens and T heir Magie, London 35, cały ten tekst został na
p isany w  oparciu o tę pracę M alinowskiego.

1 Zob. np. B. M alinow ski, W ierzenia p ierw otne i form y ustroju społecz
nego, 1915, A rgonauci Zachodniego P acyfiku, 1922, Magie, Science and R e- 
ligion, 1948, Szkice z teorii kultury, 1958. N a tem at dorobku M alinowskiego  
pisze A. K. Paluch, M alinowski, 1981.
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które nie pełnią funkcji uzupełniającej, ale odgryw ają sobie tylko 
właściwą, unikalną rolę, niczym nie dającą się zastąpić. Mowa 
jest przeto ekw iw alentem  gestu i ruchu. Co więcej, słowa oder
wane od ich kontekstu działania i sytuacji pozbawione zostają 
znaczenia i skuteczności. Ich znaczenie oparte jest bowiem na 
specyficznej konwencji, k tó re j się trzeba w  każdej ku ltu rze  n a 
uczyć. Aby zrozumieć znaczenie słów, trzeba je więc definiować 
w kategoriach doświadczenia i sytuacji, tzn. w  ram ach tekstu , 
w którym  występują, oraz kon/tekstu: a) kulturow ego i b) sy tu 
acji3.

Tak rozum iany język n ie funkcjonuje jako środek w yrażania 
m yśli czy kom unikow ania idei, ale pełni określoną funkcję p rag
m atyczną, czyli służy osiąganiu skutków  praktycznych. Zdaniem 
M alinowskiego istnieje możliwość wyróżnienia dwóch biegunów 
pragm atycznej m ocy słów: na jednym  z nich znajdują się sfo rm u
łowania o charakterze sakralnym , form uły magiczne, wypowie
dzi sakram entalne, egzorcyzmy, zaklęcia, błogosławieństwa oraz 
modlitwy. W szystkie tego rodzaju sform ułow ania o charakterze 
sakralnym  w yw ołują skutk i pośrednie, poprzez wprowadzanie 
w ruch  sił nadprzyrodzonych, Łub w sy tuacji gdy nab ierają  cech 
quasi-praw nych —  poprzez przyw oływ anie sankcji społecznych. 
Na drugim  biegunie znajdują się słowa, k tóre w yw ołują bezpo
średnie sku tk i pragm atyczne. Ja k  pisze M alinowski, rozkaz w y
dany podczas wałki, polecenie w ydane przez przywódcę p łyną
cego okrętu, wołanie o pomoc, m ają  taką .samą moc m odyfiko
wania przebiegu wydarzeń, jak każdy inny ak t fizyczny. To, co 
jest tu  najbardziej in teresujące to fakt, że we wszystkich spo
łecznościach przyjm uje się, iż słowa m ają  potencjalną moc w y
woływania działań. „Wypowiesz słowa przysięgi lub złożysz pod

3 Zdaniem M alinowskiego, kontekst obejm uje n ie  tylko w szystk ie w ypo
w iadane słow a, ale ta k ie  w yraz tw arzy, gesty, ruchy ciała, całą grupę 
ludzi obecnych przy w ym ianie w ypow iedzi oraz część środowiska, w  k tó
rym  się ci ludzie znajdują. K ontekst rzeczyw istości kulturow ej to w yp o
sażenie m aterialne, działania, interesy, w artości -moralne i  estetyczne, z k tó
rym i pow iązane są  słowa. K ontekst sytuacji to kontekst słów  i faktów  
społecznych.

6



pis i może okazać sią, że na -całe życie związałeś się, z zakonem, 
kobietą lub więzieniem. Wypowiesz inne słowo i m iliony ludzi 
ęzują się szczęśliwe, tak  jak dzieje się, gdy Ojciec Św ięty bło
gosławi wierzących. Ludzie postaw ią wszystko na  jedną kartę , 
zaryzykują swoje życie i m ajątek , wezmą udział w  wojnie lub 
niebezpiecznej wypraw ie, ponieważ wypowiedziano kilka słów. 
Słowa te mogą składać się na niem ądre przem ówienie współ
czesnego przywódcy lub prem iera, albo na form ułę sakram enta
lną, n iedyskretną uwagę raniącą „honor narodow y”, albo też na 
ultim atum . W każdym  z tych przypadków  jednak, słowa są rów
nie silnym i i determ inującym i przyczynam i działania”. Malino
w ski s ta ra  się udokum entować, że w każdym  społeczeństwie wy
stępu je  w iara w moc spraw czą słow a wypowiedzianego w okreś
lonych okolicznościach, że moc ta  stanow i o rzeczywistym  zna
czeniu słowa, w  związku z czym w yrw anie słowa jako jednostki 
lingw istycznej z jego kontekstu kulturow ego i społecznego poz
bawia je zupełnie znaczenia. Słowo w powiązaniu z sytuacją, 
z otoczeniem, z ludźm i i przedm iotam i, k tórym i dysponują oraz 
z przeszłym i doświadczeniami srtaje się bodźcem do ściśle określo
nego działania. Owe powiązania powodują, że im  bardziej popra
w ne jest odwołanie się do otaczającej rzeczywistości, im  prostsze 
i lepsze współdziałanie między człowiekiem, apara tu rą  i otocze
niem , ty m  większa jest skuteczność wypowiedzi. Tak więc w sy 
tuacjach, w k tó rych  język jest nieodłącznym  atrybu tem  działania, 
słowa imuszą być wypowiadane z absolutną dokładnością i rozu
m iane z absolutną ścisłością. Znaczenie pojedynczej wypowiedzi, 
k tóra niekiedy może być zredukow ana naw et ido jednego słowa 
definiowane jest przez zm ianę wywołaną w zachowaniu człowieka 
przez ten  dźwięk. Dla M alinowskiego znaczenie wypowiedzi to 
sposób korelacji odpowiednio wypowiedzianego dźwięku z  ele
m entam i przestrzennym i i czasowymi oraz fizycznymi rucham i 
człowieka; to w ynik kulturow ych reakcji w ykształconych w pro
cesie szkolenia, „w arunkow ania” lub wychowania. „Znaczenie 
słów  to skutek, jaki w yw ierają one na ludzkie um ysły i ciała, 
a poprzez nie na otaczającą rzeczywistość, taką, jaką została ona 
stw orzona w danej ku lturze i jaką jest postrzegana”. Każde sło
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wo m odyfikuje ludzkie działanie liub nim  kieruje. Jedna osoba 
oddziałuje na organizm  drugiej i pośrednio przez ten organizm  
na otaczające środowisko. W ten  sposób słowo staje  się ak tem  tak 
samo pełnym  znaczenia, jak  np. uścisk ręki.

Genezy przekonania o spraw czej mocy słów doszukuje się 
M alinowski w  doświadczeniach człowieka z okresu dzieciństwa. 
Dziecko reaguje na wszelkie niewygody fizyczne — głód, wilgoć, 
pozycję powodującą cierpienie itp. — przy użyciu rozm aitych 
gestów, do których należą także w yrażenia słowne. W zależności 
od typu doświadczanych przez dziecko stanów, w ydaje ono inne 
dźwięki, k tó re  w yrażają inne potrzeby czy pragnienia. Posiadają 
one bezpośrednie znaczenie dla osób dorosłych, k tó re  znajdują 
się w otoczeniu dziecka, a szczególnie dla m atki, w związku z czym 
w yw ołują zazwyczaj podjęcie jakiegoś działania m ającego na celu 
zaspokojenie określonej potrzeby dziecka. Dźwięki wydaw ane 
przez dziecko definiują więc jego potrzeby, stanowią środek od
działywania na otoczenie, gdyż są dla tego otoczenia znaczące 
i wywołują w  nim  serię działań, k tó re  prowadzą do zaspokojenia 
tych potrzeb. Na dalszym  etapie rozwoju dziecka dźwięki nie
artykułow ane zastąpione zostają dźwiękam i artykułow anym i, 
k tóre pełnią te same funkcje. Tak więc dziecko żyje w świecie 
skutecznych słów: wzywa kogoś i ten  ktoś się pojawia. Słowa 
zawsze są dlań realną siłą, a ich wypowiedzenie staje się rów no
znaczne z bezpośrednim  działaniem . W ten  sposób dziecko m a 
poczucie władzy nad rzeczywistością — dysponuje skutecznym i 
środkam i poruszania przedm iotów zew nętrznych (przyciągania ich 
lub odpychania) oraz wywoływania zmian we wszystkich odpo
wiednich elem entach otoczenia. Gdy dziecko dorasta, jego p rze
konanie o mocy słów nie tylko nie słabnie, ale naw et ulega wzmo
cnieniu. Na każdym  etapie kształcenia, nauczanie znaczenia słów 
przebiega bowiem równolegle z przekazyw aniem  um iejętności 
m anualnych lub intelektualnych. P rzy  posługiwaniu się jakim 
kolwiek przyrządem  lub narzędziem , słowo, k tóre je określa, staje 
się tak samo bliskie, jak stosow any przedm iot .W stosunkach m ię
dzyludzkich, dziecko uczy się imion i określeń pokrew ieństwa 
dla poszczególnych członków jego rodziny, uczy się, jak należy
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zwracać się do poszczególnych członków społeczności, w k tó re j 
żyje a swoje wobec nich obowiązki i zobowiązania poznaje wraź 
z często niezwykle złożoną tem iinologią socjologiczną. Ucząc się 
m agii czy religii, poznaje nazwy istot nadprzyrodzonych oraz 
rozm aite form uły o charakterze sakralnym , k tóre powiązane są 
ściśle z ry tuałam i. Jafk pisze Malinowski, „wczesna postaw a m a
giczna dziecka wobec słów, jego dziecięce wrażenie, że nazwa 
przyw ołuje osobę, że rzeczownik pow tarzany w ystarczającą ilość 
razy może doprowadzić do m aterializacji rzeczy — wszystko to  
staje się realnym  system em  w dogmatyzmie magicznym, którego 
dziecko się uczy”.

Przedstaw iona pow yżej Malinowskiego in terp re tac ja  genezy 
przeświadczenia o spraw czej mocy słów prowadzi nas już bez
pośrednio do jego koncepcji na tem at magii i języka magii.

II. M alinowskiego koncepcja m agii i języka magii
Pisząc o dwóch biegunach pragm atycznej mocy słów, Mali

nowski wskazał na specyfikę pragm atycznego charak teru  wypo
wiedzi m agicznych czy religijnych w porów naniu z wypowiedzia
mi niesakralnym i. Zaznaczył, iż w sferze wypowiedzi sakralnych 
w ystępuje znaczne zróżnicowanie pod tyirn względem. Do k a te 
gorii tej ftiożna bowiem zaliczyć np. pisma sakralne (np. Ewange
lie Św.), k tóre choć związane są z religią, nie w yw ołują skutków  
praktycznych. Dalej, m am y np. słowa wypowiadane podczas 
Mszy Św., przy pomocy których w odpowiednim kontekście na
stępuje transform acja chleba i wina w  Ciało i K rew  Chrystusa, 
czy też np. ak t w erbalny p o k u t y  towarzyszący spowiedzi w  Koś
ciele katolickim  lub ak t rozgrzeszenia udzielanego słownie przez 
spowiednika, k tóre w yw ołują rzeczywiste zmiany w święcie ludzi 
wierzących. Z drugiej zaś strony, słowa m agii np. w yw ołują uro
dzaj, chronią przed szkodnikami, gw arantu ją  uwieńczone sukce
sem kiełkowanie roślin  i ich wzrost, zapew niają obfite plony 
i chronią przed zbyt pospiesznym ich spożyciem. W szystko to, to 
sku tk i wyobrażone, ale obok nich daje się zauważyć także skutki 
realne słów magii, jak  np. konsolidowanie m oralne członków spo
łeczności upraw iającej magię, nadaw anie au to ry tetu  czarowniko
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wi, a przez to integrow anie całego procesu podejm owanych dzia
łań zbiorowych. . .

Swoją teorię języka magii Malinowski rozwija w oparciu
0 analizę form uł magicznych. Stw ierdza, iż różnią się one zde
cydowanie od innych tekstów  pod względem ich w ew nętrznego 
charakteru , gdyż istota języka magii polega na tym, że jest on ję 
zykiem  świętym , niezm iennym  i służy specyficznym  celom. Za
sadą m agii w erbalnej jest zdaniem M alinowskiego tzw. twórcza 
m etafora magii, k tóra polega na  tym , że słowo odwołuje się do 
czegoś więcej niż faktycznie istnieje i <w ten  sposób nakłada na 
osobę czy istotę, do której się zwracamy, pewne zobowiązanie lub 
staw ia ją w sy tuacji swego rodzaju emocjonalnego przym usu. 
M alinowski widzi tu  analogię z sytuacją społecznego pochlebstwa, 
gdy zw racam y się do ludzi używając nieco wyższych ty tu łów  niż 
oni faktycznie posiadają, gdy posługujem y się nieprawdziw ym i
1 pochlebnym i term inam i wskazującym i na pew ne nasze stany  
uczuciowe czy innego rodzaju powiązania z tym i osobami, by 
skłonić je do zareagowania w sposób przez nas pożądany.

Przechodząc do bardziej już szczegółowej analizy form uł m a
gicznych, M alinowski zaczyna od kw estii zam iaru w magii. Uwa
ża, że mimo iż z naszego punktu  widzenia zam iar ten  istnieje 
tylko w wyobraźni, to dla tych, którzy magię upraw iają, mieści 
się on w ram ach specyficznego, realnego św iata magii i w zwią
zku z tym  jest w stanie wywierać wpływ na ich zachowania. 
Z punktu  widzenia dogmatu, wszelkie czyny magiczne, od ofiar 
składanych duchom do form uł m agicznych polegają na zabiegach 
jednego typu. M ają bowiem na celu w yprodukowanie lub w ytw o
rzenie jakiejś siły i przeniesienie jej pośrednio lub bezpośrednio 
na jakiś przedmiot, k tó ry  zgodnie z w iarą pozostaje pod w pły
wem tej siły. Chodzi tu  więc o w ytw arzanie i stosowanie siły  m a
gicznej, k tó ra  istnieje realnie w sferze w iary i zachowań. Zgodnie 
z w ierzeniam i siła ta  istniała zawsze, odkąd człowiek wszedł 
w posiadanie magii (bez względu na to, w jaki sposób) i nadal 
istnieje w łaśnie w  form ule magicznej. Podstaw owy dogmat, leżą
cy u podstaw  tego przekonania m ożna byłoby dziś wyrazić sło
wami „in principio erat verbum ”. Istotą w iary m agicznej jest
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więc przekonanie, że siła m agiczna. zaw arta jest w  słowach, na 
mocy ich wcześniejszego tajemniczego związku z określonym  a s 
pek tem  rzeczywistości. Zgodnie z. wierzeniami,, form uły magiczne 
pojaw iły  się w jakiś nieokreślony sposób równocześnie ze zwie
rzętam i, roślinami, w iatrem  i falam i, ludzkim i dolegliwościami, 
ludzką odwagą i słabością. Ale ponieważ nie służą one przeka
zyw aniu informacji, porad czy poleceń, charakteryzują się spe
cyficzną s truk tu rą . Obok słów należących do m ow y potocznej, 
w ystępu ją  w nich słowa pozornie zupełnie pozbawione znaczenia, 
a k tórych sens daje się uchwycić wyłącznie na podstawie skutków, 
jakie wyw ołują. Mogą to być albo „m agiczne”odpowiedniki słów 
w ystępujące w mowie potocznej albo też słowa charak terysty 
czne wyłącznie dla języka magii.W  niem al każdej form ule m agi
cznej w ystępują ponadto specyficzne s tru k tu ry , zazwyczaj ry tm i
czne i symetryczne, polegając na w ielokrotnym  pow tarzaniu 
określonych nazw. W wielu fo-rmułach w ystępuje też schem at, 
k tó ry  można by nazwać porównaniem  przez negację, czyli ,np. „to 
nie jest (i tu  następuje nazwa przedm iotu lub jego części, k tóra 
m a być poddana działaniu magii) ... ale jest to (i tu  następuje na
zwa przedm iotu modelowego lub idealnego)”. Co więcej, form uły 
m agiczne charakteryzują się specyficznym  sposobem ich wypo
w iadania czy wyśpiewywania ze ściśle określonym  natężeniem  
głosu i intonacją. Słownictwo w nich stosowane wiąże się ściśle 
z bardzo złożonym system em  dogmatów, z założeniami teorety
cznym i odnoszącymi się do pierw otnej, m istycznej siły zawartej 
w  słowach, do mitów, niewidocznego współdziałania duchów przo
dków, a co ważniejsze, do oddziaływania, na  zasadzie sym patycz
nego powinowactwa, zwierząt, sił przyrody i przedmiotów. Oso
bliwość języka m agii w ynika z rozwinięcia w nim  system u okre
ślonych zabiegów lingw istycznych —  ze stosowania m etafor, 
przeciw ieństw , powtórzeń, porów nań przez negację, poleceń i p y 
tań  z odpowiedzią.

Zdaniem  Malinowskiego znaczenie „pozbawionych znaczenia” 
słów  magii to ich funkcja w kontekście konkretnej sytuacji. Ma
gia wywołuje specyficzne ponadnaturalne sku tk i w  ram ach świa
ta  istniejącego w sferze wierzeń magicznych, poprzez działania
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ry tualne w ykonyw ane przez ogólnie uznawanego czarownika. 
Słowa magii muszą więc występować w specyficznym  kontekście 
mistycznymi, a ich skuteczność w ynika z faktu, że są one pierw o
tne, że zostały przekazane w odpowiedni sposób w nieprzerw a
nym  ciągu dziejów magii, że czarownik nauczył się ich w sposób 
popraw ny od swoich poprzedników i posługuje się nimi jako oso
ba ściśle określona socjologicznie i stosująca się do koniecznych 
ograniczeń i tabu. W iara w skuteczność słowa polegająca na ma
gicznym wpływie przez nie w yw ieranym , tna mocy odmienności 
jego pochodzenia, dziejów i m iejsca, k tó re  zajm uje w ogólnej, 
struk tu rze  języka, jest prawdopodobnie przyczyną niezwykłego, 
osobliwego charak teru  słowa magicznego. W iara w  to, że określo
ne tajemnicze i święte słowa spraw ują władzę nad rzeczywistością, 
jest w ystarczającym  uzasadnieniem  dla braku zgodności fo rm uł 
magicznych z zasadami gram atyki i s tru k tu ry  języka potocznego.

Zgodnie z w ierzeniam i tubylców  zaklęcie magiczne stanow i 
zjednoczenie się przy  pomocy słów czarownika z przedm iotem ,. 
do którego się zwraca. Czarownik mówi, przekazuje słowa rze
czom, a one odpowiadają dając niekiedy znak, że słowa zostały 
usłyszane. Słowa m agii są też realn ie  skuteczne —■ ale nie w od
niesieniu do ziemi, duchów, pająka czy pełni księżyca. Dla soc
jologa najw ażniejsze są ich sku tk i w odniesieniu do samego cza
rownika, jego św ity oraz wszystkich tych, tktórzy w sposób bez
pośredni lub pośredni uczestniczą w wykonyw anych przez niego* 
zabiegach magicznych. Tak więc „słowa, k tóre kierow ane są do
rzeczy pozbawionych uszu, trafia ją  do uszu, dla k tórych nie są 
przeznaczone” . W ten sposób m agia wpływa na społeczność, k tóra 
ją prak tyku je, kształtu je ry tu a ł i język, wpływa na dobór sub
stancji magicznych, na dobór gestów i słów. Kiedy człowiek m a
mrocze czy śpiewa coś sobie podczas pracy  dla sw ojej własnej? 
przyjemności, praca jego nie ucierpiałaby zbytnio gdyby zaprze
stał. Ale jeśli czarownik zaprzestałby swego samotnego m am ro
tania ceremonialnego, wówczas w całej społeczności nastąpiłaby 
zupełna dezorganizacja pracy. Każdy członek społeczności zna bo
wiem wypowiadane zaklęcia a recytow anie tego zaklęcia uważa, 
nie tylko za najw ażniejszą część wszelkich ceremonii, ale rów 

12



nież całego ciągu ogólnych działań. W pływ społeczny, ekonomi
czny i ku ltu row y  zaklęcia M alinowski ilustru je  na przykładzie 
jednej z form uł m agicznych. Form uła ta  wypowiadana jest w do
m u czarownika, gdy ofiaruje on pewne artyku ły  żywnościowe du
chom przodków. Sama ceremonia w ydaje się mieć wyłącznie p ry 
w atny charakter, być oderw aną od reszty  działań społecznych 
i w związku z tym  nie wydaje się mieć wpływu na um ysły czy 
zachowania tubylców. Tak jednak nie jest. D ary rybne dla du
chów m usiały być bowiem przygotowane wcześniej, przez co męż
czyźni udaw ali się w tym  celu dw ukrotnie na specjalne w ypra
wy. Następnie ryby  te ofiarowali czarownikowi dla duchów oraz 
dla niego samego w form ie zapłaty. Czarownik tymczasem  zebrał 
zioła magiczne potrzebne do przygotow ania odpowiedniej m ie
szanki, mężczyźni zaś przygotowali swoje toporki, by zostały nad 
niani wypowiedziane później m agiczne słowa rytualnego błogo
sław ieństw a. W ten sposób cała społeczność uczestniczy w p rzy
gotowaniach, a gdy czarownik w samotności już wchodzi w kon
tak t z duchami i nasyca zioła oraz toporki zaklęciem magicznym, 
cała społeczność wie, co dzieje się w jego chacie. Tak więc mimo 
pozornej pryw atności i monopolu do posługiwania się nim  przez 
czarownika, zaklęcie magiczne jes t przedm iotem  zainteresowania 
tych, d la których zostało wytworzone. Czarownik wypow iadający 
form uły magiczne m ówi w imieniu każdego członka społeczności, 
w yraża to, co on czuje, o czym m arzy, -czego się spodziewa. Ma
gia jest więc w sw ej istocie wyrazem  nadziei człowieka i zaufa
nia, wyrazem  potrzeby m oralnie zintegrow anej postaw y wobec 
przyszłości. Większość najw ażniejszych słów z zakresu magii, 
słów kluczowy-ch lub wiodących, przew ijających się przez całe 
zaklęcie, słów wstępnych, k tó re  charak teryzu ją  form ułę, to sło
wa błogosławieństwa, afirtmacji spodziewanego bogactwa i uro
dzaju, egzorcyzmów skierow anych przeciwko złym  mocom, i m i
tologicznych naw iązań do mocy przeszłych, by zapew niły dobro
by t w przyszłości. „Słowa, k tóre znajdujem y w magii, to odpo
wiedniki słów używ anych w  języku jednostkowym  dla wyrażenia 
w łasnych nadziei, zaufania pokładanego w czarowniku, że pomoże 
przetrw ać sobie i całej społeczności okres nieurodzaju, oraz prze
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konania, że m agia -jest najw yższym , oparciem w chwilach n iepo
wodzeń”. Zdaniem  Malinowskiego, słowa, k tóre w yrażają silne 
pragnienia, których pierw otna funkcja z punk tu  widzenia psy
chologii jednostki polega na stw arzaniu poczucia zaufania, na 
wzm aganiu nadziei i  oczekiwań, i w ten  sposób na stym ulow aniu 
ludzi do wysiłku, wytrwałości i działania, m uszą być traktow ane 
jako ak ty  werbalne, które, em anują w pływem  emocjonalnym , re 
produkują uczucia i niosą ze sobą szeroki zakres asocjacji.

Pośrednia funkcja tego rodzaju słów polega więc na ich w pły
wie na psychologię jednostki w ram ach społeczności. Ale w pływ  
ten  nie ma jedynie charak teru  indywidualnego. Jest on jednym  
z silnych czynników  przyczyniających się do integrow ania człon
ków społeczności w  odnoszący sukces zespół osób ze sobą współ
pracujących.

Form uły magiczne pełnią więc dwojaką funkcję. Z jednej stro 
ny jest to funkcja m istyczna, a więc skutek, jaki zgodnie 
z w ierzeniam i słowa i zw roty  w yw ierają na rzeczy i istoty żywe 
w ram ach tradycyjnego św iata magii, z drugiej zaś — funkcje 
w  odniesieniu do istot ludzkich. Wokół twórczej m etafory magii, 
pow stałej prawdopodobnie na bazie afirm acji języka potocznego, 
w ytw arza się kulturow y apara t magii , k tóry składa się 
z aspektu  socjologicznego w postaci przyw ódcy —■ czarownika, 
k tó ry  odpraw ia ry tuały  i wyśpiewuje zaklęcia, oraz członków spo
łeczności, k tórzy mogą zaklęcie usłyszeć i k tórzy  wiedzą, że m a
gia odpraw iana jest dla nich. Czarownik również wie, że wypo
wiada zaklęcie w im ieniu członków społeczności, w yraża ich du
mę z magii, podziela ich w iarę w jej skuteczność, ale nie fun 
kcjonuje on wyłącznie jako pasyw ny rezerw uar tradycji, gdyż 
jest równocześnie przywódcą społeczności, wyrazicielem  jej na
dziei, oczekiwań i dążeń.

Podsum owując, M alinowski stw ierdza, że znaczenie słowa m a
gicznego polega na: .
a) skutku, jaki zgodnie z w ierzeniem  wywołuje;
b) sposobie, w jaki jest traktow ane w kontekście ry tualnym

i ogólnokulturow ym ; -
c) jego etym ologicznych powiązaniach, k tóre w ykazują wpływ,
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jaki wyw iera ono na um ysł czarownika i każdego członka 
społeczności;

d) - możliwych funkcjach socjologicznych, np. w pływ  na pozycję 
zajm owaną przez czarownika czy stosunek m iędzy nim a spo- 
łeczmością. W tych  właśnie sferach szukać należy w yjaśnie
nia znaczenia form uł magicznych.
Na zakończenie, chciałbym  zasygnalizować, iż M alinowski jest 

przekonany, że we współczesnej rzeczywistości maimy do czynie
nia z przejaw am i nowoczesnej m agii w erbalnej. N ajbardziej roz
budowana jest ona w zakresie rek lam y oraz propagandy polity
cznej, k tó rą  M alinowski określa m ianem  gigantycznej agencji re
klam owej, gdyż celem jej jest, by same stw ierdzenia werbalne 
hipnotyzowały zarówno obcych jak  i w łasnych obywateli, by 
uwierzyli, że osiągnięte zostało coś rzeczywiście wielkiego. Rów
nież orać je wielkich przywódców politycznych bazują na sile sło
wa w powiązaniu z siłą działania, co charak teryzu je  zazwyczaj 
tych, k tórzy wiedzą, jak  wywoływać uprzedzenia i namiętności 
tłum u. U podłoża m agii w erbalnej leży bowiem przekonanie, że 
w ielokrotne pow tarzanie pewnych słów wywoła w końcu rzeczy
wistość, o k tórej słowa te mówią. W ypowiada się więc zdania, 
k tóre są nieprawdziwe, k tóre znajdują się w bezpośredniej opo
zycji do kontekstu  rzeczywistości, ale są one sfouteczne dzięki 
przekonaniu, że zdanie niepraw dziw e m usi stać się praw dziw ym . 
Przekonanie to jest zakorzenione w  życiu emocjonalnym , w  zdo
lności człowieka do m arzenia, w niekontrolow anych nadziejach 
człowieka i jego optymizmie. „Magia jest więc zinstytucjonalizo
w anym  wyrazem  optym izm u człowieka, konstruktyw nych nadziei 
pokonujących zw ątpienie i pesymizm.

Innym  ważnym  przykładem  zastosowania magii w erbalnej we 
współczesnej rzeczywistości jest zdaniem  Malinowskiego prawo. 
W tym  przypadku wartość słowa, wiążąca moc form uły, leży 
u sam ych podstaw  porządku i niezawisłości stosunków  m iędzy
ludzkich. Bez względu na to, czy przysięgi m ałżeńskie traktow a
ne są jako sakram ent czy też zw yczajny kon trak t praw ny — 
a w większości społeczeństw  ludzkich m ają one ten  właśnie dwo
jaki charakter —  moc słów w ustanow ieniu trw ałego stosunku
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m iędzy ludźmi, św ięty charak ter tych  słów i ich społecznie usan
kcjonowana nienaruszalność, są absolutnie konieczne dla zacho
wania porządku społecznego. Każdy człowiek posiada w iarę w u
święcony charak ter słów praw nych, k tóra zostaje m u wpojona 
w procesie, dzięki k tórem u staje się on in tegralną częścią upo
rządkow anych insty tucji swojej społeczności. W każdej społecz
ności istnieje więc prawo, um owy kontraktow e, form uły sak ra
m entalne, przysięgi, wokół k tó rych  rozw ija się złożony apara t 
bazujący na ideach m istycznych, k tó ry  jest koniecznym  produ
k tem  ubocznym działania insty tucji i stosunków  praw nych i. mo
ralnych. W iara w m istyczną i wiążącą moc słów ma więc swoje 
bardzo realne podstawy. Człowiek jest w  stanie wynieść się po
nad czysto zwierzęce, anatom iczne i fizjologiczne wyposażenie 
dzięki tem u, że w  kooperacji z innym i opanowuje swoje otoczenie 
i tworzy ku ltu rę . W procesie tej kooperacji, znajomość odpowie
dnich słów, odpowiednich zwrotów i bardziej rozw iniętych form  
wyrażania się, daje człowiekowi władzę w ykraczającą poza i po
nad jego własne ograniczone pole osobistych działań. Owa moc 
słów jednakże, owo wspólne ich stosowanie jest i m usi być sko
relowane z przekonaniem , źe wypowiedziane słowo, poza i ponad 
swoją ściśle pragm atyczną skutecznością, charakteryzuje się m i
styczną skutecznością, dzięki k tó re j w zrasta moc samego czło
wieka.

Podsum owując podjętą przez M alinowskiego. próbę osądzenia 
koncepcji języka m agii w  kontekście jego ogólnej teorii języka, 
można poczynić następujące spostrzeżenia. Zasadnicza różnica 
między językiem  magii a językiem  mowy potocznej polega zda
niem  M alinowskiego na odmienności słow nictwa magii i s tru k 
tu ry  wypowiedzi magicznych, a także sposobu ich wypowiadania.

Podobieństwo m iędzy językiem  m agii i językiem m owy po
tocznej spoczywa natom iast w  następujących zakresach:
a) obydwa bazują na przekonaniu o spraw czej i wiążącej mocy 

słów,
b) obydwa pełnią funkcję pragm atyczną, tzn. są aktam i w erbal

nym i stanow iącym i bodźce dla dalszych działań człowieka, 
przy czym  w przypadku magii jest to skuteczność o charak te
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rze pośrednim, a w przypadku m owy potocznej — o charak
terze bezpośrednim . Co więcej, języik magii prócz rea lnej fun
kcji pragm atycznej pełni również pragm atyczną funkcję m is
tyczną;

c) znaczenie słów zarówno tych, k tóre należą do m ow y potocz
nej, jak i słów z zakresu języka m agii wyjaśniać trzeba po
przez /kontekst ku lturow y i kontekst sytuacji, w  jakiej w y
stępują.

W związku z tym  język magii, mimo w ystępujących w nim  róż
nic słownikowych i s truk tu ra lnych , a więc mimo jego „świętego”, 
niecodziennego charakteru , w ydaje się być w  koncepcji Malino
wskiego tylko jedną z m ożliw ych form  języka ludzkiego w ogóle, 
w  związku z czym powinien być trak tow any przez badacza podo
bnie jak język m ow y potocznej. Zdaniem  M alinowskiego badania 
nad językiem  pow inny koncentrować się ma w yjaśnianiu jego 
znaczenia, a więc realnych  skutków , jakie w  życiu jednostek 
i społeczności w yw ołują poszczególne wypowiedzi, opowiadania, 
narracje , itp.

2 — Posłannictwo



Ks. Rościsław Kozłowski 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna 
Warszawa

KONCEPCJA KOŚCIOŁA W MYŚLI 
TEOLOGICZNEJ MIKOŁAJA AFANASJEWA 

( A U T O R E F E R A T )
Tytuł m ojej pracy brami: „Koncepcja Kościoła w m yśli teolo

gicznej M ikołaja A fanasjew a”. Usiłowałem zbadać problem , jak 
się przedstaw ia koncepcja Kościoła w m yśli teologicznej tego 
znakomitego teologa prawosławnego. Tym samym , m oim  zda
niem, było przedstaw ienie eklezjologii Afanasjew a oraz próba 
ustosunkow ania się do najw ażniejszych jej założeń i ukazanie 
znaczenia tego najnowszego n u r tu  we współczesnej eklezjologii 
praw osławnej.

W skazany problem  został zbadany na podstawie prac teolo
gicznych autora, opracow ań i lite ra tu ry  pomocniczej. Należy tu  
podkreślić, że dzieła i a rtyku ły  nau-kowe Afanasjewa znalazły 
uznanie szerokich kręgów chrześcijaństw a, a (teologowie różnych 
wyznań wysoko ocenili zaw artą w  nich głębię wizji eklezjolo
gicznej. Afanasjew  stw orzył bowiem w łasną koncepcję Kościoła.

Powyższe racje przem aw iały za tym , by bliżej zająć się ekle
zjologią M. Afanasjewa. Konieczność badań m yśli eklezjologicz
nej Afanasjewa w ynikały jeszcze z k ilku  innych powodów. Po 
pierwsze, koncepcji eklezjologicznej A fanasjew a nie poświęcono 
dotąd w teologii prawoisławnej należytej uwagi. Jest ona wciąż 
zbyt mało zbadana. W ydaje się więc, że próba system atyzacji 
i przynajm niej częściowej jej oceny jest w  takiej sy tuacji ze 
w szechm iar wskazana. Po drugie, należy odnotować fak t dużego 
zainteresow ania m yślą eklezjologiczną Afanasjew a u  teologów 
rzym skokatolickich i protestanckich. W łaśnie oni byli autoram i 
prac, poświęconych m yśli Afanasjewa.
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W ynika stąd, że koncepcja Afanasjewa, głęboka i podejm ująca 
w ątki nie rozw ijane dotąd przez teologów, może inspirować teolo
gów różnych w yznań oraz służyć pomocą w poszukiw aniu dróg 
prowadzących do je'diności chrześcijan.

W ybrany przeze m nie tem at oraz wytyczny cel pracy w y
znaczyły zarazem  metodę, zastosowaną w badaniach. Była nią 
przede w szystkim  analiza teologiczna całej twórczości A fanasje
wa, stanowiąca podstawę dokonania syntezy jego "eklezjologii pod 
ustalonym  kątem  oiraz przeprow adzenia oceny k ry tycznej. Rezul
ta t  tak  zam ierzonych badań został przedstaw iony we wstępie, 
siedm iu rozdziałach pracy i zakończeniu.

W rozdziale I-szym  została omówiona epoka, w której żył 
i działał ten  teolog. Dotyczy to przede wszystkim  ówczesnej sy
tuacji w Kościele rosyjskim  oraz najw ażniejszych prądów, zw ła
szcza w  teologii, współczesnych Afanasjewowi, co pozwoliło lepiej 
ukazać zarówno jego sylw etkę i spuściznę teologiczną oraz wpły
wy, jakim  ulegał, jak też jego w łasny wkład do rosyjskiej m yśli 
teologicznej.

W rozdziale II-gim  została przedstaw iona geneza eklezjologii 
A fanasjewa. A fanasjew  oparł swą doktrynę przede wszystkim  
na nauce ap. Paw ła o Kościele jako Ciele Chrystusow ym . Dalsze 
potw ierdzenie swojej koncepcji A fanasjew  znalazł w  naiuce o Koś
ciele św. Ignacego Teofora, k tóra — jego zdaniem  — posiada 
charak ter eucharystyczny. Nie można natom iast tego powiedzieć
0 eklezjologii, św. Cypriana z K artaginy, którego A fanasjew  uw a
żał za głównego przedstaw iciela innej —■ przeciw staw nej —■ ekle
zjologii uniwersalisitycznej.

W trakcie badań doszedłem do wniosku, że św. C yprian jed
nak  nie może być trak tow any jako główny reprezen tan t eklezjo
logii uniw ersalistycznej już chociażby z te j  przyczyny, że rozwi
nął własną koncepcję teologii Kościoła lokalnego oraz słowem
1 czynem bronił poglądu, że każda K atedra  biskupia jest „Cathe
dra P e tri”, a każdy biskup — następcą Piotra.

Znaczny w pływ  na ukształtow anie się form acji teologicznej 
Afanasjew a okazała rosyjska eklezjologia, zwłaszcza zaś doktryna
o. S. Bułgakowa o Kościele jako Bogoczłowieczeństwie, tj. reali
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zacji życia Bożego w człowieku. Idea ta posiada —  z kolei —  swe 
źródło w tzw. eklezjologii organicznej A. S. Chomiakowa (XIX w.). 
Pew ien w pływ  na Afanasjew a m iała również teologia pro testan
cka (R. Sohana), z k tórą A fanasjew  nierzadko polemizował, a jed
nocześnie w sposób tw órczy w ykorzystyw ał niektóre jej idee dla 
swoich celów naukowych.

W kład usystem atyzow anej eklezjologii Afanasjewa rozpoczą
łem  od przedstaw ienia jego poglądu na isto tę Kościoła (rozdział 
III). W edług Afanasjewa, Kościół chrześcijański jest kontynuacją 
starotestam entow ego Ludu Bożego. N ow otestam entow y Kościół 
Boży został ustanow iony przez Chrystusa na O statniej Wieczerzy, 
a zaktualizował się em pirycznie w dniu Pięćdziesiątnicy, w  p ier
wszym zgrom adzeniu eucharystycznym , które stało się podstaw ą 
bytu  Kościoła. Z kolei zgrom adzenie eucharystyczne im plikuje 
istnienie przewodniczącego danego Kościoła lokalnego. Służba 
przewodniczącego była zalążkiem  jego s tru k tu ry  hierarchicznej.

Z istotą Kościoła wiąże się nierozerw alnie zagadnienie jego 
cech (rozdział IV). Ks. A fanasjew  rozpatruje szczegółowo tylko 
niektóre cechy Kościoła, m ianowicie soborowość oraz jedność 
ciała. Dlatego też jest konieczna akceptacja (consensus) i recepcja 
postanowień soboru przez cały lud  kościelny, k tó ry  jest uw ażany 
za .,stróża w iary  i tradyc ji”.

Ze względu na swoją natu rę  Kościół nie może być podzielony. 
Jeśli chodzi o Kościoły praw osław ny i rzym skokatolicki, to n a s tą 
piła „separacja” tych Kościołów. I na bazie eklezjologii euchary
stycznej — tw ierdzi A fanasjew  —  możliwe jest pojednanie. Waż
nie spraw owana w obu Kościołach chrześcijańskich Eucharystia 
jest nie tylko istotną więzią między niani, lecz także m anifesta
cją jedności tych Kościołów Bożych. Istniejący na płaszczyźnie 
em pirycznej rozdział nie dotyka głębi życia eklezjalnego. P rzy 
wrócenie jedności Kościołów możliwe jest przez Miłość (1 Kor 
13,4), realizującą się w  sposób najdoskonalszy w Eucharystii. 
W świetle te j Miłości stopniowo i system atycznie mogą być prze
zwyciężone wszelkie różnice dogmatyczne.

Z jednością Kościoła wiąże się problem  prym atu, k tó ry  z pun
k tu  widzenia eklezjologii eiicharystycznej jest dwojakiego rodza
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ju: 1) p rym at zwierzchnictwa (prim aute) i 2) p rym at au to ry tetu  
(prioritć), oparty  on-a świadectwie praw dy i życia. Ks. Afanasjew  
w yjaśnia, że „przewodzenie w  miłości” (prakatem ene tes agapes- 
-gr.) Kościoła rzym skiego w II-III w ieku nie miało nic wspólne
go ze współczesną doktryną jurydycznego prym atu  biskupa rzym 
skiego. Posiadało ono charakter łasiki, a nie praw a. Praw o prze- 
nikło do Kościoła w  późniejszym  okresie jego historii.

S tru k tu ra  Kościoła (o czym trak tu je  się w  V-tyim rozdziale 
pracy) według A fanasjew a posiada charak ter przede wszystkim  
pneu-matyczno-charyzmatyczny. Duch Św ięty stanow i zasadę ży
cia i działalności Kościoła. C haryzm aty Ducha Sw. otrzym ują 
wszyscy członkowie Ciała Chrystusowego. Epoka charyzm atyczna 
nie skończyła się w  Kościele pierw otnym , lecz trw a do dziś, cho
ciaż w  nieco inny sposób. Dary Ducha Św. w  Kościele są prze
znaczone dla służb w  Kościele.

Hierarchiezność Kościoła w ynika nie tylko z jego eucharysty
cznej na tury , lecz również z królewsko-fkapłańskiej godności 
członków Ludu Bożego. Przejaw em  zorganizowanego Kościoła 
jest zgrom adzenie eucharystyczne, w  k tórym  obecny jest C hry
stus.

Zrozumienie procesu powstawania trójstopniow ej hierarchii 
w Kościele wym aga uwzględnienia apostolskiej nauiki o  arcykap- 
łaństw ie Chrystusa. Dla chrześcijan pierw otnych jedynym  Arcy
kapłanem  jest Chrystus, cały zaś Kościół jest obdarzony godno
ścią kapłańską. Starszy prezbiter czasów apostolskich sta ł się bis
kupem  w epoce poapostolskiej. gdy otrzym ał godność kapłańską 
wyższą od tej, k tó rą  p iastuje L ud Boży. S tał się arcykapłanem  
w stosunku do Ludu Kapłanów. W raz ze zwiększeniem się ilości 
zgrom adzeń eucharystycznych oraz delegowaniem prezbiterów  
do spraw ow ania Eucharystii, prezbiterzy otrzym ali drugi po bis
kupie stopień kapłaństw a, powstała hierarchia trójstopniowa, 
trw ająca do dziś. Ks. Afanasjew  w ykazuje też związek doktryny
o arcykapłaństw ie biskupa z nauką o sukcesji apostolskiej hie
rarchii (diadohe-gr.) Biskupi, ustanow ieni przez apostołów, nie 
mogą być uważani za ich następców  w tym  znaczeniu, w jakim 
jeden biskup jest następcą drugiego w przejęciu służby. Zasadą
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sukcesji jest Kościół jako całość. Dzięki sukcesji zapewniona jest 
charyzm atyczna tożsamość w jedności Kościoła.
. . W ażne m iejsce w s tru k tu rze  Kościoła zajm uje laikat, tj. wszy
scy członkowie (laou tou Theou-gr.). Miejsce laików w  Kościele 
predestynuje ic h  do powszechnej służby w tym  nadprzyrodzo
nym, teandrycznym  organizmie. Laicy odgryw ają w ybitną rolę 
w  życiu Kościoła, m. in. w  zarządzaniu. Spraw ują wielką i odpo
wiedzialną m isję w  Kościele i w  świecie, będąc niejako pom o
stem  imiędzy św iatem  a Kościołem.

Ze wspom nianej pneum atyczno-charyzm atycznej n a tu ry  Ko
ścioła wywodzą się różnorodne służby (rozdział VI). W Koście
le istniały (i istnieją) jednocześnie zarówno służby szcze
gólne (apostołowie, ewangeliści, prorocy, nauczyciele) jak  i h ie
rarchiczne (biskupi, prezbiterzy, diakoni). Apostołowie zakładali 
i budowali Kościoły lokalne oraz spełniali w  Kościele służby prze
wodniczenia. Służba ewangelistów  polegała głównie na w ędro
wnym  zw iastowaniu Ewangelii, zakładaniu nowych Kościołów 
i ustanaw ianiu dla nich pasterzy. Specyficzną służbę w ew nątrz 
Kościoła pełnili prorocy, k tó rzy  głosili wolę Bożą. N atchnieni 
nauczyciele pouczali w  sposób rozważny, trzeźw y, odwołując się 
do rozsądku. Nie zgodziłem się tu  z  poglądem  Afanasjewa, k tó ry  
powiedział, że skoro zabrakło, in sty tucji nauczycieli w następnych 
epokach, to widocznie Kościół n ie  potrzebował już jej istnienia. 
W Kościele zawsze potrzebne są wszystkie różnorodne służby. 
Charyzm aty w  Kościele nie zanikały i nie znikną nigdy. Kościół 
Chrystusow y m iał w  ciągu sw ej dotychczasowej h istorii w ielu 
ludzi, k tórzy  otrzym ali szczególne dary  nauczania —  są to np. 
tzw. Równi Św. Apostołom, m isjonarze, .,s ta rcy”, ,,jurodiw yje” 
i inni.

Służba biskupa-prezbitera utożsam ia się z posługiwaniem  prze
wodniczących Kościołów lokalnych, wywodzących się ze zgrom a
dzenia eucharystycznego. Od połowy II w ieku rozpoczął się pro
ces wyodrębniania się służby biskupa, odm iennej od służby p re 
zbitera. Ze służbą przewodniczenia łączyła się ściśle akcja chary
tatyw na Kościoła, służba wspomagania, k tóra stała się zalążkiem  
służby diakonatu.

22



. Służba laików w Kościele przejaw ia się głównie w trzech dzie
dzinach: 1) w życiu sakram entalne-liturgicznym ; 2) w dziedzinie 
zarządzania; 3) w nauczaniu kościelnym . W pierw szej dziedzinie 
laicy są „współsługam i” (ros. , sosłużiitielami) swych przewo
dniczących w zgrom adzeniu eucharystycznym . Sakram enty  i na
bożeństwa spraw uje cały Lud Boży na czele ze swym  przew odni
czącym. W ywody Afanasjewa o konieczności żywego udziału ca
łego Ludu Bożego w  spraw owaniu aktów  sakralnych, w  szczegól
ności Sw. Eucharystii, są bez zarzutu pod względem historycznym . 
W ydaje się jednak, że nie należy zbyt rygorystycznie —  jak  to 
sugeruje A fanasjew  —  wymagać każdorazowego przystępow ania 
do Stołu Pańskiego, gdyż nie było to  praktykow ane naw et w  cza
sach Kościoła pierwotnego. Form ą aktyw nego udziału w  życiu li
turgicznym  Kościoła jest każda m odlitwa kościelna. Laicy po
w inni również brać ak tyw ny udział w zarządzaniu kościelnym  po
przez rozważanie, doświadczenie i daw anie św iadectwa o wszy
stkim , co dokonuje się w  Kościele. Form y 'udziału laikatu  w  za
rządzaniu Kościołem pow inny być ciągle aktualizowane. Naucza
nie w Kościele należy do osób, posiadających charyzm at. W p rak
tyce obecnej służba nauczania została zdominowana przez bis
kupów  i prezbiterów . K apłański Lud Boży doświadcza i daje 
świadectwo prawdziwości głoszonej przez nich praw dy. Jedną 
z form  nauczania w Kościele są także badania teologiczne, nie 
pozbawione przym iotów łaski.

Eklezjologia M. A fanasjew a znalazła żywy oddźwięk w teolo
gii praw osław nej i heterodoksyjnej (mówią o tym  w ostatnim
— V II-ym  rozdziale pracy). Czołowymi protagonistaimi eklezjo
logii Afanasjew a byli jego uczniowie i najbliżsi współpracownicy: 
J. M eyendorff, A. Schmemann, P au l Evdokimov, 01ivier e le 
m ent, bp P io tr L ’IIuiller, a także: bp Kallistos (Ware)), J. Zizio- 
ulas, V. Kesich i inni. W ymienieni teologowie, podzielając w  za
sadzie eklezjologiczne poglądy Afanasjew a, w  wielu punktach 
rozwinęli jego doktrynę. Powszechnym  stało się w  obecnej teo
logii praw osław nej przekonanie O' konstytucyjnym  znaczeniu 
zgromadzenia eucharystycznego, k tóre jest niczyim innym , jak 
Kościołem lokalnym. Kościół lokalny jako zgromadzenie eucha
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rystyczne jest pełnią Kościoła Chrystusow ego na ziemi. Ze zgro
madzenia eucharystycznego w ynikają wszelkie służby w Kościele. 
W związfku z tym  w yraźnie zaakcentow ano konieczność episko
patu  i w  ogóle h ierarchii w  Kościele. Jednocześnie większość 
teologów praw osław nych zgadza się z Afanasjew em  w  opisie cha
rak te ru  służby biskupa. Nastąpiło w yraźne przesunięcie akcentu 
z płaszczyzny organizacyjnej i jurysdycznej na płaszczyznę sak ra
m entalną i pasterską. Mocno zaakcentowano też ro lę la ika tu  
i wspólnotowy charak ter Kościoła.

Eklezjologia Afanasjewa znalazła rów nież odbicie w  teologii 
innych Kościołów chrześcijańskich. Żywo interesow ali się nią 
tacy teologowie, jak: B ernarda Schultze, Louis Bouyer Eiruma- 
nuel Lanne, P e ter Plank, W acław Hryniewicz i inni. Teologowie 
ci nie ty lko wysoko ją ocenili, ale w wielu przypadkach p rzy ję li 
jej elem enty. Oddziaływanie eklezjologii eucharystycznej —  jak 
przyznaje ks. Hryniewicz —  przekroczyło granice konfesyjne. 
W yrażano opinie, że eklezjologia eucharystyczna znalała swe 
odbicie w  niektórych tekstach i dokum entach Soboru W atykań
skiego II, w szczególności w K onstytucji dogm atycznej o Koście
le (np. K K  n r  26). P rzyznają to teologowie zarówno praw osław ni 
(abp Bazyli Kriwoszein, J. M eyendorff, J . Klinger), jak i rzym 
skokatoliccy (W. Hryniewicz, P. Plank, I. W rzesiński i inni).

Elezjologia Afanasjewa znalazła również pew ien oddźwięk we 
współczesnej teologii protestanckiej, czego przykładem  mogą być 
np. rozważania na tem at znaczenia Eucharystii dla eklezjologii 
dra K. Ch. Felm y’ego, opublikowane w  czasopismach teologicz
nych (m. in. „K erygm a und Dogima”, Oekumenische Rundschau”). 
Owszem, eklezjologii Afanasjew a w ytknięto pewne m ankam enty  
i niedociągnięcia (abp Bazyli Kriwoszein, prof. P. N. Trem belas, 
P. Plank), lecz w ogólnej ocenie teologowie zgadzają się co do 
tego, że stanowiąc nowy n u rt we współczesnej eklezjologii 
praw osław nej doktryna Afanasjewa może utorow ać ostatecznie 
drogę do wyważonej syntezy eklezjologicznej (L. Bouyer). Biskup 
A leksander Siemienow pisze: „Od czasów Chomiakowa w  całym  
świecie praw osław nym  w  dziedzinie nauk i o Kościele n ik t nie 
powiedział tak  ważkiego słowa, jakie wypowiedział o. M ikołaj
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Afanasjew. Tylko on stw orzył w te j dziedzinie w  naszych cza
sach szkołę teologiczną. W ślad  za n im  poszli praw ie wszyscy 
jego uczniowie i można przypuszczać, że niezbyt odległe są czasy, 
kiedy wszystko to, co jest istotne w  jego eklezjologii, stanie się 
doktryną ogólnoprawosławną”.

Do te j opinii należy dodać, że eklezjologia A fanasjew a może 
być traktow ana jako nieoceniona próba przezwyciężenia in sty 
tucjonalizm u, jurydyzm u, hierarchizm u i indyw idualizm u w nau 
ce o Kościele. Poprzez akcentowanie centralnego znaczenia Eucha
rystii, a także zgromadzenia eucharystycznego jako Kościoła lo
kalnego, ks. A fanasjew  dopomógł w przesunięciu głównego ak 
centu na charyzm atyczną, sakram entalną, wspólnotową oraz dia- 
konalną na tu rę  Kościoła. Niezwykle mocno zaakcentow ał rolę 
laikatu  w Kościele, ale jednocześnie przypom niał, że służba (diako- 
nia-gr.) hierarchii w Kościele posiada charakter charyzm atyczny.

W kład m yśli teologicznej A fanasjewa do ogólnej skarbnicy 
współczesnej wiedzy eklezjologicznej jest więc niezaprzeczalny.

Na zakończenie można wyrazić nadzieję, że niniejsze usyste
m atyzowanie m yśli wielkiego teologa przyczyni się do dalszych 
studiów  nad współczesną eklezjologią praw osławną. Odnosi się 
to zwłaszcza do szczególnie rozw ijanej i pogłębianej nauki o jed
ności Kościoła w  związku ze współczesnym ruchem  ekumenicz
nym. W ydaje się, że w poszukiwaniach lepszych i głębszych 
ujęć podstawowych zagadnień eklezjologicznych m yśl A fanasje
wa może dostarczyć współczesnym teologom cennych inspiracji.

Niniejsza praca, w ypełniając lukę w dotychczasowych, prze
ważnie fragm entarycznych i ogólnych opracowaniach eklezjologii 
Afanasjewa, nie może, rzecz jasna, w yczerpująco przedstawić 
wszystkich zagadnień poruszanych przez tego teologa. W tym  
celu należy sięgnąć do jego dzieł. W ydaje się więc słuszne, aby 
rozległa twórczość teologiczna ks. M. A fanasjewa stała się przed
m iotem  dalszych studiów  i dociekań naukowych. P raca niniejsza 
w zamyśle jej au tora służy więc jako jeden z elem entów  w stę
pnych do tych badań, szczegółowej analizy poszczególnych zagad
nień, celem dokonania w przyszłości kom pleksowej oceny dok
tryny  eklezjologicznej tego wybitnego teologa prawosławnego.
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MODLITWA JAKO WYRAZ 
INDYWIDUALNEGO DOŚWIADCZENIA 

RELIGIJNEGO WYBRANEJ GRUPY 
ZIELONOŚWIĄTKOWCÓW

Dotychczasowe socjologiczne badania religijności polskiej kon
centrow ały się przede wszysitkim na katolicyzm ie i dotyczyły 
szczególnie p rak tyk  religijnych, z uwzględnieniem  specyfiki róż
nych środowisk i grup społecznych.1 Aczkolwiek nie można jesz
cze na podstaw ie tych badań stw orzyć m apy religijności Polski, 
równoległe z koniecznością ich kontynuow ania pojaw iła się po
trzeba objęcia badaniaimi w yznań m niejszościowych z jednej stro 
ny, z  drugiej zaś — poszukiw anie m etod, k tóre pozwolą wniknąć 
pod pow ierzchnię badanego zjawiska.

W ydaje się, że jedną z możliwości szerszego ogarnięcia życia 
religijnego jednostki czy grupy jest badanie m odlitw y2.

Zielonoświątkowcy są denom inacją zasługującą na zaintere
sowanie z k ilku względów. W okresie po w ojennym  popularność 
idei zielonoświątkowców znacznie wzrosła, i chociaż nie m a da
nych statystycznych, wiadomo że obecnie wspólnoty zielonoświą
tkowców w ystępują w  całej Polsce. Innym  faktem  jest w pływ  
tych idei na ruch  odnowy charyzm atycznej w  Kościele Rzymsko

1 N ajczęstszym  rozróżnieniem  środow isk jest podział na środow isko  
w iejsk ie i m iejsk ie, natom iast religijność grup społecznych bada się u w zg lę
dniając szczególnie w iek  (np. religijność m łodzieży uczącej się, religijność  
studentów).

2 R ozważania m etodologiczne dotyczące m ożliw ości pogłębienia badań  
nad religijnością i przejścia z poziom u opisyw ania ilościow ego na  poziom  
jakościow y przew ija się jako jeden z w ątków  w  książce: „Oblicza katoli
cyzm u w  Polsce”, B iblioteka A ugustinum , W -w a 1984.
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katolickim, ruch  stanowiący swoiste znamię czasu 3. Zaintereso
wanie wzmacnia odmienność światopoglądu religijnego i p raktyk, 
pozwalająca też przypuszczać ich tnieco inny w pływ  ma całokształt 
życia wyznawców. Odmienność światopoglądu ze zrozum iałych 
względów jest bardziej widoczna w środowisku wiejskim , na  k tó
re też, ze względu na brak  tego typu  badań, skierow ałam  swoją 
uwagę.

Zielonoświątkowcy w północno-wschodniej Polsce w ystępują 
na terenach zam ieszkałych w sposób zw arty  przez ludność p ra 
wosławną, należącą do białoruskiej m niejszości etnicznej, posłu
gującej się też w życiu codziennym gw arą całkowicie odrębną od 
języka polskiego4. Niesie to szereg dodatkowych problem ów, dla 
socjologa bardzo istotnych. Tu jednak szczegółowo zajm ę się mod
litw ą indyw idualną zielonoświątkowców. Rozpatruję ją z dwóch 
perspektyw : miejsca m odlitw y indyw idualnej i form y jej przeja
wiania się podczas nabożeństwa oraz funkcji jakie spełnia mod
litw a w życiu codziennym  rodziny zielonoświątkowców.

Podstaw ow ym  m ateria łem  jest k ilku letn ia obserw acja i ucze
stnictw o w  nabożeństwach, m odlitw y nagrane na m agnetofonową 
taśm ę oraz pobyty w  rodzinach zielonoświątkowców w różnych 
porach roku.

1. Miejsce modlitwy indywidualnej w  strukturze nabożeństwa

Nabożeństwo rozpoczyna się od zaśpiewania kilku religijnych 
pieśni. Ma to charak ter wstępu —  przejścia od „św ieckiej” roz
mowy, k tóra trw a w czasie schodzenia się, do nabożeństw a „wła
ściwego, pełnego powagi i skupienia. Po odśpiewaniu pieśni, 
które każdorazowo przez uczestników są dobierane w edług włas
nych upodobań i nastro ju , następują pierwsze m odły poprzedza
jące kazania. M odlitwa trw a około 15 m inu t (tu również nie ma

3 Za takie znam ię czasu wchodzi odnow a charyzm atyczna i różnego ty
pu w spólnoty religijne, realizujące się w  ruchu oazowym .

4 Patrz: W. Pawluczuk: Św iatopogląd jednostki w  w arunkach rozpadu 
społeczności tradycyjnej, W -w a 1972 s. 28—55.
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żadnych obowiązujących ustaleń  — czas zależy od dyspozycji 
w ew nętrznych m odlących się), m a charak te r polifoniczny. Po te j 
w stępnej m odlitw ie, k tó ra  niejako otw iera nabożeństwo, rozpo
czyna się seria kazań, przetykanych  pieśniam i. Kazania głoszą 
mężczyźni w dowolnej kolejności, pozostali czytają odpowiedni 
fragm ent Pism a Świętego, stanow iący tem at kazania. N atom iast 
podczas in terp re tac ji często za pomocą gestów (kiwania głową, 
oznaki wzruszenia) i słów (okrzyki typu: „ tak ” , „praw da” , „Chw a
ła P anu”) w yrażają swoją aprobatę i solidarność z m yślam i 
i uczuciami głoszącego kazanie. Po zakończeniu kazań, k tóre 
trw ają  około dwóch •— trzech godzin (to również zależy od licz
by uczestniczących w nabożeństwie mężczyzn, a także od tego, 
czy jest to nabożeństwo niedzielne, czy też śródtygodniowe) na
stępują m odły kończące spotkanie. Po te j  m odlitw ie pozostają już 
tylko kw estie organizacyjne, obiad dla przyjezdnych gości i po
żegnanie się-

M odlitwa kończąca nabożeństwo, podobnie jak ii pierw sza roz
poczyna się polifonicznie. Etap ten stanow i swego rodzaju du
chowe przygotowanie do m odlitw y indyw idualnej, będącej cał
kowitym  emocjonalnym  otwarciem  się osoby m odlącej się wobec 
wszystkich obecnych. Napięcie emocjonalne, wyrażające się m ię
dzy innym i przez przyspieszające się tem po poszczególnych mo
dlitw, coraz dokładniejsze zachodzenie ich na siebie, aż do mo
m entu kiedy słyszy się wielobarwny, przenikliw y wielogłos, 
w k tórym  dają się wyodrębnić tylko pojedyncze aklam acje: 
wzrastanie napięcia emocjonalnego w tym  etapie — krzyw a m ia
łaby charak ter stale wznoszącej się, aż do m om entu wystąpienia 
m odlitw y indyw idualnej, k tóra ma swoją dram aturgię. Polifonia 
owa, niezależnie od tego, że każdy z m odlących się trw a w za
pam iętaniu pogrążony we własnej m odlitw ie, stanow i jednak 
swoisty dialog. Nie jest to dialog na poziomie kom unikatów  w er
balnych, jest to raczej w ym iana w ew nętrznych napięć, poza świa
domością. Świadczy o tym  fak t występowania w yraźnych szere
gów okrzyków  aklam acyjnych, a także wzajem ne „przechw yty
wanie” w ątków  m odlitw y. Jest to na tyle wyraziste, że czytelne 
fragm enty  m odlitw  odm awianych jednocześnie przez sześć —  sie
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dem  osób, mogą stanow ić ciąg nie pozbawiony sensu; tak  jak 
w poniższym przykładzie z pierwszej m inu ty  modlitwy: 
D zięku jem y Boże nasz  /  Chwała Ci za wszystko  /  Za dzieła Tw o
je  / Bowiem jesteś Bogiem naszym  1 Pamiętasz o nas w szys t
kich j 1 miłość Twoja wieczna  /  .

Stopniowo z .modlitwy polifonicznej w yłania się m odlitwa in 
dyw idualna. N astępuje to w momencie najwyższego napięcia 
m odlących się, utrzym ującego się przez pew ien czas (około jed
nej — dwóch m inut) na tym  sam ym  poziomie. Początkowo jest 
ona równoległa do modłów innych obecnych na nabożeństwie, by 
po chwili zdominować je i pokonać. Jest to coś w  rodzaju walki 
zdań i  zwrotów , różnych intonacji, ostrego zderzenia rytm ów . Po 
chw ili sta ją  się czytelne frazy, zdania są coraz wyrazistsze, a mo
d ły  polifoniczne schodzą do funkcji tła. Od tego m om entu m odli
tw a indyw idualna nadaje  ton całości. Gdy jest cicha — pozostali 
w padają w szept, gdy osiąga w yżyny ekstazy — drani towarzyszą 
okrzykam i wielbiącym i Pana, w zachwycie pow tarzają: „tak, tak, 
tak  jest!” Porozum ienie działa tu  na zasadzie sprzężenia zw rotne
go: nasilenie się napięcia m odlitw y indyw idualnej powoduje na
tychm iastow y odzew całej m odlącej się wspólnoty, zaś większa 
częstotliwość aklam acji i zapał tejże wspólnoty są bodźcem potę
gującym  energię modlącego się solisty.

M odlitwy indyw idualne zielonoświątkowców posiadają trzy 
istotne dla ich analizy, cechy:
1. A utorem  i wykonawcą m odlitw y jest m odlący się.
'2. Ma charakter improwizacji.
3. Ze względu na zastosowane środki wyrazu, można modlitwę

rozpatryw ać w kategoriach tekstu  artystycznego.
W praktyce zielonoświątkowców nie w ystępują m odlitw y pi

sane. Fakt, że m odlitw a jest improwizacją, pociąga za sobą isto
tne konsekwencje. Tekst m odlitw y i sposób jej wykonania są 
spontaniczne. B rak jest świadomych założeń ze strony  wykona
wcy, m odlitwa nie może być powtórzona, nie jest zapam iętyw a
na. Jest ona ekspresją indywidualnego przeżycia.

J. W ierusz-Kow alski w yraża wątpliwości co do tego, że mod
litwa może być ekspresją -indywidualną. Pisze on:
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„Indyw idualne emocje religijne są w ram ach ku ltu  wplecione 
w kontekst wspólnego działania, a odpowiednie rubryki, zwycza
jowe lub pisane, określają n a tu rę  i stopień natężenia tych  prze
żyć. We wszystkich religiach ry tu a ł ku ltu  ustala nie tylko tekst 
wypowiedzi, ale również wysokość tonu modulacje, ilość okrzy
ków itp .”5

Chociaż w przypadku zielonoświątkowców można mówić
o kulcie (jest on w porów naniu z Kościołami tradycyjnym i b a r
dzo prosty) w ram ach jego realizacji jest duża dowolność i róż
norodność zachowa;!, a e/kspresja indyw idualna przejaw ia się za
równo w kazaniach jaik i modłach. Jeżeli są tu  owe rubryki,
o których wspomina J W ierusz-Kowalski — to wymogiem jest 
spontaniczność. Trzeba się jej tu  uczyć, tak  jak w Kościele tra 
dycyjnym  m odlitw  i ich miejsca w ry tuale. Jest to jednak ucze
nie się swoiste — każdy w nim  odnajduje sobie właściwe form y 
wyrażania uczuć religijnych. Na drodze tej nauki —  jak to wy
nika ze zwierzeń zielonoświątkowców — istnieje szereg osobi
stych zahamowań, k tóre są pokonywane stopniowo, poprzez po
czątkowo bierne uczestnictwo w nabożeństwie, śpiewanie pieśni, 
m odlitw y ciche wespół z innymi, aż do głośnej m odlitw y indy
widualnej. M omentem decydującym  o otwarciu się jest chrzest 
w Duchu Świętym, z którym  przychodzi bezpośredniość w  zw ra
caniu się do Boga, odrzucenie wstydu, a także przew artościow a
nie ocen zachowań własnych i innych ludzi. Jednocześnie też 
rodzi się wzorzec indyw idualnych zachowań religijnych, sposo
bów okazywania wzruszenia, a taJ-ze form a m odlitw y indyw idu
alnej, k tó ra  później rozwija się i utrw ala.

M odlitwa indyw idualna ■— właśnie jako improwizacja, n ie
kontrolowana i spontaniczna — jest form ą wyrażania indyw idu
alnego, osobistego doświadczenia religijnego, formą, k tó ra  odpo
wiada struk tu rze  psychicznej i dom inującej emocji w nastaw ieniu 
wobec Boga. Jakkolw iek te emocje różnorakie — zachwyt, 
uszczęśliwienie, lęk, odczuwanie n ieustannej obecności Boskiego

5 J. W ierusz-Iiow alski: Język a kult. Funkcje i struktura języka sa 
kralnego, w  : Studia R eligioznaw cze 1973, nr 6, s. 69.
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m ajestatu  w  m odlitw ach indyw idualnych m ożna wyróżnić na
stro je dom inujące. Jedn i modlący się podkreślają miłosierdzie 
i dobroć Boga, a chwalenie stanowi w  tym  przypadku trzon mo
dlitwy, inni w racają w każdej m odlitw ie do m otyw u Sądu Osta
tecznego i k a r  czekających człowieka, k tó ry  żyje niezgodnie z p ra 
wami objawionym i w Piśm ie Św iętym , a jeszcze inni w  każdej 
m odlitw ie proszą o „wskazanie drogi praw dy tym , k tórzy jej je 
szcze nie znają”.

Na formę m odlitw y indyw idualnej w dużym  stopniu składa 
się to, co językoznawcy określają jako cechy natu ra lne  tekstu  
mówionego, tj. między innym i barw a, wysokość, siła i melodia 
głosu, charakterystyczne sposoby wym awiania pew nych głosek 
itp.° Jest ona nie ty le  form ą tekstu  mówionego, ile form ą m ó
wienia tekstu. Osobnym zagadnieniem  jest s tru k tu ra  tekstu  mó
wionego, uzyskanego przez zapis. Jan  W ierusz-Kowalski pro
ponuje imodel s tru k tu ry  m odlitw y uniw ersalnej, obejm ującej
—  jego zdaniem  —  różnorakie m odlitw y we wszystkich znanych 
religiaeh. Cytowany au to r wyróżnia cztery elem enty s tru k tu ry  
m odlitwy: inwokację (i), petycję (p). „owoc” (f —  od fructus) — 
czyli przedm iot (cel i skutek m odlitwy) oraz człon dodatkow y 
(c), na k tó ry  może składać się uzasadnienie (modlitwy, czy też 
wyliczenie sprzyjających okoliczności — wiążące m odlitw ę z ca
łością obrzędu. Dalej au to r z tak  zarysow anej s tru k tu ry  wyciąga 
kilka wniosków:

..Podsum owując całość analizy O (modlitwy — p. m.), docho
dzim y do ustalenia k ilku naszym  zdaniem  istotnych wniosków 
naśw ietlających charak ter i funkcje wypowiedzi (modlitewnej.
1. S tru k tu ra  O (...) zawiera rzeczywiście podstawowe elem enty 

m odlitw y sakralnej i może posłużyć jako punkt wyjścia ana
lizy tego rodzaju wypowiedzi we wszystkich znanych nam 
religiaeh. S tru k tu ra  ta  bowiem odzwierciedla w sposób pro
s ty  podstawową relację, k tóra zachodzi w sy tuacji religijnej 
petenta wobec sacrum.

0 2 . Gołąb, A. Heinz, K. Polański: S łow nik term inologii jęsyfconawczej, 
W -w a 1970, s. 116.
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2. S tru k tu ra  ta  ujaw nia zasadniczą opozycję m iędzy M (modlą
cym się a N (n- imię wyzwanego bóstwa), opozycję, k tó rą  w y
powiedź zamierza właśnie znieść, choć jednocześnie mie p rze
sta je  jej akcentować. (...)

3. M odlitwy te trak tu jem y  wyłącznie jako wypowiedzi. Są one 
w  ram ach ku ltu  działaniem, skłaniającym  (Sn) do podjęcia ta 
kiej decyzji, k tó re j skutk i byłyby korzystne dla (M), próbą 
oddziaływania na samego mówcę, by uzgodnić jego stanowisko 
z „wolą Bożą”.

4. W 'wyniku funkcji kom unikatyw nej i im presyw nej tekstu  sak
ralnego względem (M) i przypisanych im  funkcji sakralnych 
m odlitw a kształtuje postawę modlącego się, urabia jego za
chowanie, poglądy, uczucia i pojęcia. Często powtórzenia tek 
stu, jego m em oryzacja, związana z nim  melodia, są to wszy
stko czynniki, k tóre u trw ala ją  jego brzm ienie w świadomości 
modlącego się, a dzięki ternu stanow ią przyjętą  przez niego 
formę w yrażania swych poglądów i relig ijnej in terp retacji 
świata.

5. M odlitwa jest w każdym  przypadku prośbą. Zawsze bowiem 
dąży do uzyskania jakiejś „zm iany” w porządku szerzej ota
czającego (M) świata — naw et w tedy gdy pozornie ogranicza 
się do wyrazów chwalby i dziękczynienia”.7
Nie ulega wątpliwości, że w m odlitw ach zielonoświątkowców 

w ystępują wszystkie wym ienione przez J. W ierusza-Kowalskie- 
go elem enty typowej s tru k tu ry  m odlitwy. Każda m odlitw a za
wiera liczne inwokacje, typu: „Boże wszechmogący”, „Boże m ó j”, 
„Boże m iłosierny”, „Panie, P an ie”, „Ojcze, Boże nasz’’ itp. Rów
nież liczne są petycje typu: „prosim y Cię”, „błogosław”, „napeł
n ia j”, „dopuszczaj”, „przybądź” , „pomóż”, „oczyść”, k tó rych  kon
tynuacją jest to, co au to r nazywa „owocem”, czyli przedm iotem  
petycji. Często m odlitw a rozpoczyna się od wyliczenia okoliczno
ści sprzyjających jej realizow aniu i podziękowań za ich stw orze
nie, jak na przykład w tym  przypadku:

„Boże wszechmogący, ja tak Ci dziękuję, Panie Boże, za ten

7 J. W ierusz-K ow alski, op. cit., s. 93,
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dzionek, że stworzyłeś Boże ten czas, byśm y  mogli Boże przybyć, 
przy  słowie Tw oim  Boże się uczyć...”8

Prośby zielonoświątkowców najczęściej dotyczą utrzym ania do
tychczasowego stanu  zbliżenia do Boga i pomocy w  kierow aniu 
się ideałem  Chrystusa. Proszą: „Boże pomóż nam iść za Tobą”; 
„Daj Boże, by miłość Twoja i ręka Twoja Panie była nad nam i”; 
„Usłysz Boże modlitwę jednego i we wspólnocie”; „Napełnij Boże 
Duchem Ś w ię ty m ”; „Pobłogosław Bożes zanim opuścimy ten  
dom ” itp.

Jednak  analiza tego typu, z rozważeniem  s tru k tu ry  m odliwy 
i jej poszczególnych elementów, w ydaje się co najm niej niew y
starczająca. Niewiele nam  mówi o sam ym  modlącym  się, o jego 
stosunku do modlitwy, 0! przeżyw aniu m omentu, w  k tó rym  za jej 
pośrednictwem , zgodnie ze swoim przekonaniem  — naw iązuje 
kontakt z Bogiem. Szczególnie w  przypadku analizy m odlitw  zie
lonoświątkowców, gdzie funkcje au tora  i wykonaw cy m odlitw y 
są mierozdzielne.

Pew ne cechy m odlitw  zielonoświątkowców, takie jak  ry tm i- 
zaeja, obecność porównań, czasem m etafory, a także rym u (naj
częściej przez powtórzenie) ■— pozwalają rozpatryw ać te m odli
tw y w kategoriach tekstu  artystycznego. Nie staw iam y tu  py ta
nia o artystyczną w artość takich tekstów, nie jest to najisto tn ie j
sze, a jednocześnie przekracza kom petencje so-cjologa. Ich wartość 
dla w spólnoty zielonoświątkowców jest inna niż dla k ry tyka  li
terackiego. Istotne jest natom iast to, że właśnie tak i język jest 
przez nich uznany za właściwe tworzyw o m odlitwy, że taki, a nie 
inny język może stw orzyć płaszczyznę porozumienia, w arunek 
rozm owy z Bogiem. P ierw szy w arunek, w przypadku zielono
świątkowców z północno-wschodniej Polski jest już spełniony 
przez to, że jest to „ inny” język nie ten, którego używa się w  roz
mowach potocznych9. Inny  język jest środkiem  stw órczym  innego

8 M odlitwa Lidii B aturow ej, nabożeństwo w  B ielsku Podlaskim , dnia 
28 w rześnia 198J r.

11 M ieszkańcy w si z  terenu objętego badaniam i w  sw oim  życiu codzien
nym  posługują się gw arą kw alifikow aną przez językoznaw ców  jako gwara
o cechach północno-ukraińskicfa. Podczas nabożeństw  używ ają języka ro- 
ryjskiego, posługują się też Pism em  Św iętym  w  języku rosyjskim .
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świata. Jednak  to odcięcie od codzienności jest bardziej radyka
lne, bowiem jest też on „inaczej” używany. Jego użyciem muszą 
rządzić inne reguły  niż te, zgodnie z k tó rym i buduje się kom u
n ikaty  potoczne.

Język artystyczny — jak  tw ierdzi J. Łotm an — jest nad  ję 
zykiem na tu ra lnym  nadbudow any jako w tórny  system  m odelu
jący, a jako taki ma swój i sofoie tylko w łaściw y „system  znaków 
i reguł ich łączenia, k tóre służą przekazyw aniu szczególnych, in
nym i środkam i nieprzekazyw alnych kom unikatów ”10. Tekst a rty 
styczny jes t tekstem  w  danym  języku na tu ra lnym  i jednocześnie 
jako całość jest znakiem  szczególnej treści, w  k tórym  elem enty 
struk tu ra lne  'zyskują znaczenie sem antyczne11.

2. M odlitwa indyw idualna jest jako tekst artystyczny.

Jak  m ówiłam  wcześniej, m odlitw a indyw idualna w yłania się 
stopniowo z m odlitw y polifonicznej. Początkowo słyszalne są ty l
ko mocniej akcentowane, ułam ki fragm entów, później m odlitw a 
staje  się coraz, w yrazistsza i u trzym uje się na tym  poziomie do 
zakończenia. Oto przykład m odlitw y indyw idualnej, k tóra w yła
nia się podczas nabożeństw a jako  pierw sza spośród pięciu mod
litw, m ających tego dnia m iejsce12.

”................................................................................. Boże mój
...................................................................................  Boże mój
.................................................................... ...............  Boże mój
nas wszystk ich  ludzi, Boże mój  
Prosimy Cię m ów nam więcej, Boże drogi 
Teraz, gdy m ożem y się cieszyć Tobą, Boże mój  
Kieruj naszym i sercami, Boże mój  
Bogiem ż y w y m  jesteś, Boże m ój

10 J. Łotman: Struktura tekstu artystycznego, W -w a 1984, s. 35.
11 Tamże, s. 37.
12 M odlitwa Jana Batury, syna Piotra, nabożeństw o 28.09.1984 r. — za

pis m agnetofonow y. Ta m odlitw a, tak jak w szystkie inne cytow ane teksty, 
została filologicznie przetłum aczona na język polski.
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Sław im y i c ieszymy się, Boże mój  
I  kłaniamy się Tobie, Boże mój  
I  błogosław każdego brata, Boże 
Błogosław każdą siostrę, Boże mój  
Błogosław każdą rodzinę, Boże mój
.............................................  Boże m ój
B y  nasze serca były  szczęśliwe, Boże mój  
B y  nasze ręce były  czyste, Boże mój  
B yśm y  sławić Cię mogli, Boże mój  
Powiedziałeś bowiem: Jak ja ży ję  Ojcem, 
tak  w y  żyć Mną będziecie, Boże mój
.................................................. Boże mój
i widzieć Twą chwałę w  każdym  dniu, Boże mój  
Ze jesteś pośród nas, Boże mój  
A  m y  razem z Tobą, Boże m ój  
Widzieć, że idziesz przed nami, Boże mój  
I  nie może nas dotknąć zwątpienie, Boże mój  
Idziem y bowiem w imię krw i Twojej świętej, 
przelanej na Golgocie 
W  imię Ojca i Jezusa Chrystusa, Boże mój  
Boże mój, za to sławię Cię i wynoszę  
Za to Boże wynoszę imię Twoje  
I  proszę, by grzechy nie imały się nas, Boże mój  
Napełniaj Boże Duchem Św ię tym , Boże mój
Dopuszczaj ........ i m ów  do nas, Boże mój
Napełniaj sobą nowe serca, Boże mój
I z nam i żyj, Boże mój ż y w y
O cudne Imię, Tyś istotnie żyw y , Boże mój
Panie, Tyś Bogiem moim
Boże, proszę Cię
Przybądź, przybądź m iędzy  nas

B y śm y  z Tobą na wieki
Panie, z  Tobą na wieki, Panie mój
Panie, z Tobą na zawsze, Panie m ój



0  chwała za wszystko Ci teraz, Panie mój  
Prosimy i m odlim y się: bądź z nami!
Panie, daj Boże natchnienie ku  modlitwie  
K u służbie, ku  życiu nowemu, Boże mój  
B y  zo nas nowe wszystko było. Boże mój
1 byś w sercach naszych żył, Boże mój  
Chwała chwała Ci za w szystko”
(wyciszenie)

Jak  łatwo zauważyć, najistotniejszą rolę w organizacji m odli
tw y spełniają dość jednorodne zwroty, zam ykające każdy wers. 
typu: „Panie, Boże m ój” —■ „Boże m ój” — Panie drogi”13. Po
wtórzenia te, stanowiące jednocześnie rym y tautologiczne, decy
dują o ry tm ice całości. Wówczas gdy w ers w porów naniu z in 
nym i jest dłuższy, m odlący przestrzega tej zasady, realizując oba 
w ersy w  jednakow ych sekw encjach czasu. Podobną funkcję speł
n iają  powtórzenia gram atyczne na początku wersu:

„Błogosław Panie każdego brata 
Błogosław każdą siostrę 
Błogosłatu każdą rodzinę” 
i dalej
„By nasze serca były  szczęśliwe 
By nasze ręce były czyste  
Byś my sławić Cię mogli”

Pow tórzenia te nie tylko1 organizują tekst rytm icznie, ale tak 
że znaczeniowo. A dresatem  m odlitw y jest Bóg i do Boga ukie
runkow uje każdy wers, ten pow tarzający się zwrot: „Boże m ój” . 
Ale nie tylko. Cytowane pow tórzenia tw orzą wzór w zajem nych 
zależności:
Błogosław -byśm y -Boże mój  
Błogosław -byśm y -Boże mój  
Błogosław -byśm y -Boże mój

Wzór  ten  to m odel świata jako świata Boga i dla Boga. Świat 
bez Boga istnieje tu  jako niew yartykułow ane przeciwstawienie,

13 W języku rosyjskim  ma tu m iejsce rym; m oj-m oj-m oj dorogoj.
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a wobec tego, jako niemożliwość wobec możliwości przedstaw io
nej. Św iat jest św iatem  Boga dzięki jego aktywności. Jego bło
gosławieństwo pozwala spełnić w arunki, k tóre są 'konieczne dla 
bycia w  „Jego świeoie” — serca szczęśliwe, ręce czyste —  wszy
stko wobec Boga, i jednocześnie w arunek  m odlitw y. Ten ogólny 
m odel świata, należącego do Boga i całkowicie odeń uzależnio
nego', wzmacnia tu  szereg próśb: „mów nam  w ięcej”, „kieruj na
szymi sercam i”, „błogosław”, „napełn iaj”, „dopuszczaj”, „przy
bądź . Czasowniki te, przez ich zbliżoną funkcję sem antyczną, 
również wzm acniają związki m iędzyrewersowe.

W prośbach charakterystyczne jest użycie liczby m nogiej: 
„prosim y”, „prosim y i m odlim y się”. ,,M y” — to nie tylko człon
kowie wspólnoty, „m y” stanow i tu  także w yraz ontologicznego 
przeciw ieństwa: -my —  ludzie —  tu  i Ty — Boże —  wszędzie. 
Równolegle z tym  przeciw staw ieniem  tw orzy się przeciw staw ie
nie czasów: ludzkiego i boskiego. Czas człowieka to czas „ tu ta j”, 
otw ierany dw ukrotnie poprzez odwołanie się do Pism a Świętego, 
wyeksponowane przez wydłużenie wersu, rezygnację z powtó
rzenia, a także przyspieszenie tem pa wypowiedzi. Odwołanie się 
do Pism a Świętego jest odwołaniem  się do „początku czasów”. 
K ontynuacją jest „ teraz”, w k tó rym  trw a życie m odlących się 
i sam a m odlitwa. Czas ludzki jest też czasem z perspektyw ą 
przyszłości. W przyszłości, k tóra zam yka w yrażalny  czas ludzki 
i jednocześnie m odlitwę, nastąpi spotkanie z Bogiem —  ukoro
nowanie życia ludzkiego i celu m odlitw y. Bo św iat jest św iatem  
Boga, a czasem Boga jest wieczność. A by tę  sprzeczność rozwią
zać (świat „ tu ta j” nie jest św iatem  wieczności) konieczne jest 
uruchom ienie woli Boga, może On być „ tu ”, jeżeli człowiek na 
to zasłuży, i jeżeli taka będzie wola Boga. S tąd  liczne prośby: 
„przybądź między nas”. Bóg, będąc „ tu ”, wnosi p ierw iastek wie
czności, k tó ry  opanowuje wszystkie w ym iary  realne czasu: prze
szłość, przyszłość i teraźniejszość. Taką organizację czasu tworzą 
form y czasowników: czas przeszły, w  przypadku odwołania się 
do Pism a Świętego, teraźniejszy, przy  charakterystyce stanu 
obecnego oraz form y bezezasownikowe dla w yrażenia wieczności: 
„byśm y z Tobą na wielki”, „byśm y z Tobą na zawsze”.
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. Taka organizacja tw orzy to, co Łotm an nazywa w tórnym  mo
delowaniem  św iata w tekście artystycznym . Zdarzeniem  w tym  
świecie — jednym  i pow tarzającym  się we wszystkich m odli
twach — jest właśnie sytuacja m odlitw y, opisywana głównie 
przez dziękczynienie Bogu za stworzenie sprzyjających okoliczno
ści. Opis tego zdarzenia stanow i zwykle punk t wyjścia m odlitw y: 
„Stanęliśm y jeszcze raz, na kolanach przed  Tobą, Panie nasz 
przed niew idzialnym  obliczem Twoim ”, lub też dopełnienie próśb: 
„przynosim y Ci na kolanach m odlitwę P an ie”.

Niezależnie od tego, że tekst każdego spośród m odlących się 
objawia inne zasady w ew nętrznej organizacji, w  każdym  przy 
padku jest to język i sposób kodowania treści nie m ający m iejsca 
w języku potocznym. Również sposób wygłaszania —  łzy i w zru
szenia modlącego się ■—- mówią o tym, że ani sytuacja, ani „adre
sat kom unikatu” nie jest zwyczajny.

Jak  już powiedziałem, nie jest tu  ważna ocena walorów este
tycznych tych  tekstów, chociaż niew ątpliw ie nie są one ich po
zbawione w odczuciu członków wspólnoty. Wzmożenie reakcji 
emocjonalnych modlącej się grupy następuje wówczas, gdy m o
dlący się wznosi na w yżyny natchnienia, podnosi coraz wyżej 
głos, coraz wyraziściej intonuje, w  coraz szybszym  tem pie aż do 
całkowicie niezrozumiałego ciągu okrzyków zachowujących ry tm . 
W szystko to, razem  ze skrajnym i emocjami — od rozpaczliwego 
błagania po zachw yt ■—- tw orzy atm osferę zapam iętania i pogrą
żenia w  m odlitwie.

Na nabożeństwie spotyka się większość członków wspólnoty. 
Gorliwość i oddanie m odlitwie jednych determ inuje i wzmacnia 
podobne stany  u innych. Nabożeństwo jest też typową sy tuacją  
mistyczną, niejako „w yjętą” z czasu świeckiego, jest „wzięciem 
w naw ias” rzeczywistości codziennej, kłopotów i trosk z nią zw ią
zanych. K łopoty te oczywiście mogą mieć odzwierciedlenie w mo
dlitwie, lecz są one uimetafizycznione, nie m ają charak teru  tak  
realnego jak wówczas, gdy człowiek w prost „spotyka swoją tro 
skę” . Wobec powyższego, interesujące jest pytanie o m iejsce i is
totę m odlitw y w życiu codziennym zielonoświątkowców.
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3. M odlitwa jako czynnik organizujący dzień rodziny zielono
świątkowców. .

P io tr i Lidia Baturowie, m ieszkańcy wsi R eduty13 są zielono
świątkow cam i od trzydziestu lat. W ychowali trzech synów, z któ
rych  jeden odstąpił od życia religijnego, a dw aj pozostali w speł
nianiu wymogów przyjętych  przez wspólnotę w  niczym nie ustę
pują rodzicom. W Redutach urodzili się i m ieszkają przez całe 
życie, prowadząc gospodarstwo rolne o powierzchni ośmiu hek ta
rów. Obecnie pracują  na nim  sami, bowiem usam odzielnieni sy
nowie podjęli pracę, założyli rodziny i zamieszkali w mieście. 
P iotr ma 55 lat, Lidia 52.

S truk tu ra  dnia P io tra i Lidii, podobnie jak i w  innych rodzi
nach wiejskich prowadzących gospodarstwa, zależy głównie od 
pory roku. Inny przebieg m a długi, le tn i dzień, w ypełniony p ra 
cami ! w polu, inny  przebieg ma dzień późnojesienny i zimowy, 
zam ykający obowiązki gospodarskie w  obrębie zagrody. Pow ta
rzające się w ciągu dnia czynności nadają jego przebiegowi swo
isty  rytm , pow tarzający się z niew ielkim i odstępstw am i w ciągu 
kolejnych dni. Jest to ry tm  obrządku codziennego, porannego
i wieczornego dojenia krów, karm ienia dobytku, posiłków gospo
darzy, ry tm  pracy i odpoczynku.

M odlitwa codzienna w rodzinie zielonoświątkowców pełni po
dobnie sitrukturalizująeą funkcję. Rozpoczyna dzień i kończy, 
poprzedza każdy posiłek, odmawiana jest również po jego zakoń
czeniu. Ma pierwszeństw o przed podjęciem  gospodarskich obo
wiązków. Fak t ośmiokrotnego odm awiania m odlitw y w ciągu 
dnia obraimowuje w isto tny sposób inne pow tarzające się czyn
ności. Przed podjęciem jakichkolw iek czynności gospodarskich na
leży podziękować Panu  za dzień, k tóry  się rozpoczął, przed po
siłkiem  należy podziękować Bogu za zesłaną straw ę, przed pój
ściem na odpoczynek należy się pomodlić i podziękować za dzień, 
który  minął, i za to, że był taki jaki był.

M odlitwa poranna odm awiana jest tuż po wstaniu, Lidia 
wstaje nieco wcześniej i odmawia m odlitw ę w kuchni, przy  łóż
ku. Piotr, by pomodlić się wchodzi do gościnnego pokoju, staje



pośrodku, splata dłonie, w postawie pełnej pokory rozpoczyna 
modlitwę:

„Chwała Tobie, Boże mój; Chwała Tobie i dziękuję Ci za 
dzień, co się rozpoczął, i za to wszystko, co mnie spotka, to w szy 
stko  od Ciebie, Boże mój, chwała Tobie i dziękuję Ci za tych , 
którzy  wstąpili na drogę zbawienia, Boże mój, i ochraniaj tych, 
którzy  nie znają prawdy, niech i oni dostąpią, Boże mój, chwała 
Tobie, i daj Boże rozumienie naszym  władzom, aby stało się do
brze, żeby troszczyli się o ludzi, Boże mój, ochraniaj tych, co 
w yruszyli  w  drogę i tych, co zostają w  domu, chwała Boże Tobie 
za zbawienie ludzi, Ty  posłałeś swego syna, chwała Tobie, Boże, 
dzięki Ci za dzień, co się rozpoczął i za wszystko  Ci dzięki, Boże 
m ój . . .na  wieki wieków. A m e n ”14.

Przed posiłkiem P io tr i  Lidia s ta ją  nad stołem, na k tó rym  
stoi już jedzenie i modlą się na dwa głosy:

Piotr (nieco głośniej) Lidia
Boże, dzięki Ci, O dzięki Ci, Boże, za tę strawę,
dbasz Boże i o nasze dodajesz nam  sił,
ciało materialne, stawiasz jedzenie przed nami,
które potrzebuje Twego Boże nasz,
wsparcia, D ziękujem y Ci, Boże. 
jedzenia, odzieży.
Za wszystko Ci dzięki.
A m en  (razem) Amen.

W ieczorem m odlą się również wspólnie, klęcząc obok łóżka 
w k tó rym  śpią16.

Modlitwa w ystępuje więc rano, po wstaniu, przed śniadaniem
i po śniadaniu, w południe (przed i po obiedzie), wieczorem (przed
i po kolacji) oraz przed udaniem  się na odpoczynek nocny. Modli
tw y są każdorazowo odm iennym i ekspresam i P iotra i Lidii, ale

u  Wieś R eduty leży  w  odległości 14 kilom etrów  od B ielska Podlaskiego. 
Idee zielonośw iątkow ców  zdobyły tam  sw oich pierw szych zw olenników  tuż 
po p ierw szej w ojnie św iatow ej i są nadal bardzo popularne.

15 M odlitw y w ieczornej nie udało się zapisać, odbywa się już po zga
szeniu św iatła, jest dość cicha.
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pew ne elem enty pow tarzają się: m otyw  dziękczynny, m otyw  
wielbienia, w częstych zw rotach typu: „Chwała P an u ”, „Chwała 
Tobie Boże”, nadających m odlitw ie —  poprzez pow tarzanie — 
swoisty rytm . Zwraca uwagę fakt, że P io tr i Lidia w tych m odli
tw ach nie proszą o nic dla siebie, jeżeli proszą to w  sposób ogó
lny: „o opiekę nad będącym i w  drodze”, ,,o nawrócenie tych, 
k tórzy  nie poznali p raw dy” itp.

Codzienna m odlitw a indyw idualna stanow i swego rodzaju do
pełnienie ekstatycznych modłów podczas nabożeństw, utrzym ując 
P io tra i Lidię w  stanie kontem placji i swego rodzaju dialogu 
z Bogiem. A więc nie przychodzą oni na nabożeństwo z „całkiem  
innego” świata, w k tórym  Bóg jest daleko. Dzięki codziennej 
m odlitwie jest to właśnie ciągle ten  sam  świat, św iat Boga i Jego 
w pływ u na wszystko, co się zdarza, tyle tylko, że całe nabożeń
stw o przesiąknięte jest atm osferą, gdzie jest cen trum  ognisku
jącym  wszystkie ak ty  religijne. Natom iast w życiu codziennym 
Bóg jest „w  świecie” — jest obecny przy śniadaniu i kolacji, 
jest obecny w całym  dniu, akceptow any w m odlitw ie porannej
i wieczornej. Konsekwencją tego jest nie ty lko  poczucie ładu
i sensu codzienności, ale — co istotne —  usensownia f a k t ' p rze
m ijania ludzkiego życia. Rodzi to w rodzinie zielonoświątkowców 
spokój i harm onię. Poprzez codzienną m odlitwę P io tr nie tylko 
„oswaja” czas i czyni ten  czas boskim, ale również jednoczy się 
ze św iatem  ludzkim, k tó ry  jest ob jęty  jego prośbam i o czuwanie 
nad tymi, którzy są w drodze i tym i, k tórzy pozostali w domu,
o opiekę nad w iernym i i ukazanie drogi tym , k tórzy jeszcze p ra 
wdy nie poznali. Łatwo zauważyć, że nie m a na świecie ludzi, 
którzy nie mieściliby się w którejś z tych  kategorii. Tak więc, 
poprzez m odlitwę, wszyscy ludzie, znani i  nieznani, sta ją  się rze
czywistym i bliźnim i i braćm i P iotra, bowiem  w codziennej m o
dlitw ie troszczy się o nich.

W konsekwencji więc, m odlitwa indyw idualna podczas n a 
bożeństw i m odlitwa codzienna dopełniają się, a stanow iąc swo
istą jakość, odnoszą życie zielonoświątkowca do porządku wiecz
nego, umieszczając w  tym  porządku także codzienność, razem  
z jej niedogodnościami i troskami.
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Tadeusz W yszomirski

APOSTOLSKI KOŚCIÓŁ ORMIAŃSKI
W życiu narodu ormiańskiego Apostolski Kościół G regoriań

ski1 był zawsze nośnikiem  najbardziej istotnych dla niego w ar
tości kulturow ych, symbolem  jego autoświadoimości. S tał sdę po 
prostu duszą tego narodu. Wszędzie gdzie dotarli Ormianie, zm u
szeni do em igracji budowali swoje kościoły celem spraw ow ania 
św. ofiary (pataragu). Orm ianie znaleźli się w  wielu miejscach. 
Kiedy w ubiegłym  stuleciu pierw si podróżnicy rosyjscy dotarli 
w przebraniu buddyjskich m nichów do Ihasy, najbardziej izolo
wanej z ówczesnych stolic, zostali przyw itani przez miejscową 
gminę ormiańską. W Iranie nazwa O rm ianin uchodzi za synonim  
chrześcijanina. Dwa ty lko przykłady rozprzestrzenienia się na 
świecie Kościoła, k tó ry  z samego założenia nie prowadził pracy 
m isyjnej, starając sdę konsekw entnie być zawsze narodowym'2.

Narodowy charakter Kościoła nie oznaczał jednocześnie nigdy 
ciasnego ekskluzywizmu, brak otwartości. W arto w  tym  m iejscu 
uświadomić sobie miejsce Kościoła ormiańskiego wśród społecz
ności chrześcijańskiego Wschodu. Należy on do grupy Kościołów 
zwanych niegdyś monofizyckimi a obecnie Kościołami Dochal- 
cedońskimi albo Orientalnym i. Oprócz Orm ian należą do niej: 
Kościół kcptyjski w Egipcie, Etiopski wśród Am cbarów w Abi
synii, Syro-jakobiciki w Syrii i Libanie oraz Syro-malabarskŁ 
(zwany także Kościołem Indo-prawosławnym ), w stanie K erela 
w południowych Indiach3.

Ormianom zarzucano monofizytyzm. Aby zrozumieć to za

1 Kościół O rm iańsko-G regoriański nazw any tak został na cześć św . G rze
gorza, O św iecicieła, głów nego patrona Arm enii. Istnieje ponadto K ościół 
O rm iańsko-K atolicki w  jurysdykcji Rzymu.

2 W yjątek stanow i udział K ościoła Orm iańskiego w  m isji w  A lbanii Kau- 
kazkiej w  okresie w czesno-chrześcijańskim .

3 W szystkie Kościoły tej grupy określają siebie jako ortodoksyjne, cho
ciaż jednocześnie odcinają się od K ościołów  bizantyjskiej Tradycji.
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gadanie, należy odwołać się do historii. W swoim podstawowym 
kształcie teologia chrześcijańska w ykuw ała się na Wschodzie 
w toku ostrych polemik. Dwa zwalczające się w Bizancjum  stron
nictw a teologiczne głosiły odmienne poglądy na na tu rę  boską
i ludzką w Chrystusie. Jedna, idąc za szkołą antiocheńską, do
chodziła w w ersji sk ra jnej do nesrtorianizmu (osoba boska zamie
szkała w ludzkiej jak  w kaplicy)4. Druga szkoła aleksandryjska 
głosiła, że ludzka n a tu ra  Chrystusa rozpłynęła się w boskiej jak 
kropla wody w winie. Poszukiwania form uły zgody, za cesarza 
Zenona, nie dały rezultatu . Na soborze Chalcedońskim  (451) og
łoszono oficjalną w  cesarstw ie ortodoksyjną doktrynę, że w C hry
stusie są dwie n a tu ry  w jednej osobie. Uchwały Chalcedonu zo
stały  odrzucone przez Koptów i Syryjczyków, którzy tworzyli 
własne Kościoły narodowe.

W pew ien sposób sform ułowania monofizycfcie sta ją  się dla 
nas bardziej zrozumiałe w świetle nauki Kościołów wschodnich
i Ojców na tem at przebóstwienia (theosis). Polega ono na m aksy
m alnym  zbliżeniu się do Boga, co jest celem nie tylko ludzi, ale 
także całego stworzenia. N atura ludzika Chrystusa została prze- 
bóistwioną w taki sposób, że m ożna mówić już tylko o boskiej. 
P raw dę tę wyraża symbolicznie Kościół O rm iański używaniem  
do m szy św. wyłącznie wina, bez domieszki wody.

W arto dodać, że sform ułowanie Orm ian typu: święte m iasto 
Eczmiadzyn, czy św. jezioro Wan, św. Góra A rarat, nie są wy
razem poetyckiej przesady czy nacjonalizm u ani przeżytkam i 
religii pogańskiej, lecz wyrazem  w iary w przebóstwienie, które 
obejm uje całe uniw ersum . W edług wschodnio-chrześcijańskich 
pojęć soterologicznych, zbawienie nigdy nie jest rozpatryw ane 
wyłącznie w kategoriach interpersonalnych, zawsze posiada wy
miar kosmizmu.

W jaki sposób doszło do opowiadania się O rm ian za monofi- 
zytyzmem? Sąsiedni Kościół gruziński, bardzo bliski orm iańskie
m u i genetycznie należący do grupy orm iańskiej, po Soborze 
Chalcedońskim, radykalnie zmienił ku rs  łącząc się ściślej z Bi-

■' Poglądy zw olenników  patriarchy Nestoriusza przyjął K ościół w  Persji.



zancjutm do tego stopnia, że zrezygnował z własnej liturgii 
a przyjął imperialną5.

Kościół Ormian stał jakby na boku wydarzeń. W sporach bra
li udział głównie Syryjczycy i Koptowie. Ormian zbyt pochła
niały sprawy bieżące kraju, zawieszonego między dwoma potę
gami Bizancjum i Persją aby z całą pasją mogli oddawać sdę 
wzorem Greków teologicznym problemom, Ormiańscy biskupi 
nie brali udziału w Soborze Chalcedońskim. Nie mogli opuścić 
kraju wobec spodziewanej wojny z Persją. Później zostali ten
dencyjnie poinformowani przez Syryjczyków, którzy przedstawili 
Greków jako heretyków. — Nie wydaje się jednak, aby Ormia
nie mając na uwadze utrzymanie własnej kościelnej niezależno
ści chcieli zbyt ściśle wiązać się doktrynalnie z Bizancjum.

Kościół Ormiański posiadał zawsze wyraźną koncepcję swej 
niezależności. Wychodząc z tradycji wczesnochrześcijańskich 
uważał każdy lokalny Kościół za niezależny od wielkich stolic 
świata chrześcijańskiego. KatoliJkos Ormian mógł odpowiadać za 
powierzoną sobie owczarnię jedynie przed Bogiem, od patriar
chów Rzymu, Konstantynopola bądź Antiochii czuł się niezależ
ny. Jednocześnie byli Ormianie zawsze otwarci na wszelkie kon
takty z innymi Kościołami. Cechę tej otwartości wykazywał 
Kościół Ormian już we wczesnym swoim okresie. Łączyć ją na
leży chyba z pewną pragmatyką tego narodu. Św. Grzegorz Lu- 
saworyez wyświęcał na prezbiterów chrześcijańskich kapłanów 
panującego kultu Mitry. Dzięki temu mitralizm został wchłonię
ty  przez chrześcijaństwo wraz ze świątyniami a jego dobra ma
terialne stały się podstawą rozwoju ekonomicznego Kościoła.

Ormianie wobec Bizancjum

Bizancjum narzuciło swoje wzory liturgiczne, podobnie jak 
czynił to patriarchat rzymski, wypierając starsze liturgie0. Nie

5 Gruzini przez pewien czas byli zwolennikami monofizytyzmu, dopiero 
konflikt z Ormianami przyczynił się do reorientacji w  stronę Bizancjum.

G Zdaniem o. Johna Meyendorffa lokalne Kościoły znajdując się w  orbi
cie wpływów Wielkiego Kościoła same przyjmowały jego liturgię. (John 
Meyendorff — Teologia bizantyjska, Pax W-wa 1984).
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zależność Kościoła Ormiańskiego była dla Greków wyzwaniem
i nae ustawały próby narzucenia katolikosom z Eczmiadzynu za- 
leżnośoi od Konstantynopola. Nigdy nie dały one rezultatu. (Ty
tuł katolikosa oznaczał patriarchę sprawującego jurysdykcję poza 
granicami ówczesnej eikumeny, czyli cesarstwa). Ormianie wiele 
elementów w swej lilturgid przejęli z Bizancjum, lecz uczynili 
przy okazji wiele posunięć nowatorskich. Ze zgorszeniem Grecy 
obserwowali, jak w liturgii Ormian nie tylko prezbiterzy ale na
wet zwykli diakoni nosili wspaniałe bizantyjskie mitry, przysłu
gujące u nich jedynie biskupom.

Ormianie mają swoją kartę także przy okazji podziału Koś
ciołów, gdyż patriarcha Cerulariusz kazał pozamykać w Konstan
tynopolu wszystkie kościoły łacińskie a także ormiańskie za to, 
że używały chleba przaśnego. Czynił to wprawdzie jako odwet 
za zamykanie przez papieża greckich cerkwi w Kalabrii, ale dal
szą konsekwencją tych kroków było wzajemne rzucanie anatem 
między stolicami patriarchalnymi w Rzymie i Konstantynopolu. 
Określenie „trójprzeklęci Ormianie” jakie trafiło nawet do bi
zantyjskiego oficjum najlepiej świadczy o uczuciach żywionych 
przez Greków do tego narodu. Z tego powodu nie mógł zostać 
zrealizowany wcześniej plan unii Greków z Ormianami wysu
nięty przez patriarchę Focjusza.

Szukanie pomocy na Zachodzie

Wobec zagrożenia ze strony Persji i wyraźnej niechęci Bizan- 
tyjczyków, co pogłębiło różnice teologiczne, naturalnym  odru
chem narodu Ormiańskiego było szuikanie pomocy w odległym 
Rzymie. Ormianie, obok Maronitów, stali się na Wschodzie sprzy
mierzeńcami krzyżowców, przybyłych tam dodajmy w celach 
rabunkowych, jak wykazała słynna IV krucjata grabiąca Konstan
tynopol. Niektóre Kościoły, jak Koptowie i Syryjczycy otwarcie 
sprzyjali muzułmanom. Maronici tępieni zarówno przez Arabów 
jak Greków, w sposób równie bezwzględny, stali się wiernymi 
sojusznikami Franków. Jedynie Ormianie swoją politykę pro-za- 
chodnią wybrali w sposób świadomy. Raz jeszcze dała o sobie
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znać chłonność tej kultury, jej otwartość i umiejętność dokona
nia twórczej syntezy. Miało to miejsce także i na terenie liturgii, 
która, od tego czasu przesiąkła wieloma zwyczajami typowo ła
cińskimi (jak wzorowane na łacińskich biskupie infuły, czytanie 
ostatniej Ewangelii).

Dzięki pomocy krzyżowców skonsolidowało się państwo Ma
łej Armenii w Cylicji, a jego arcybiskup zyskał rangę nieomal 
równą katolikosom w Eczmiadzynie. Ten odruch szukania pomocy 
na Zachodzie musiał być okupiony ceną unii, Ormianie gotowi 
byli do podpisania formuły zgody, pozostawiającej Kościołowi 
autonomię liturgiczną i kanoniczną. Patriarchat rzymski stawiał 
warunki wymagające całkowitego podporządkowania się władzy 
papieża. W tym  miejscu zaczyna się smutna karta w dziejach 
narodu ormiańskiego związana z próbami nawiązania unii koś
cielnej z Kościołem katolickim, co wiązać się musiało nieuchron
nie z podziałem wewnątrz jednego dotychczas Kościoła narodo
wego.

Zagrożeni rosnącą w siłę potęgą turecką Ormianie wysunęli 
śmiały projekt utworzenia religijnej ligid antymuzułmańskiej, 
złożonej z Ormian, Syryjczyków, łacinniików i Greków. Wizja ta 
nie doczekała się realizacji, gdyż wymagałaby od Ormian akce
ptacji soboru w Chalcedonie. Zawarcie unii religijnej podkopało 
organiczną jedność narodu, symbolizowaną przez jeden Kościół 
i jednego katolifcosa. Po raz pierwszy do ogłoszenia unii katoli- 
cko-ormiańskiej doszło w rokiu 1198, kiedy krzyżowcy przybyli 
do Małej Armenii w Cylicji. Zarysował się wówczas, trwający 
do dzisiaj, podział na gregorian i ormian-katolików. Unia trwała 
do upadku królestwa Cylicji w roku 1375. Nigdy jednak nie zo
stała zaakceptowana przez katolików z Eczmiadzynu. Dopiero 
w roku 1740 fkatolikos Cylicji z siedzibą w Sis, Piotr Abracham 
Ardżiwian, poprosił papieża o zatwierdzenie swej godności. Jego 
następcy zamieszkali w monasterze Bzomar pod Bejrutem, wy
konując kościelną jurysdykcję nad ormiańską diasporą w Syrii, 
Cylicji, Mezopotamii, Palestynie i Egipcie. Patriarchat istnieje 
nadal, chociaż w ubiegłym stuleciu zaznaczył się silny ruch po
wrotu uniitów do Kościoła na-rodowego.
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Część Ormian-katolików podlega swemu patriarsze, inni za
leżą od biskupów bezpośrednio poddanych Stolicy Apostolskiej, 
lub podlegają miejscowym ordynariuszom obrządku łacińskiego7. 
Nie sprzyja to -konsolidacji w ramach samego Kościoła ormiano- 
-katolickiego.

Patriarchat unicki liczy obecnie około 100 tysięcy wiernych 
w 8 diecezjach (Aleppo, Bagdat, Stambuł, Aleksandria, Bejrut, 
Isfahan, Katmechlie i Mossul). Podczas I wojny światowej 12 die
cezji oraniano-katolick-ich zniszczyli całkowicie Turcy. Dzisiaj 
w Turcji mieszka około 20 tys. Ormian-katolików. Liczne sku
piska ormiańskich unitów istnieją poza patriarchatem: w Grecji, 
Stanach Zjednoczonych, Francji, Brazylii i Argentynie. Wszy
stkich razem Ormian-katolików na całym świecie, według da
nych z roku 1984 było 202 250.

Dla tego Kościoła ogromne znaczenie ma kongregacja Mechi- 
tarystów z dwoma opactwami w Wiedniu i w Wenecji. Mechi- 
tar, ich założyciel, stronił od wszelkich sporów religijnych a pre
ferował pracę dla do-bra całego narodu. Jego duchowni synowie 
stosując regułę św. Benedykta, która mówi „módl się i pracuj”, 
pielęgnują rodzimą kulturę prowadząc pracę wydawniczą. Do 
swego grona przyjm ują tylko powołania ormiańskie. Meehitarzy- 
ści mają obecnie ożywione kontakty z Eczmiadzynem. Także pro
testanci -działający w krajach Wschodu zjednali sobie grupę Or
mian dając początek Kościołowi Ewangelicko-Ormiańskiemu.

Organizacja Kościoła Ormiańsko-Gregoriańskiego
Zdecydowana większość -narodu ormiańskiego należy do Koś

cioła gregoriańskiego, dzięki którem u przetrwał on burzliwe dzie
je histoiii. Dzisiaj opiera się wszelkim próbom destrukcji, sitając 
się także czynnikiem więzi między Ormianami zamieszkującymi 
radziecką Armenię a diasporą, rozsianą praktycznie po całym 
świecie. .

Zwierzchnikiem religijnym narodu ormiańskiego jest: „Naj
wyższy patriarcha — katolikos wszystkich Ormian, sługa prawej

7 Przebywający w  Polsce katolicy obrządku ormiańskiego posiadają obec
nie 3 duszpasterstwa.
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ręki i tronu św. Grzegorza Oświeciciela”. Najwyższemu katoliko- 
sowi rezydującemu w Eczmiadzynie — ormiańskim Watykanie, 
podlegają eparehie w ZSRR: 2 eparchie w Armenii, 1 w  Gruzji, 
1 w Azerbejdżanie, 1 w Nowego Naehiczewamu i Rosyjskiej Fe
deracji, 3 w Iranie, po jednej w Indiach (z siedzibą w Kalkucie), 
Iraku, Egipcie (wraz. z, Sudanem i Etiopią), Grecji. Ponadto pod
legają katolikosom arcybiskupstwa; Bułgarii i Rumunii (z siedzibą 
biskupa w Bukareszcie) w Paryżu dla Zachodniej Europy, oraz 
w Nowym Jorku (dla USA, Kanady, Kuby) Los Angeles, dla Ka
lifornii 8 i Meksyku, w Buenos Aires (Argentyna, Urugwaj, Bra
zylia, Chile). W sumie katolikosom z Eczmiadzynu podlega 17 
eparchii. Monaster stanowiący rezydencje katolikosa mieści 
w swych imuraeh bibliotekę, drukarnię, hospicjum i akademię te
ologiczną, gdzie studiują adepci zarówno z kraju  i zagranicy.

Patriarcha — katolikos z Eczmiadzynu jako najwyższy przy
wódca religijny wszystkich Ormian, pełni prym at honorowego 
pierwszeństwa wobec pozostałych trzech ormiańskich patriotów: 
Cylicji, Konstantynopola i Jerozolimy.

1) Patriarchat Cylicji w średniowieczu z siedzibą w Sis, obec
nie w miejscowości Antelas pod Bejrutem. Patriarcha nosi tra 
dycyjny ty tu ł „Sługa boży patriarcha-katolifcos Małej Armenii 
i Ormian w Cylicji, Syrii i Palestynie”. Podlega mu około 130 
tys. wiernych. Antelas był do niedawna ośrodkiem intelektual
nym i wydawniczym o dużym znaczeniu dla wszystkich Ormian 
na wschodzie.

2) Patriarchat Konstantynopola dla Ormian. W Stambule 
znajduje się liczna i bardzo dawna kolonia ormiańska (wytwo
rzyła nawet własny odrębny dialekt). Z 260 tysięcy Gregori.an 
w Turcji nieomal wszyscy zamieszkują dawną stolicę a zdecy
dowana większość świątyń chrześcijańskich w mieście należy do 
Ormian. Mają własne rozwinięte szkolnictwo.

3) Patriarchat Jerozolimy — elekta wybierają sami zakon
nicy w Jerozolimie. W administracji pomaga patriarsze arcybis
kup jako wikariusz generalny i rada złożona z 4 biskupów i 2

8 W Kalifornii znajduje się drugie co do wielkości po Armenii skupisko 
Ormian na świecie, liczące ponad 2 miliony osób.
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wartobiedów. Wierni w liczbie 75 tysięcy mają 18 kościołów. 
W ziemi Świętej znajduje się 9 monasterów, wśród nich jeden 
żeński. (Na ogół Ormianie Gregorianie nie m ają klasztorów żeń
skich, w czym należy widzieć wpływ islamu). Najważniejszy 
z nich mon as ter św. Hakopa stanowi siedzibę patriarchy. Na
czelnym zadaniem patriarchatu jest roztoczenie opieki nad piel
grzymami.

Ormiański ekumenizm

Ormiański Kościół nigdy nie znajdował się w izolacji i chętnie 
szukał kontaktów z innymi wyznaniami, dlatego współczesny 
ekumenizm natrafił tu ta j na dobry grunt. Kościół rozwija dialog 
teologiczny najpierw z grupą Kościołów Orientalnych, najbar
dziej duchowo i teologicznie do niego zbliżonych. Kontakty z ra
cji historycznych łączą go z Rosyjskim Kościołem Prawosław
nym. Sporadycznie na Wschodzie niekiedy bywa praktykowana 
komunia otwarta. Zapoczątkował ją wobec Ormian uciekających 
z Malej Azji późniejszy patriarcha Konstantynopola Athenagoras. 
Wydaje się dzisiaj, że niewiele stoi na przeszkodzie ogłoszenia 
formalnej interkomunii między Kościołem Ormiańskim a Koś
ciołami Tradycji Bizantyjskiej. Zanim to nastąpi, podejmowane 
są praktyczne inicjatywy, jak wspólne sympozja teologiczne.

Obiecująco układają się kontakty katolicko-gregoriańskie. 
Istnienie unickiego Kościoła ormiańskiego przyczyniło się w pew
nym stopniu do umocnienia przyjaźni między tymi Kościołami. 
W roku 1970 katolikos Wazgen I złożył wizytę w Watykanie, wy
dano wspólne oświadczenia dotyczące zagadnień religijnych i pro
blemów współczesnego świata. W chwili obecnej obie strony 
zgadzają się, iż trudności teologiczne nie stanowią powodu do 
wzajemnej obcości, gdyż wszelkie sformułowanie tajemnic Bo
żych przez ludzi pozostaje względne i żadne nie może być uzna
ne za jedynie możliwe wyrażenie prawdy. Nie objawia się w tym 
relatywizm teologiczny, lecz przeświadczenie o ułomności ludz
kiego języka. Pomimo pewnych różnic w rozumie dogmatu chry
stologicznego Kościoły rzymski i gregoriański, uznają za wspólny 
fundament wiary tę samą apostolską tradycję.
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Jednym z etapów na ekumenicznej drodze do jedności było 
spotkanie Jana Pawła II z patriarchą Konstantynopola dla Or
mian Sznork Kałustianem. Jednak we wszystkich dysikusjach 
teologicznych za najtrudniejszy problem należy uznać prym at 
jurysdykcyjny papieża oraz dogmat o nieomylności. Z tego wzglę
du dialog Kościołów Orientalnych z Kościołami Starokatolicki
mi nie mając tych trudności wydaje się znacznie prostszy.
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SWOBODY WYZNANIOWE W POLSCE. 
PROBLEMY USTROJOWO-POLITYCZNE

1. Uwagi wstępne

1. W Polsce po roku 1944 dokonały się ogromne przeobrażenia 
polityczno-ustrojowe, społeczno-gospodarcze i kulturowe. Budo
wanie nowego ustroju, tj. socjalizmu, wymagało konsolidacji spo
łeczeństwa wokół programu odbudowy kraju, reform społecznych. 
I faktycznie program ten poparła zdecydowana większość społe
czeństwa. Jego dziełem jest Polska Ludowa, tworzona wysiłkiem 
serc, umysłów i rąk wszystkich ludzi, wierzących i niewierzą
cych. To budowa Polski niepodległej, socjalistycznej była tą nad
rzędną wartością, która zespalała ludzi. Przemiany zachodzące 
w całokształcie życia zbiorowego, państwowego Polski tworzyły 
warunki do demokratyzacji i humanizacji stosunków społecznych. 
Torowały drogę istotnym przeobrażeniom w sferze oświaty, kul
tury i świadomości narodu.

Fakty te pociągały za sobą konieczność oparcia życia społecz
nego i politycznego na nowych demokratycznych zasadach. Ich 
twórcą i konstruktorem było państwo. Realizowało ono dążenia 
i aspiracje tych klas i w^arstw społecznych narodu polskiego, 
które w decydującej mierze wpływały na dalsze losy kraju.

W obrębie demokratycznych dokonań władzy ludowej znala
zły się także reformy z zakresu świeckości państwa, życia pu
blicznego. Ich podstawowym celem było wprowadzenie i ugrun
towanie w praktyce życia państwowego wolności wynikających 
ze swobody sumienia i wyznania. Służyć to miało poszanowaniu 
światopoglądowych przekonań obywateli, wyzwoleniu instytucji 
wyznaniowej od balastu powiązań z władzą państwową. Stano
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wiło to zrealizowanie postulatów wyrażanych przez polską myśl 
postępową i lewicę społeczną.

Państwo świeckie jest synomimem państwa demokratycznego. 
Swieckość zaś zabezpiecza faktyczny i prawny rozdział państwa 
i Kościoła. Umożliwia on rozgraniczenie sfer działania tych insty
tucji, których przecież cel i przeznaczenia są zgoła odmienne. 
Tworzy on także realny grunt dla wolnej od ingerencji państwa 
działalności religijno-duszpasterskiej Kościoła. Jest on właściwy 
dla większości współczesnych państw.

Polska Ludowa nawiązała do wielowiekowej tradycji kultury 
politycznej i wprowadziła zasady właściwe nowoczesnym pań
stwom. Ich celem było ugruntowanie tolerancji wyznaniowej 
i światopoglądowej, wolności sumienia i wyznania.

Oparcie życia państwowego o zasady świeckości prowadzi do 
równoprawnego traktowania wszystkich obywateli, usuwa z ży
cia społecznego czynnik waśni i konfliktów, jakie mogą wystąpić 
na tle wyznaniowym. Swieckość państwa oznacza, że nie potrze
buje ono w swej motywacji i działaniu odwoływać się do czynni
ka religijnego. Jednocześnie eliminuje pierwiastki i treści reli
gijne z działalności publicznej. W konsekwencji tego wszystkie 
instytucje, organizacje i urzędy państwowe noszą charakter świe
cki.

Sekularyzacja życia społecznego była i jest procesem ciągłym 
i skomplikowanym. Państwo wprowadzając świeckość musi 
uwzględnić stan świadomości narodu, nawyki, tradycje. Elimino
wać mogące wystąpić sytuacje konfliktowe z Kościołem. Dlatego 
jest to proces długotrwały, ale niezbędny.

Polska Ludowa z uszanowaniem odniosła się do kwestii wyzna
niowych. Doceniając rolę i znaczenie Kościoła rzymskokatolic
kiego stworzono mu pełne możliwości do prowadzenia nieskrę
powanej działalności duszpastersko-religijnej. Relacje między 
państwem i Kościołem, oparto o trw ały fundament przepisów 
Konstytucji. Państwo widzi w Kościele instytucję, z którą może 
współdziałać w kluczowych sprawach narodu. Historycznym do
robkiem Polski Ludowej jest równoprawne traktowanie wszyst
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kich działających w Polsce Kościołów i związków wyznanio
wych. Stworzenie prawnych i faktycznych warunków dla rozwi
jania przez nie działalności wynikających z ich posłannictwa, 
a więc ich zasad wiary.

Trzeba sobie uzmysłowić, że procentowy udział katolików 
w strukturach wyznaniowych krajów socjalistycznych jest duży 
a w Polsce dominujący. Ilustruje to fakt, że w Europie odsetek 
katolików wynosi około 39%, w krajach socjalistycznych razem 
wziętych 58% a w Polsce prawie 90%. Stąd problem modelu 
stosunków wyznaniowych to kwestia teraźniejszości i przyszłości. 
Kwestią kluczową zaś jest kształtowanie konstruktywnych sto
sunków między państwem i Kościołem. Uznanie przez Kościół, 
że socjalizm oznacza trwałość egzystencji życia zbiorowego Po
laków. Socjalizm stworzył realne warunki zabezpieczenia pań
stwowości polskiej, ukazał wizję polityczno-ustroj owych i spo
łecznych przemian służących rozwojowi społeczeństwa i jedno
stek.

Podejmując problematykę chrześcijaństwa w usitroju socjalis
tycznym Kazimierz Morawski pisze m.in. „w Polsce, kraju o wiel
kich tradycjach chrześcijańskich, kraju o specyficznej, niezwykle 
złożonej i bolesnej przeszłości dziejowej — socjalizm wyrósł 
z rodzimych potrzeb społecznych, realizując cele polskiego pa
triotyzmu. ... Wraz z nową jakością społeczno-polityczną dojrze
wał proces poszanowania rozmaitych przekonań światopoglądo
wych, które różniąc się, nie dzieliły ludzi, pozwalając razem pra
cować dla wspólnej sprawy narodowej, w duchu postępu spo
łecznego. Dojrzewał proces dialogu i współdziałania obywatelskie
go”. 1 Daje to nie tylko szansę, ale kształtuje warunki dla „stwo
rzenia możliwości współpracy dla wspólnego dobra”. Jest to ko
nieczność, która określa teraźniejszość stosunków państwokościół, 
wytycza ich kierunek. Ich celem nadrzędnym jest dobro narodu 
i państwa polskiego. I tym  celom winny służyć kształtowane 
w skali państwa stosunki wyznaniowe. Polityka wyznaniowa

1 K. Morawski: Chrześcijanie w  socjalizmie — doświadczenia i perspek
tywy. „Nowe Drogi” 1984, nr 10, s. 68.

53



winna tworzyć zespół instytucjonalnych rozwiązań w sferze sto
sunków państwo—kościół, mających na celu faktyczne urzeczy
wistnienie wolności sumienia i wyznania. Winna także tworzyć 
właściwy stosunek do ludzi wierzących, polegający na pełnym 
i rzeczywistym zaangażowaniu ich w dzieło przeobrażeń socja
listycznych, w sprawę budownictwa nowego ustroju. Jak pod
kreśla A. Łopatka ... „dla polityki wyznaniowej ważne są te same 
wartości, których osiąganiu i pielęgnowaniu podporządkowane 
jest całe państwo. Istnieją też ścisłe zależności między sferami 
i dziedzinami polityki państwa, w tym  między polityką wyzna
niową a innymi dziedzinami jego polityki... Wartości te są sfor
mułowane w Konstytucji Polskiej”. 2

Rozwiązania w sferze stosunków między państwem a Kościo
łem w krajach socjalistycznych w swych generalnych założeniach 
mieszczą się w teoretycznych postulatach formułowanych przez 
myśl marksistowsko-leninowską. Teoria marksistowska daje 
ogólnoteoretyczne podstawy i tworzy metodologię badania ca
łości problemu, religii w społeczeństwie budującym socjalizm, 
miejsca zorganizowanych społeczności wyznaniowych w państ
wie. 3

Przy teoretycznym uzasadnieniu nowego modelu stosunków 
społeczno-politycznych eliminuje się z życia publiczno-prawne- 
go, państwowego, związki wyznaniowe jako instytucje związane 
z władzą państwową. W konstrukcji tej państwo wyzwala się spod 
kurateli kościołów, gwarantując im działalność w oparciu o zasa
dę prywatności religii w stosunku do państwa. Nowy model ustro
jowo-polityczny w teorii i praktyce przeciwstawny jest koncepcji 
uznania ateizmu „za przymusowy artykuł wiary”, obcy jest mu 
także „zakaz wszelkiej religii”.

Sytuacja kościołów, ludzi wierzących w nowym modelu pań

2 A. Łopatka: Zasady polityki wyznaniowej PRL. „Nowe Drogi”, 1983, 
nr 4, s. 17.

3 Por. na ten temat M. T. Staszewski: Państwo a związki wyznaniowe 
w europejskich krajach socjalistycznych. Warszawa 1976, s. 17 i in., 
J. Osuchowski: Państwo i Kościół w konstytucjonalizmie socjalistycznym. 
Warszawa 1983, s. 13 i in.
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stwa oparta jest na wolnościach prawnych i politycznych. To 
one dają podstawę i zabezpieczenie dla swobody działania i orga
nizowania kościołów, wyznaczają ich miejsce w ramach określo
nego porządku społeczno-politycznego. W oparciu o praktyko (Ko
muna Paryska) i teoretyczny dorobek, K. Marks wywodzi tezę
0 prywatności religii jedynie w stosunku do państwa, instytucjo
nalnym jej wyrazem jest zasada oddzielenia Kościoła od Państ
wa. To właśnie w państwie, które wyzbyło się powiązań z reli
gią, następuje zabezpieczenie i stworzony zostaje system gwa
rancji dla obywatela w sferze stosunku do religii. Albowiem 
otwiera się w nim, jak pisze Marks: „możliwość uprawiania do
wolnego kultu”.

Sprawy religii, Kościołów, ich roli i miejsca w społeczeństwie 
socjalistycznym to jedno z istotnych zagadnień podnoszonych 
podczas rewolucji socjalistycznej. Były one traktowane na sze
rokiej płaszczyźnie toczącej się walki rewolucyjnej, konkretnej 
praktyki społeczno-ustrojowej. Jako główny cel w działalności 
państwa socjalistycznego wobec Kościołów, ludzi wierzących, zo
staje wysunięta dyrektywa zabezpieczenia wolności sumienia
1 wyznania, stworzenia harmonijnego współżycia i współpracy 
w realizacji ogólnospołecznych celów rewolucji.

W okresie rewolucji jak też w czasach późniejszych, politycz
na zasada budowania jedności wierzących i niewierzących prze
niesiona zostaje do praktyki działania państwa.

Dyrektywa swobody samookreślenia religijnego formułowana 
jest w myśli programowej. Przenoszona jest na grunt politycz- 
no-ustrojowych rozstrzygnięć państwa socjalistycznego.

Wolność wTyznania oparta jest o uznanie religii za sprawę 
prywatną, o całkowite oddzielenie Kościoła od państwa. Takie 
postanowienie tej kwestii ma ważne konsekwencje, zarówno co 
do sfery wolności wynikającej z przynależności wyznaniowej, jak 
też określenie stosunków państwa do Kościoła, a więc jego statu
su w państwie. Uprawnienia jednostki, obywatela, oparte zostają
o wolność sumienia i wyznania, tworząc możliwość nie zakłócone
go, zgodnego z ich przekonaniami wewnętrznymi realizowania
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potrzeb religijnych. System wzajemnych relacji między państ
wem a Kościołem, jego zakres działania winien być oparty o oma
wianą zasadę. Instytucjonalnym gwarantem jej praktycznej rea
lizacji ma być oddzielenie Kościoła od państwa. Oznacza to, że 
państwo powinno mieć charakter świecki. Faktycznie więc ma 
wyzbyć się wszelkich powiązań z religią. Kościoły zaś nie po
winny być związane z władzą polityczną. Ten dezyderat o cha
rakterze polityczno-prawnym jest niejako podstawą, na której 
jest oparty stosunek państwa do związków wyznaniowych, za
kreśla on zarazem ramy określonej działalności zorganizowanych 
społeczności wyznaniowych. Uwolnienie Kościoła od jego związ
ków z władzą państwową, od jego niejako instrumentalnego trak 
towania przez tę władzę prowadzi do realizacji jego posłannict
wa w wymiarze religijnym, duszpasterskim.

Ta forma stosunków między państwem a Kościołem ozna
cza wprowadzenie rozwiązań publiczno-prawnych sankcjonują
cych prywatny charakter religii w stosunku do państwa. Roz
wiązania te zostają wprowadzone do Konstytucji —■ najwyższego 
aktu prawnego państwa i społeczeństwa. To na zasadach sformu
łowanych w konstytucji opierają się stosunki między państwem 
a Kościołem.

2. Struktura religijna Polski

Jednym z najczęściej powtarzających się uproszczeń doty
czących naszych stosunków wyznaniowych jest traktowanie Pol
ski jako kraju wyłącznie katolickiego. Tezę tę głoszą nie tylko 
słabo zorientowani w naszych realiach publicyści zachodni. Jest 
ona także umiejętnie eksploatowana przez polskie kręgi kościel
ne, które wykorzystują dla jej podbudowania takie spektakural- 
ne fakty, jak wybór kardynała K. Wojtyły na papieża, jego ko
lejne wizyty —■ pielgrzymki do kraju ojczystego itp. Tymc- 
sem obiektywna prawda jest taka, że historię Polski two 
wnosili znaczący wkład do kultury narodowej, światowej . 
ludzie będący wyznawcami również innych religii.

O ileż uboższa byłaby kultura narodowa Polski, gdyby wy
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kreślono z niej nazwiska ludzi niewierzących, bądź odrzucają
cych doktrynę rzymskokatolicką. Ojciec literatury polskiej, pro
pagator polszczyzny Mikołaj Rej z Nagłowic był kalwinem. Two
rzył w języku polskim teksty świeckie i kościelne. Weszły one 
na trwałe do skarbnicy narodowej kultury. W XVI wieku ofia
rował on swą polskość i przynależność do ewangelicyzmu refor
mowanego (kalwinizmu). Inny wybitny przedstawiciel tego Koś
cioła Jan Łaski (1499—1560) działał w Holandii, Anglii, Niem
czech.

Na przestrzeni dziejów nikt ze światłych ludzi nie odważył 
się twierdzić, że polskość zamyka się w katolicyzmie. Bowiem 
urągałoby to polskiej tradycyjnej tolerancyjności, obce byłoby 
kulturze politycznej naszego kraju.

Jest faktem bezspornym, że Kościół rzymskokatolicki w Pol
sce na przestrzeni dziejów był wyznaniem najliczniejszym. Sy
tuacja taka istnieje też obecnie.

Jednak zarówno na przestrzeni dziejów Polski jak i współ
cześnie poważne miejsce w geografii (krajobrazie) wyznaniowym 
zajmują nierzymskokatolickie Kościoły i związki wyznaniowe. 
Stąd upowszechniany przez niektóre ośrodki zagraniczne i kra
jowe stereotyp Polak-katolik nie odpowiada prawdzie. Bowiem 
prócz Kościoła rzymskokatolickiego działa w Polsce około 36 in
nych Kościołów i związków wyznaniowych.

W tradycji polskiego katolicyzmu leżało dążenie do wpro
wadzenia swoistego monopolu wyznaniowego. Nie zostało to 
nigdy zrealizowane. Niekwestionowany przez naukę i praktykę 
polityczną naszego kraju autorytet moralny Kościoła rzymsko
katolickiego, jego związek z narodem służył mu często do pod
kreślania szczególnego (specyficznego) miejsca pośród innych 
wyznań. Miało to na celu stworzenie temu Kościołowi faktycznie 
i prawnie pozycji uprzywilejowanej wśród innych wyznań. I ta
ką pozycję uzyskał on w II Rzeczypospolitej, tj. w latach 1918— 
—1939. Konstytucja Polska z 17 marca 1921 r. stworzyła możli
wość szerszej działalności związków wyznaniowych, ale zarazem

vsponowała miejsce Kościoła rzymskokatolickiego w państwie

57



polskim na zasadzie primus inter pares (pierwszy wśród rów
nych). Doprowadziło to w rezultacie do podważania równoupra
wnienia wyznali istniejących w kraju. Było też sprzeczne z wol
nością sumienia i wyznania. Kościół rzymskokatolicki walćzył
0 utrzymanie i zabezpieczenie monopolu wyznaniowego, prowa
dząc ostrą kampanię przeciw mniejszościom wyznaniowym.

Działalność misyjna innych związków- wyznaniowych, nawet 
jeśli polegała na propagandzie religijnej, była uważana za naipaść 
na Kościół rzymskokatolicki. Samo istnienie mniejszości wyzna
niowych i ich działalność religijno-propagandową partie klery- 
kalne i hierarchia kościelna uważały za zagrożenie Kościoła nie 
chcąc czy nie umiejąc bronić swej pozycji w drodze kontrpropa- 
gandy religijnej. Szczególnie ostra była kampania klerykalna 
przeciw chrześcijańskim wyznaniom o charakterze misyjnym, na 
przykład przeciw Kościołom: Polsikokatolickiemu, Polskiemu Koś
ciołowi Chrześcijan Baptystów, Kościołowi Metodystycznemu, 
Szykany, terror moralny i psychiczny nie ominęły także wyznań, 
które od wieków działały w Polsce. Odnosiło się to do protestan
tów, prawosławnych, wyznawców mozaizmu (Żydów)4.

Wskazane wyznania odgrywały istotną rolę w Polsce lat 1918 
— 1938, wskazuje na to struktura wyznaniowa. Według spisu 
ludności z 1931 r. należało do Kościoła rzymskokatolickiego po
nad 65% ludności (20,6 min). Duży był również odsetek prawor 
sławnych, protestantów, wyznawców mozaizmu (judaizmu). Lud
ność prawosławna stanowiła około 11% ogółu (około 4 min) 
mieszkańców Polski: wyznawców ewangelicyzmu było około 2,6% 
(0,8 min). Ważne miejsce w tej strukturze zaj-mowały żydowskie 
gminy wyznaniowe, skupiające około 9,8% ludności Polski (3,rrjln)
1 grekokatolicy należący w większości do narodowości ukraińs
kiej (około 3,3 min).5 Wyznaniowe i narodowościowe, zróżńićo-

4 Por. M. T. Staszewski: Wolność sumienia przed trybunałem U, R^eciy- 
pospoliej. Warszawa 1970, s. 17 i in.

5 K. H. Jabłoński: Nadzór państwa nad działalnością nlcrzym»kokato- 
lićkich związków wyznaniowych w Polskiej Rcćzypospolitej LudOWeJ. War
szawa 1980, s. 40 i in.
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wanie Polski w okresie międzywojennym wskazuje, że Kościół 
rzymskokatolicki liczbowo dominował w województwach zachod
nich, centralnych i krakowskim. Mniejszości wyznaniowe nada
wały strukturze religijnej specyficzny charakter, czyniąc z Polski 
kraj wielowyznaniowy.

Narosłe w Polsce w okresie międzywojennym problemy wyz
naniowe, podobnie jak społeczne i polityczne, zostały rozwiąza
ne dopiero w państwie ludowym. Dyskryminacja, ograniczanie 
w prawach, a często poniżanie godności ludzkiej i obywatelskiej, 
stosowane poprzednio w polityce wyznaniowej, musiały zostać 
i zostały wyeliminowane z życia społecznego. Państwo ludowe 
oparło swój stosunek do wyznań o zasadę równouprawnienia. 
Do praktyki sipołeczno-oistrojowej jako podstawę wprowadzono 
oddzielenie Kościoła od państwa. Równoprawne traktowanie 
wszystkich wyznań, stworzenie im prawnych i faktycznych moż
liwości działania stało się kanonem polityki wyznaniowej państ
wa polskiego. Wszystkim Kościołom i związkom wyznaniowym 
zapewniono wolność religijną w granicach prawa. Jest to ogrom
ne dzieło, dzieło humanitaryzmu i powinności wobec nierzymsko- 
katolickich Kościołów i związków wyznaniowych. Zapisane zo
stało ono w annałach historii Polski, w historii tych wyznań.

W mozaice wyznań działających w naszym kraju występują 
zarówno Kościoły skupiające ilościowo znaczącą liczbę wiernych, 
jak np. Autokefaliczny (Samodzielny) Kościół Prawosławny, Koś
cioły protestanckie: luterański i kalwiński, Kościół Polskokato- 
licki, jak też niewielkie społeczności religijne. I tak Muzułmański 
Związek Religijny skupia około 3.000 wiernych, Związek Reli
gijny Wyznania Mojżeszowego około 2.000 ludzi. Istnieją też dwa 
związki buddyjskie. Bogata jest gama niewielkich społeczności 
chrześcijańskich.

Działające związki wyznaniowe posiadają od kilku do kilkuset 
tysięcy wyznawców. Skupiają one nieznaczny odsetek ludzi wie
rzących — około 660 ty®, wyznawców. Mają one około 1.900 du
chownych i kaznodziei świeckich, 1.311 jednostek organizacyj
nych (parafie, zbory, giminy wyznaniowe, stacje kaznodziejskie 
itp.), 1.381 kościołów i kaplic.
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Szczególną rolę wśród nierzymskokatolickich związków wyz
naniowych spełnia Polska Rada Ekumeniczna. Nawiązuje ona do 
tradycji i współczesności międzynarodowego ruchu ekumeniczne
go, ruchu stawiającego sobie za cel zbliżenia i współpracę Koś
ciołów chrześcijańskich. Grecki wyraz (ekumena) oznacza całą 
zamieszkałą ziemię. W starożytności oznaczał całe imperium rzym
skie, w ujęciu kościelnym —■ cały Kościół chrześcijański. Dąże
nia i aspiracje ruchu mieszczą się w formie „Oby wszyscy byli 
jedno”. Dążeniem ruchu jest osiągnięcie w przyszłości jedności 
całego chrześcijaństwa. Ruch ekumeniczny powstał w Anglii przed 
pierwszą wojną światową. W 1910 roku odbyła się wT Edynburgu 
pierwsza konferencja misyjna pod kierownictwem znanego dzia
łacza protestanckiego dr Johana Motta, zwanego architektem 
ekumeny. Formalna integracja ruchu ekumenicznego nastąpiła 
w 1948 roku. Ukonstytuowała się wówczas Światowa Rada Koś
ciołów.

Idea ruchu ekumenicznego w Polsce narodziła się przed I woj
ną światową. W latach 1918—1945 odnotować należy szereg ini
cjatyw, działań zmierzających do praktycznej realizacji zasad 
ekumenii. Konkretną formę organizacyjną polski ruch ekume
niczny otrzymał wt 1945 roku. Wówczas powołano do życia Pols
ką Radę Ekumeniczną. Do Polskiej Rady Ekumenicznej należą 
następujące Kościoły: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosław
ny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Ewangelicko-Augsburski (lu- 
terański), Starokatolicki Kościół Polskich Chrześcijan Baptystów, 
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Kościół Ewangelicko-Refor
mowany (kalwiński), Starokatolicki Kościół Mariawitów i Koś
ciół Metodystyczny. Kościoły członkowskie stoją na gruncie biblij
nej zasady jedności chrześcijaństwa i światowego ruchu ekume
nicznego, nawiązują do wielowiekowej tradycji zgody wyzna
niowej w Polsce.

Polska Rada Ekumeniczna jest członkiem Światowej Rady Koś
ciołów, która skupia 295 Kościołów członkowskich i około 350 
milionów wyznawców.

Wskazane społeczności religijne mają pełne możliwości pro
wadzenia swej pracy misyjno-wyznaniowej w Polsce, utrzymy-
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wsnia kontaktów ze swoimi zagranicznymi współwyznawcami. 
Ich obecność w życiu społecznym kraju uwidacznia się także 
w fakcie współodpowiedzialności za losy narodu i państwa. Po
dejmowane przez nich obecnie akcje zmierzają do budowy fron
tu  pojednania narodowego, tworzenia akcji pomocy społecznej, 
wyrwania kraju z kryzysu, budowanie lepszej przyszłości Polski. 
Swoją postawą zaznaczają, że w Polsce stworzono im realne wa
runki dla normalnej działalności wyznaniowej. Stąd wyrażane 
przez nie stanowiska, zajmowane pozycje w kwestiach społecz
nych i kulturalnych są afirmatywne wobec narodu i państwa. 
Znajduje to wyraz w oświadczeniu Polskiej Rady Ekumenicz
nej, w którym czytamy m.in.: „Polskie Kościoły ekumeniczne ... 
dostosowały swoją działalność do wymogów prawa i przepisów 
państwowych w myśl zasady: co cesarskie —■ cesarzowi, co bo
skie — Bogu. Tym bardziej, że z jednej strony stan ten nie po
wodował zahamowania możliwości pełnienia ich posłannictwa 
religijnego, z drugiej zaś — uniemożliwiał wykorzystanie przy
wilejów jednego Kościoła na niekorzyść innych”. Rada deklaruje 
swoją współodpowiedzialność za losy narodu i państwa. Pozy
tywnie ocenia przemiany społeczne i ekumeniczne zachodzące 
w Polsce. Docenia te działania, które mają na celu budowanie 
lepszego ju tra Polski. .

W 66 rocznicę odzyskania niepodległości i 40 rocznicę istnie
nia Polski Ludowej członkowie PRE stwierdzili: „Polska Rada 
Ekumeniczna popiera program odnowy moralnej życia narodo
wego, linię porozumienia i współdziałania państwa z siłami pa
triotycznymi i środowiskami społecznymi, wita z zadowoleniem 
stale dążenie rządu do umacniania dialogu z Kościołami i związ
kami wyznaniowymi w kraju, przeciwstawia się próbom zakłó
cenia tego dialogu, które szkodzą zarówno w sytuacji wewnętrz
nej jak i opinii o Polsce na arenie międzynarodowej” °.

Charakteryzując stosunki między państwem a nierzymsko- 
katolickimi związkami wyznaniowymi min. A. Łopatka powie

11 Rzeczypospolita, 14.XI.1984, nr 273.
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m. in., że są one tradycyjnie pozytywne. Są to stosunki normal
ne i nic nie zagraża ich prawidłowości i kontynuacji (Rzeczypos
polita, 11.IX.1984, nr 218).

3. Prawne podstawy stosunków wyznaniowych

W Polsce po roku 1944 zostały stworzone prawne i faktyczne 
podstawy dla działalności Kościoła. Świeckie państwo, uwzglę
dniając stan świadomości społecznej, wywodząc wnioski z reli
gijności społeczeństwa odniosło się z szacunkiem i realizmem 
do kwestii wyznaniowej.

Socjalizm nie może być budowany w abstrakcji, w oderwaniu 
od realnych warunków społecznych. Realia te w Polsce to zróż
nicowanie światopoglądu społeczeństwa. Musiało to znaleźć wy
raz w  prawnej regulacji stosunków wyznaniowych w Polsce, 
w określaniu swobód wynikających z wolności sumienia i wy
znania.

Wolność sumienia i wyznania określana jest mianem praw 
niezbywalnych człowieka. Toczące się wokół niej spory, kontro
wersje prowadziły niejednokrotnie do bratobójczych walk reli
gijnych. Stąd jej walor ma takie znaczenie dla zachowania spo
koju społecznego, praw jednostki, działalności Kościoła7.

Wolność sumienia i wyznania, rozumiana jako niestosowanie 
przez państwo wobec obywateli przymusu wyznania określonej 
religii i pozostawienia obywatelom prawa do swobodnego samo- 
określenia religijnego, należy do tradycyjnych praw człowieka. 
Postulat swobody sumienia pojawił się już w wiekach średnich. 
Spośród wszystkich praw jednostki, np. prawo zrzeszania się* 
ona pierwsza została uznana jako prawo bezwzględnie przysłu
gujące wszystkim ludziom, Ruch reformacyjny, wynikłe zeń 
walki i prześladowania religijne, inkwizycyjne środki obrony re
ligii poważnie wpłynęły na jej prawne uznanie. Podczas rewolu
cji angielskiej O. Cromwell ogłosił wolność sumienia i wyznania

7 Por. ML Pietrzak: Prawo wyznaniowe. Warszawa 1982, s. 15 i in. 
M. Świątkowski: Wyznaniowe prawo państwowe, Warszawa 1962.
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za fundamentalną zasadę przyszłej konstytucji. Wolność sumie
nia i wyznania oznaczała porzucenie przenikającej całe średnio
wiecze j edności Kościoła i państwa. Swój rozwinięty wyraz zna
lazła ona zwłaszcza na kontynencie amerykańskim. W okresie 
późniejszym głoszona była przez filozofię Oświecenia i Szkołę 
Prawa Natury, jednak najpełniejszy wyraz znalazł w powstałej 
w czasie Rewolucji Francuskiej, „Deklaracji Praw Człowieka 
i Obywatela” (26.VIII. 1789), tym katalogu uprawnień jednostki 
w klasyczno-liberalnym znaczeniu. Deklaracja proklamowała, że 
„Nikogo nie wolno niepokoić z powodu jego przekonań, również 
religijnych”.

Jednak analogicznie, jak i inne wolności przysługujące oby
watelom, wolność ta mogła być tylko wolnością w granicach 
prawa, w ten sposób harmonizowano ją z porządkiem społecz
nym. I tu de<klaracja stanowiła, że realizacja tej wolności nie 
może kolidować z porządkiem publicznym ustanowionym przez 
prawo”.

Sformułowania deklaracji francuskiej stały się niejako wzo
rcem dla współczesnego konstytucjonalizmu europejskiego. Przyj
mują ten wzór między innymi IX-wieczne konstytucje takich 
krajów, jak Belgia czy Szwajcaria, a także konstytucje krajów 
powstałych po I wojnie światowej, jak Czechosłowacja, Jugosła
wia, Polska.

Nie należy jednak utożsamjiać wprowadzania zasady wolno
ści sumienia i wyznania do konstytucyjnie chronionych praw 
obywatelskich z jej praktyczną realizacją w życiu poszczegól
nych krajów.

Samo wprowadzenie wolności wyznania do konstytucji, bez 
stworzenia odpowiednich warunków jej realizacji, wytworzenia 
wokół niej przychylnego klimatu, nie przesądza jeszcze o jej 
praktycznym funkcjonowaniu. W pewnych warunkach, na sku
tek nacisku kleru i grup proklerykalnych, wolność ta staje się 
jedynie fikcją legislacyjną, wolnością „na pokaz”.

W części krajów, mimo ogłoszenia jej za obowiązującą, wy
stępują przepisy wyraźnie sprzeczne z tą wolnością. Nadaje się
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wolności sumienia i wyznania niejednokrotnie wybitnie wyzna
niowy charakter.

Można tu  także wskazać na takie kraje, jak RFN i Włochy. 
Mimo konstytucyjnego zagwarantowania rozdziału Kościoła od 
państwa oraz wolności wyznania, w praktyce znaczne dziedziny 
życia politycznego, społecznego i kulturalnego znajdują się pod 
przemożnym wpływem Kościoła.

Poważne znaczenie posiada wprowadzenie zasady wolności 
sumienia i wyznania do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
i Obywatela uchwalonej przez ONZ w 1948 roku, Międzynaro
dowych Paktów Praw  Obywatelskich i Politycznych, przyjętych 
w 1966 r., Międzynarodowych Paktów Praw Gospodarczych, 
Społecznych i Kulturalnych uchwalonych w 1966 roku. Polska 
należy do krajów, które spełniły istotną rolę w ich uchwaleniu.

Istotny walor dla zrozumienia wolności sumienia i wyznania 
ma Deklaracja ONZ z 18.1.1982 roku ,, O eliminacji wszelkich 
fo rm " nietolerancji i dyskryminacji w zakresie religii i przeko
nań” ; w interesującej nas kwestii dokument ten stam wi: „Ar
tykuł VI (...) prawo do wolności myśli, sumienia, religii lub prze
konań obejmuje, inler alia, następujące wolności:
a) kultu lub zgromadzeń w związku z wyznawaną religią lub 

przekonaniami oraz zakładania i utrzymywania miejsc dla 
tych celów,

b) zakładania i utrzymywania odpowiednich humanitarnych 
i dobroczynnych instytucji,

c) produkowania, zaopatrywania się i używania w potrzebnym 
zakresie niezbędnych materiałów i przedmiotów związanych 
z obrzędami lub obyczajami odnoszącymi się do religii czy 
przekonań,

d) pisania, wydawania i rozpowszechniania odpowiednich publi
kacji w tym zakresie,

e) nauczania religii lub przekonań w miejscach odpowiadają
cych tym  celom,

f) zapobiegania o dobrowolne datki finansowe i inną pomoc od 
osób prywatnych i instytucji oraz otrzymywania tej pomocy,
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a więc wszelkiego uprzywilejowania, ograniczenia w pra
wach,

g) szkolenia, mianowania, wyboru lub wyznaczania przez suk
cesję odpowiednich przywódców zgodnie z wymogami i za
sadami odnoszącymi się do danej religii czy przekonań,

h) przestrzegania dni odpoczynku oraz obchodzenia świąt i uro
czystości zgodnie z wymogami danej religii czy posiadanych 
przekonań,

i) nawiązywania i utrzymywania kontaktów w sprawach religii 
i posiadanych przekonań z osobami prywatnymi i wspólno
tami na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym”8. 
Przyjęcie Deklaracji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ stanowi

niejako podsumowanie dotychczasowych sformułowań zawartych 
w konwencjach i międzynarodowych deklaracjach. Jej znaczenie 
polega na fakcie kształtowania międzynarodowych standardów 
dotyczących wolności sumienia i wyznania. Ma ona też poważne 
znaczenie dla kształtowania ustawodawstwa krajowego

Do zasad klasycznego systemu wolności sumienia i wyzna
nia wielowiekowej tradycji „kraju bez stosów” nawiązuje Kon
stytucja Polska z 1952 roku.

Zasady te zostały zapisane w Konstytucji z 22 lipca 1952 r. 
Przepisy sformułowane w tym akcie prawnym określają prawa 
obywatelskie w dziedzinie swobody wyznania, określają również 
położenie Kościoła rzymskokatolickiego.

Współczesne konstytucje traktowane są jako akty prawne
o charakterze fundamentalnym dla państwa i społeczeństwa. Stąd 
określane są mianem: „ustaw zasadniczych”, „praw fundamen
talnych” czy „praw zasadniczych”. Ich doniosłość wynika z faktu, 
że są w nich formułowane najważniejsze zasady i idee, na któ
rych opiera się struktura władzy politycznej. Konstytucja ma 
decydujące znaczenie dla ujęcia spraw wyznaniowych, bowiem 
w oparciu o wyrażone w niej zasady budowany (tworzony) jest

8 Druk Urzędowy — United Nations General Assembly nr A/RES/55 
z 18.1.1982 r.

9 Por. A. Łopatka: Demokracja i wolność sumienia. Studia Prawnicze 
1981, nr 1 — 2, s. 156 i in.
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system stosunków między Państwem a Kościołem. Wolnościowe 
ujęcia w tej dziedzinie w Polsce mają swoje wielowiekowe, tra
dycje. To Polska była krajem, w którym 28 stycznia 1573 roku 
aktem Konfederacji Generalnej Warszawskiej przyjęto pierwszy 
w Europie akt tolerancyjny, gwarantujący równouprawnienie 
wszystkim bez wyjątku wyznaniom „rozróżnionym wiarą i nabo
żeństwem”. Oceniając wysoką rangę kulturową Konfederacji 
Warszawskiej, wybitny autorytet w dziedzinie historii Włady
sław Konopczyński, pisał w 1921 roku, ,,że jest bezprzykładnym 
aktem  tolerancji, stanowiącym odpowiedź polską na akt zacho
dnioeuropejski, jakim była rzeź św. Bartłomieja”10.

Idee tolerancji wyznaniowej przepełniają Konstytucję 3 Ma
ja 1791 roku, zostały one potwierdzone w konstytucjach polskich 
XX wieku: Konstytucji marcowej z 1921 roku i lipcowej 
z 1952 roku.

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 
1952 roku sprawom wyznaniowym poświęca przepisy umieszczo
ne w rozdziale traktującym  o „Podstawowych prawach i obowią
zkach obywateli”. Ujęcie tej kwestii zbliżone jest do Konstytucji 
innych państw o ustrojach demokratycznych.

Przepisy ustawy zasadniczej, regulującej problem realizacji 
praw obywatelskich w dziedzinie swobody wyznania obejmują 
swym zakresem indywidualne prawa jednostki związane z tą 
wolnością oraz zasady określające położenie związków wyzna
niowych11.

W zakresie indywidualnych uprawnień jednostki, wynikają
cych z jej samookreślenia religijnego bądź światopoglądowego, 
Konstytucja stanowi następujące zasady:
— równouprawnienie obywateli bez względu na wyznanie lub

światopogląd,
— zakaz dyskryminacji obywateli ze względów wyznaniowych,

10 W. Konopczyński: O dawnej i nowej nietolerancji polskiej, (w:) Od 
Sobieskiego do Kościuszki. Warszawa 1921, s. 42.

u  Por. M. T. Staszewski: Stosunki między państwem a Kościołem w  św ie
tle Konstytucji PRL. Ideologia i Polityka 1982 nr 5, cyt. pow. M. Pietrzak. 
Prawo wyznaniowe, s. 169 i in.
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— zakaz szerzenia nienawiści, pagardy, wywoływania waśni na 
tle wyznaniowym,

—■ wolność sumienia i wyznania oraz prawo do swobodnego 
udziału w praktykach religijnych,

■— zakaz zmuszania obywateli do niebrania. względnie brania, 
udziału w czynnościach lub w obrzędach religijnych.
W konsekwencji zagwarantowania obywatelom wolności wy

znania przysługuje im prawo do organizowania się w związki 
wyznaniowe i organizacje światopoglądowe. Bowiem realizacja 
tej wolności następuje często poprzez udział w praktykach, ob
rzędach kulturowych, które mogą być wykonywane wyłącznie 
w warunkach istnienia zorganizowanych społeczności wyznanio
wych.

W Konstytucji znajdujemy pozytywne określenie roli i miej
sca Kościołów w państwowym porządku prawnym. W efekcie 
tego prawodawca traktuje te organizacje jako realizujące spe
cyficzne religijne cele i w tym  zakresie zapewnia im pełną swo
bodę w rozwijanej aktywności. Stosunek państwa do związków 
wyznaniowych zostaje oparty o ich oddzielenie, a więc ścisłe 
zakreślenie sfer ich działalności. Rozstrzygnięcia we wskazanym 
zakresie w ustawie konstytucyjnej, stanowią określony typ re
gulacji stosunków między Państwem a Kościołem. Oparty jest on
o konsekwencje wynikające z zagwarantowania obywatelom wol
ności sumienia i wyznania.

Państwo przyznaje związkom wyznaniowym autonomię w za
kresie działalności religijnej, jednocześnie Konstytucja statuuje, 
że rozciąga się ona wyłącznie na sprawy wynikające bezpośre
dnio z wykonywania kultu. Takie określenie swobody Kościoła 
prowadzi do wniosku, że zakres jego uprawianych zadań oraz 
jego jednostek organizacyjnych nie obejmuje działalności poli
tycznej, gospodarczej czy kulturalnej. W konsekwencji więc, 
w tych wszystkich sprawach życia społecznego, w których swo
boda religijna wykracza poza funkcje wskazane w Konstytucji, 
państwo zastrzegło sobie prawo do nadzorowania i kontroli zbio
rowości religijnych.
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Swobody religijne realizowane są w  ramach konkretnego po
rządku prawnego, stąd konieczność przestrzegania przy ich wy
konywaniu nakazów zawartych w Konstytucji. W istocie rzeczy 
mamy więc do czynienia z zakreślaniem granic omawianej wol
ności. Postanowienia Konstytucji w tym względzie nie odtbiega- 
ją od ujęcia innych swobód obywatelskich. Konstytucja więc, 
stanowiąc o prawach jednostki wprowadza zawsze określone 
obowiązki, w tym konkretnym przypadku pozytywne określenie 
sfery działania kościołów związane jest z ogólnym określeniem 
działalności, której im nie wolno przekraczać.

Stosunek państwa do związków wyznaniowych określono 
w  oparciu o oddzielenie tych instytucji. Zapisanie tej zasady 
w  omawianym akcie podkreśla jej znaczenie oraz prawnoustro
jowy charakter.

Rozdział traktowany jako instytucja prawno-ustrojowa jest 
praktycznym wyrazem traktowania religii jako sprawy prywat
nej 'obywateli. Jednocześnie wynika z niego pewien typ roz
strzygnięć normatywnych, których celem jest zabezpieczenie 
wolności sumienia, równouprawnienia wyznań. Uwarunkowany 
jest on przez socjalistyczny charakter państwa, które nie jest 
światopoglądowo indyferentne, ale czynnie zaangażowane w kształ
towanie postaw obywatelskich, zgodnych z treściami obowiązu
jącego systemu polityczno-ustrojowego. .

Państwo traktuje religijność obywateli jako sprawę osobistą. 
Specyfika wolności sumienia i wyznania, jako prawa obywatels
kiego, polega na tym, że dotyczy ona aktywności religijnej i świa
topoglądowej. Jej pozytywne ujęcie w konstytucji polskiej ozna
cza, że cały system prawny odnoszący się do kwestii wyznanio
wych jest o nią oparty. Wolność ta musi być i jest respektowana 
tak przez Państwo jak i przez Kościół.

Konsekwencją uznawania przez państwo przekonań religijnych 
obywateli za sprawę prywatną, osobistą, jest świeckość życia pu
blicznego. Rodzi to określone zobowiązania obywateli. Mianowi
cie obowiązek poszanowania przekonań światopoglądowych innych
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obywateli, zakazu obrażania uczuć religijnych bąidź ateistycz
nych, wywoływania waśni i konfliktów na tle wyznaniowym. 
Wolność ta nie może ibyć nadużywana do celów godzących w in
teresy państwa, nie może i nie powinna służyć za podłoże akcji
o charakterze politycznym.

Stosunki między Państwem a Kościołem w Polsce oparte są
o zasady rozdziału. Oznacza to, że Państwo i cała jego działal
ność ma charakter świecki. Główną konsekwencją wprowadzenia 
rozdziału Kościoła od Państwa jest laicyzacja państwa. Oznacza 
ona eliminacje treści i inspiracji religijnych ze sfery jego dzia
łania. Przy określaniu swej struktury, funkcji i celów, Państwo 
nie posługuje się kryteriami wynikającymi z religii. Działalność 
organów państwowych, instytucji publicznych nie łączy się z ob
rzędami religijnymi. Świecki charakter ma system szkolnictwa 
oraz system prawny. Emblematy i znaki religijne nie mogą być 
umieszczane w budynkach publicznych. Jednym z przejawów 
nietolerancji wyznaniowej, niejednokrotnie noszącej charakter 
kampanii klerykalnej było umieszczenie emblematów religijnych 
w szkołach i innych instytucjach państwowych. Miało to miejsce 
w latach pięćdziesiątych i osiemdziesiątych. Fakty te wynikały 
nie tyliko z postawy ludzi wierzących, ale były niejednokrotnie 
inspirowane przez duchownych rzymskokatolickich. Wprowadzało 
to wiele waśni i niepokojów, było sprzeczne z duchem świeckości 
państwa, a co za tym idzie instytucji państwowych. Szczególnie 
negatywne znaczenie miało to dla funkcjonowania placówek oś
wiatowych. Warto tu przytoczyć wypowiedziane w związku z ta
ką działalnością słowa Władysława Gomułki:

„Należy z całą siłą napiętnować wszelkie próby zakłócenia 
jpracy szkoły i stanowczo im przeciwdziałać. Nikt, a szczególnie 
ci, którzy uciekają się do gwałtu, stosują pogróżki pod adresem 
nauczycieli, usiłują ich zmuszać do niestosowania zarządzeń władz 
państwowych — nie może liczyć na pobłażliwość i bezkarność.
0  obliczu szkoły i treści nauczania w szkole mogą decydować 
tylko władze państwowe. Społeczeństwo w naszym kraju wie, że 
ludzie wierzący mają zagwarantowaną pełną swobodę wierzeń
1 praktyk religijnych. Nie doznają oni żadnej dyskryminacji ze
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strony władz państwowych. Państwo ludowe nie dzieli bowiem 
swych obywateli na wierzących i niewierzących. Podstawowym 
czynnikiem wartości obywatela jest jego praca dla kraju, jego 
czynny wkład w naszą budowę, jego trud dla społeczeństwa. Zde
cydowana większość ludzi wierzących rozumie, iż takie stano
wisko jest słuszne i popiera je”. 12

Rozdział Kościoła od Państwa jest uważany w Polsce i w in
nych krajach za podstawową gwarancję wolności sumienia i wyz
nania. Tworzy on Kościołowi pełne możliwości realizacji jego mi
sji religijnej i duszpasterskiej.

W praktyce życia społecznego Polski oddzielenie Kościoła od 
Państwa prowadzi do spokoju wyznaniowego, do równoupraw
nienia wszystkich obywateli. Rozdział Kościoła od Państwa nie 
wyklucza społecznej działalności Kościoła, nie wyklucza możli
wości współpracy Kościoła i Państwa na wielu odcinkach, m.in. 
takich jak zdrowie moralne narodu, spokój społeczny, walka 
z przejawami patologii życia społecznego, narkomanii.

Współdziałanie socjalistycznego Państwa i Kościoła jest nie 
tylko możliwe, ale i konieczne, dla dobra narodu.18 Obecnie pod
kreślana jest i praktykowana przez najwyższe władze państwowe 
zasada i potrzeba współdziałania, jako ważna płaszczyzna umac
niania pokoju społecznego i rozwoju Polski. Troska Państwa 
i Kościoła o umacnianie tych wartości tworzy fundament dialogu 
i współpracy. Jest rzeczą oczywistą, że dialog, współpraca nie 
mogą naruszać świeckiego charakteru Państwa. Oznacza to także, 
że Kościół nie wtrąca się w sprawy polityki państwowej, a Pań
stwo nie ingeruje w  sprawy wewnętrzne Kościoła.

Socjalistyczne państwo polskie tworzy warunki do realizacji 
funkcji religijnych Kościoła, zabezpiecza prawo do praktyk reli
gijnych ludzi wierzących, ale wymaga też od Kościoła, by szano
wał istniejący system społeczny, by respektował obowiązujące 
prawo.

1S W. Gomułka: „Przemówienia”. Warszawa 1959, s. 321—32Ź;
13 G. Rydlewski: Współistnienie i  współpraca a konfrontacja między pań

stwem a Kościołem katolickim w  Polsce. Ideologią :i; Polityka 1983, n r 12.
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Kościół nie może wkraczać w suwerenne prawa Państwa w  dzie
dzinie stosunków wewnętrznych i zagranicznych. Jego obecność 
w życiu społecznym,' 'kraju nie może i nie powinna być łączona 
z akcjami, działalnością o charakterze politycznym. Bowiem jest 
to już nie tylko sprzeczne z jego ewangelicznym posłannictwem, 
służbą bożą, ale także obowiązującymi w Polsce przepisami praw
nymi.

Zdarzają się przypadki, że obiekty ó. charakterze sakralnym: 
kościoły, kaplice wykorzystywane są do celów akcji politycznej. 
Ma to miejsce niejednokrotnie w wystąpieniach osób duchownych 
w czasie uroczystości o charakterze kościelnym (nabożeństwa). 
Nieraz obiekty sakralne udostępniane są osobom świeckim na 
prowadzenie swoistej agitacji politycznej. Jest to nie tylko sprze
czne z ich przeznaczeniem, ale urąga ich powadze. Sprzeczne 
jest z głoszonym religijno-duszpasterskim wymiarem działalności 
Kościoła*

Także-pielgrzymki do lokalnych sanktuariów maryjnych, uda
jące się do Jasnej Góry wykorzystywane są nierzadko do propa
gandy politycznej. Z uwagi zarówno na ich charakter^ zasięg, 
cel stanowi to niekorzystne zjawisko w  życiu ■ społecznym.

Jak mówi minister A. Łopatka „jest nadal faktem nadużywa
nie pielgrzymek do celów politycznych... Eliminacja tych zjawisk 
będzie przedmiotem dalszych działań. Oczekujemy, że Kierowni
ctwo Kościoła będzie w tym współdziałać. Wykorzystywanie re- 
ligii, miejsc kultu, stanu duchownego do celów politycznych
0 charakterze wewnętrznym czy międzynarodowym uwłacza re- 
ligii i jest niekorzystne: dla. Kościoła”. 14

W polityce wyznaniowej Polski' znajduje wyraź aktualny
1 perspektywiczny stan stosunków między Państwem a Kościo
łem. Oparta jest ona o realia, wynikające z religijność! społeczeń
stwa, większości wierzącego, strukturę wyznaniową kraju, stopień
i zasięg laicyzacji.

Zasady ideowo-polityczne i prawne stanowiące jej podstawy

14 A. Łopatka o polityce wyznaniowej. Rzeczypospolita 11.IX.1984.
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są trwałe i niezmienne. Wynika z nich świecki, laicki charakter 
Państwa oraz system gwarancji prawnych zapewniających Kościo
łowi swobody religijne. Z zasad tych wynika także, że religia 
wierzenia obywateli jest dla Państwa sprawą prywatną.

W okresie Polski Ludowej polityka wyznaniowa prowadziła 
do spokoju religijnego, równouprawnienia wszystkich kościołów, 
normalizacji stosunków między nimi a państwem. W konsekwen
cji tego wszystkie działające w Polsce Kościoły i związki wyzna
niowe uznały realia ustrojowe i społeczne Polski Ludowej. Był 
to proces, który w odniesieniu do największego związku wyzna
niowego w Polsce — Kościoła Rzymskokatolickiego był najbar
dziej trudny i złożony.

Po drugiej wojnie światowej w wyniku zmian terytorialnych 
Polski, migracji ludności, ukształtowała się nowa struktura wy
znaniowa społeczeństwa polskiego. Cechował ją procentowy wzrost 
odsetka wyznawców katolicyzmu w porównaniu z II Rzeczpospo
litą (1918—1939). Pod wpływem przeżyć wojennych, doświadczeń 
okupacji hitlerowskiej wzrosło oddziaływanie religii na życie jed
nostkowe i społeczne. Zaangażowanie duchowieństwa katolickie
go okupione śmiercią około 2,5 tys. 'księży, wzmocniło autorytet
i wpływy Kościoła w społeczeństwie polskim. Okoliczności te 
wzmogły aspiracje hierarchii kościelnej do odgrywania roli du
chowego przywódcy narodu.

Kierownictwo Kościoła Rzymskokatolickiego po II wojnie 
światowej prezentowało przez długi okres czasu swoją koncepcję 
ustrojową. Żądało, by odbudowa państwa polskiego oparta została 
na zasadach doktryny chrześcijańskiej, by państwo polskie było 
państwem katolickim. Hierarchia i duchowieństwo Kościoła z nie
ufnością, a często z wrogością odniosły się do władzy ludowej. 
Krytycznie ustosunkowały się do przeprowadzonej reformy rol
nej i nacjonalizacji przemysłu.

Kościół uwikłany w praktykę społeczno-polityczną lat 1918— 
—1939 nie chciał i nie mógł przyjąć wysuniętego przez marksis
tów programu przebudowy struktur społecznych, gospodarczych
i ekonomicznych. Takie stanowisko wynikało także z doktrynal
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nej postawy Kościoła wobec ustroju ludowego.15 Przewartościo
wanie i zmiany, które w niej zachodziły, w sposób istotny wpły
nęły i  wpływają na postawę instytucji wyznaniowej. Zapoczątko
wana przez marksistów „polityka wyciągniętej ręki” została w po
czątkowym okresie odrzucona. Kościół postawił na restytucję 
ustroju burżuazyjnego i zajął negatywne stanowisko wobec prze
obrażeń społeczno-gospodarczych. Postawa ta określała pozycję 
Kościoła jako „walczącą”, niechętną wobec nowego ustroju. Pro
ces przemian w tej dziedzinie był długi i skomplikowany. Jego 
uwarunkowania zaś wynikają z całokształtu przemian, które za
chodzą w Kościele, całym współczesnym świecie i Polsce. Można 
stwierdzić, że konfrontacja w stosunkach państwo — Kościół zo
staje zastąpiona przez rozumny dialog. Oznacza on zrozumienie
i uznanie racji Kościoła przez państwo i państwa przez KościóŁ 
Nie może to prowadzić do ustępstw w dziedzinie ideologicznej, 
światopoglądowej. Jest to pole do ścierania się odmiennych, nie
jednokrotnie przeciwstawnych koncepcji. Sfera życia ideologicz
nego zakłada szacunek i zrozumienie racji przeciwnych, jest te
renem dialogu i wzajemnej tolerancji.

Powyższe fakty zaważyły na stosunlku Kościoła do Państwa 
socjalistycznego. Utrudniały wzajemne, normalne stosunki. Do po
ważnych przewartościowań w koncepcjach Kościoła doszło w ro
ku 1950 i 1956. Zostały wówczas zawarte porozumienia między 
Państwem a Episkopatem.

Z uwagi na historyczne znaczenie porozumienia z 14.IV.1950 
roku zacytujemy niektóre jego ustalenia:

„1. Episkopat wezwie duchowieństwo, aby w pracy duszpa
sterskiej zgodnie z nauką Kościoła, nauczało wiernych po
szanowania prawa i władzy państwowej.

2. Episkopat wezwie duchowieństwo, aby w swej działalności 
duszpasterskiej nawoływało wiernych do wzmożonej pra
cy nad odbudową‘Kraju i podniesieniem dobrobytu Naro
du (...).

15 Por. J. Osuchowski: Państwo Ludowe a Kościół rzymskokatolicki 
w Polsce w latach 1944—1948. Warszawa 1981, s. 64 i in.
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3. Zasada, że Papież jest miarodajnym i najwyższym autory
tetem Kościoła, odnosi się do spraw wiary, moralności oraz 
jurysdykcji kościelnej, w innych natomiast sprawach Epi
skopat kieruje się polską racją stanu (...).

4. .Kościół — zgodnie ze swymi zasadami — potępiając wszel
kie wystąpienia antypaństwowe będzie przeciwstawiał się 
zwłaszcza nadużywaniu uczuć religijnych W celach anty
państwowych”.

Porozumienie, jak ocenia to marksistowski publicysta St. Mar
kiewicz tworzyło szanse konstruktywnego ułożenia stosunków 
między państwem a Kościołem. Podkreślając wymiar historyczny 
tego aktu', pierwsze w historii porozumienia dwustronne zawarte 
między Episkopatem, a rządem socjalistycznym, działacz; katolicki 
K. Morawski widzi, w nim wyraz realizmu i odpowiedzialności 
za sprawy narodu i państwa. Akcentuje, że stanowiło ono wyraz 
odcinania się katolicyzmu od systemu burżuaźyjmego.16

Porozumienia te (1950, 1956) zmierzały do stabilizacji stosun
ków między Państwem a Kościołem., Ich praktyczne znaczenie 
polegało na fakcie respektowania przez Kościół socjalistycznego 
porządku społeczno-politycznego. Stanowiły one próbę usytuowa
nia Kościoła w nowej rzeczywistości społecznej. Otwierały one 
drogę do dialogu między Państwem a Kościołem. Procesy te ule
gły pogłębieniu po Soborze Watykańskim II.

Polityka wyznaniowa państwa socjalistycznego zapewnia wszy
stkim obywatelom wolność sumienia i wyznania. Wolność ta 
w Polsce międzywojennnej była poważnie ograniczona. Odnosiło 
się to zwłaszcza do nierzymskokatolickich związków wyznanio
wych i ludzi niewierzących. Po roku 1944 zniesiono przepisy, 
dyskryminujące bezwyznaniowców. Kościołowi rzymskokatolickie
mu i innym kościołom zagwarantowano swobody w działalności 
religijnej.

16 Por. St. Markiewicz: Państwo i Kościół w  czterdziestoleciu PRL. Ideo
logia i Polityka 1984, n r 7 — 8, s. 25; K. Morawski: Chrześcijanie w  so
cjalizmie, cyt. pow. s. 69.



Celem polityki wyznaniowej było i jest uznanie w praktyce 
życia społecznego religii za sprawę prywatną obywateli. Ozna
czało to dążenie do ograniczenia pozareligijnej ( działalności Koś
cioła. Eliminowanie pierwiastków i treści religijnych z życia 
publicznego. Faktycznie prowadzi to do laicyzacji stosunków spo
łecznych w Polsce. Polityka ta realizowana była stopniowo, przy 
uwzględnianiu różnych uwarunkowań. Kierownictwo Państwa sta
rało się unikać konfliktów z Kościołem rzymskokatolickim, nie 
dopuszczać do podziału społeczeństwa na wierzących i niewie
rzących. Budowanie nowego ustroju — to jest socjalizm, realizo
wanie reform społeczno-gospodarczych uzależnione jest od po
parcia całego społeczeństwa, bez względu na różnice światopo
glądowe, religijne. Temu celowi, to jest jedności społeczeństwa 
w  sprawach zasadniczych dla jego egzystencji narodowej, podpo
rządkowana zostaje polityka wyznaniowa.

Od pierwszych dni swego powstania państwo socjalistyczne 
deklarowało i uznawało wolność sumienia jako podstawę dla dzia
łalności Kościoła. Zawarte w Konstytucji przepisy normują sy
tuację prawną jednostki ze względu na wyznanie i położenie 
prawne związków wyznaniowych. Stanowią one podstawę dla re
alizowanej przez Państwo polityki wyznaniowej.

System prawny i praktyka życia społecznego oparte zostały
o równouprawnienie obywateli bez względu na ich wyznanie. 
Oznacza to, że dostęp do stanowisk państwowych, przyjęcia do 
pracy w instytucjach państwowych, — uczestnictwo w życiu 
społecznym i politycznym nie mogą być utrudnione lub ograni
czone z powodu światopoglądu obywateli.

Tworzony w Polsce po II wojnie światowej system stosunków 
między Państwem a , Kościołem nawiązywał do wolnościowych 
tradycji kraju. Był on wyrazem nowego podejścia do rozwiązy
wania kwestii wyznaniowych. W praktyce oznaczało to, że sys
tem, który był realizowany w Polsce lat 1918—1939 został uzna
ny za nieprzydatny w nowych warunkach ustrojowych. Bowiem 
preferował on ścisłe związki Kościoła rzymskokatolickiego z Pań
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stwem, co w praktyce prowadziło do dyskryminacji ludzi inaczej 
wierzących i niewierzących.

Polityka wyznaniowa państwa socjalistycznego gwarantuje 
pełnię praw ludziom wierzącym. Zapewnia wolność w działalności 
duszpasterskiej Kościołowi. Przemiany społeczne i polityczne 
w Polsce po roku 1980 tworzą szerokie możliwości jej realizacji. 
Odnosi się to 'do współczesności i przyszłości współdziałania Koś
cioła i Państwa.

Wizyty Jana Pawła II w Polsce w czerwcu 1979 i 1983 roku 
stanowią widomy dowód, że polityka wyznaniowa państwa za
pewnia Kościołowi pełne możliwości dla jego działalności. Wizyty 
te otwierają także drogę do dalszej normalizacji życia społeczne
go kraju. Tworzą one perspektywę dla współdziałania Kościoła
i Państwa. Stanowią impuls do dalszego rozwoju stosunków mię
dzy rządem PRL a Stolicą Apostolską (Watykanem). Państwo lu
dowe tworzy warunki do realizacji funkcji religijnej Kościoła, 
zabezpiecza prawo do praktyk kultowych ludzi wierzących. Ale 
wymaga też od Kościoła, by szanował istniejący system społeczny, 
by respektował obowiązujące prawo. Żadne suwerenne państwo 
nie może zezwolić, by legalnie działające na jego terytorium insty
tucje ignorowały bądź nie przestrzegały ustalonego prawno-pań- 
stwowego porządku. Odnosi się to także do Kościoła rzymskoka
tolickiego. Doceniając znaczenie moralne, jego historyczne zasługi
i wartości, autorytet w społeczeństwie, widzieć należy w nim 
instytucję realizującą swoje posłannictwa szczególnie w wymia
rze religijnym, duszpasterskim. Uczestnictwo w życiu społecznym 
powinno wynikać i być usprawiedliwione tym posłannictwem. 
Ale też miejsce Kościoła w życiu społecznym kraju wymaga 
szczególnej rozwagi i roztropności przy ferowaniu ocen i opinii 
odnoszących się do życia społeczno-politycznego. Wyrazicielem 
tego stanowiska był wieloletni sternik życia religijnego w Polsce 
iks. Stefan Wyszyński, który 6 listopada 1977 roku w Katedrze 
Warszawskiej powiedział: „uznałem po długich przemyśleniach 
kilku lat, że w sytuacjach szczególnie trudnych biskup i Prymas 
Polski musi mieć przed oczyma wymagania polskiej racji sta
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nu...” A te uwagi w odniesieniu do obecnej sytuacji to troska
0 zachowanie bezpieczeństwa zewnętrznego, spokoju wewnętrzne
go, poprawy bytu materialnego narodu. I w tym zakresie, zwłasz
cza w dążeniu do stworzenia właściwego klimatu, atmosfery 
sipokoju publicznego, poszanowania dobra wspólnego Kościół mo
że i powinien spełniać istotną rolę. Stąd dialog między Państwem
1 Kościołem jest nie tylko możliwy ale i konieczny, świadczą
o tym zresztą kontakty między rządem PRL a Episkopatem Pol
ski. Kierunek tego dialogu wytycza nadrzędny interes, jakim, jest 
dobro narodu. Ono też stanowi podstawę wzajemnych stosunków 
między Państwem a Kościołem, stosunków opartych o wzajemne 
poszanowanie i współpracę. Jest to oczywiście możliwe w państwie 
szanującym integralność Kościoła w sferze duszpasterskiej, ale 
oznacza także, że racje i dążenia Kościoła muszą respektować 
istniejący system społeczny i polityczny Polski. Jego obecność 
w życiu społecznym kraju nie może i nie powinna być łączona
2 akcjami, działalnością o charakterze politycznym. Bowiem jest 
to już nie tylko sprzeczne z jego ewangelicznym posłannictwem, 
służbą Bożą, ale także z obowiązującymi w Polsce normami pra
wnymi. Normy te zapisane w Konstytucji, akcie prawnym naj
wyższego rzędu, ustalają generalne podstawy działania Kościoła 
w państwie socjalistycznym. Wymóg ich przestrzegania dotyczy 
wszystkich organizacji społecznych i państwowych, wszystkich 
obywateli. Państwo działające w granicach prawa wymaga jego 
respektowania przez zorganizowane grupy społeczne, tylko wtedy 
można mówić o państwie praworządnym. Stanowisko to wydaje 
się podzielać Episkopat Polski. Jednak niektórzy jego przedstawi
ciele, a nawet księża wydają się tych zasad nie odnosić do sie
bie. Nie są to zresztą sprawy odnoszące się do Polski, mamy z ni
mi do czynienia niejednokrotnie w krajach zachodnich.

Państwo w trosce o życie społeczne tworzy system gwarancji 
działania Kościołów i związków wyznaniowych. W Polsce po roku 
1944 w nowych warunkach ustrojowych nawiązano na tym od
cinku do wielowiekowego dziedzictwa kulturowego, tradycji, ale 
także do trendów właściwych współczesnym państwom demokra
tycznym.
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Kościołowi stworzono szerokie możliwości działania w oparciu
0 wolność sumienia i wyznania. Dało to mu szansę i możliwość 
prowadzenia działalności religijno-społecznej. Jednocześnie zabez
pieczyło prawa ludzi inaczej wierzących i niewierzących. Zlikwi
dowano spuściznę Okresu międzywojennego (1918—1939) urze
czywistniając w praktyce zasadę równouprawnienia wyznań. Two
rząc warunki do wykonywania misji religijnej przez Kościół 
oddzielono go od Państwa. Oznaczało to w praktyce stworzenie 
mu niezależnego od Państwa obszaru działania, wyzwolenie go 
od balastu powiązań z władzą polityczną. Wskazane powyżej za
sady realizowane obecnie w praktyce życia społecznego Polski 
właściwe są dla tradycji i praktyki współczesnej kultury poli
tycznej.

Realizowane są w państwach o różnych systemach politycz
nych a w swym rodowodzie sięgają do czasów Wielkiej Rewo
lucji Francuskiej.

Takie „osadzenie” Kościoła w praktyce społeczno-ustrojowej 
daje możliwość szerokiego współdziałania Kościoła i Państwa 
w imię interesów ogólnonarodowych. Współdziałanie czy też 
współpraca winny tworzyć warunki nie tylko dla optymalnego 
zabezpieczenia interesów Kościoła, ludzi wierzących, ale służyć 
dobru ogółu, dobru Polski.

W programowym dokumencie PZPR: Deklaracji Krajowej 
Konferencji Delegatów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
zatytułowanej „O co walczymy, dokąd zmierzamy” sformułowane 
zostały podstawy polityki wyznaniowej PRL. W „Deklaracji” 
czytamy m.in. „Nienaruszalne są zasady polityki wyznaniowej 
PRL: równość obywateli, bez względu na ich stosunek do religii, 
wolność sumienia i wyznania, ich równoprawność, oddzielenie 
Kościołów od państwa, świecki charakter instytucji państwowych
1 oświatowych. Przestrzeganie tych zasad jest warunkiem kon
struktywnego współdziałania państwa i Kościołów w wielu dzie
dzinach ważnych dla życia narodu”. Jednocześnie stwierdza się 
w tym dokumencie, że religia nie może i nie powinna być wy
korzystywana w celach politycznych, niezgodnych z porządkiem 
prawnym i interesami Polski. Sprzeczna z wyłożonymi zasadami
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jest wszelkiego rodzaju nietolerancja religijna.17 Wyłożone zosta
ły tu kwestie o znaczeniu podstawowym dla stosunków Państ
wo—Kościół. Są one dorobkiem polskiej myśli demokratycznej, 
stanowią zasady, na których opiera się polityka państwa. Stwier
dzić należy, że weszły one na trwałe do polityki państwa. Sta
nowią one podstawę wzajemnego konstruktywnego dialogu mię
dzy Państwem a Kościołem.

Na XVII Plenum KC PZPR (26—27.X. 1984 r.) w referacie 
Biura Politycznego podkreślono, że „Zasady, którymi kieruje się 
partia wobec Kościoła odpowiadają jej programowi, zasadom
i przekonaniom, w niczym nie urażają uczuć ludzi wierzących. 
Dziś pragniemy powtórzyć: niezmiennie opowiadamy się za trwa
łym ułożeniem konstruktywnych stosunków między Państwem 
a Kościołem rzymskokatolickim, za współdziałaniem wszędzie tam, 
gdzie to jest możliwe i powinno przynosić pożytek. Opowiadamy 
się też za kontynuowaniem pozytywnych stosunków z pozosta
łymi Kościołami i związkami wyznaniowymi”.18

Dombek czterdziestolecia PRL uwidacznia się także w fakcie 
współistnienia socjalistycznego państwa i Kościoła. Współistnie
nie to tworzy nowe wartości we wzajemnych stosunkach. Określa 
także trwałą tendencję państwa socjalistycznego do zabezpiecze
nia swobód wyznaniowych obywateli, tworzenia optymalnych 
relacji w stosunkach Państwo-Kościół. Wyrazem tego jest dzia
łalność duszpastersko-religijna Kościoła, jej zabezpieczenie ma
terialne. Koniecznym warunkiem (kształtowanej w Polsce sytu
acji wyznaniowej jest dialog Kościoła z Państwem w sprawach 
trudnych i konfliktowych, współdziałanie w  żywotnych dla na
rodu interesach. Kościół działa w określonych warunkach spo
łecznych, ustrojowych i kulturowych.

Globalnej oceny stosunków Państwo—Kościół, jej aktualnych 
uwarunkowań, perspektyw dokonał premier rządu gen. Wojciech 
Jaruzelski podczas spotkania z uczestnikami Konferencji „Ja

17 Trybuna Ludu, 20.111.1984, Dodatek.
18 O umacnianie państwa, o rozwój socjalistycznej demokracji, o utrw a

lenie praworządności, ładu i dyscypliny społecznej. Referat Biura Politycz
nego Kc. Warszawa, październik 1984, s. 15.
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błonna V”. Premier wskazał na złożoność tych zagadnień, ich 
specyfikę, trwałe wartości, jakie ukształtowały się w Polsce. „Ko
ściół — powie .premier — to zarówtno hierarchia, duchowni, 
a więc organizacja jak i miliony wiernych. W Polsce te miliony 
ludzi wierzących uczestniczą aktywnie od 40 lat w budownictwie 
nowego ustroju i nigdy żadnych podziałów w  tym względzie nie 
było i nie ma”19.

Katolicy świeccy zorganizowani w  stowarzyszeniach społecz
nych: PAX, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne, PZKS, 
w  Klubach Inteligencji Katolickiej, aktywnie uczestniczą w ży
ciu społeczno-politycznym. Przedstawiciele tych stowarzyszeń re
prezentowani są w Sejmie, radach narodowych, najwyższych wła
dzach państwowych. Stanowi to dowód, że konstytucyjna zasada 
oddzielenia Kościoła od państwa tworzy warunki, dla wspólnoty 
marksistów i katolików w realizowaniu zadań ogólnonarodowych.

Premier zaakcentował fundamentalne zasady polityki państwa 
w stosunku do wyznań, ludzi wierzących, mianowicie: „Wyzna
wanie religii, wiara jest sprawą prywatną człowieka. W Polsce 
istnieje nie tylko pełna wolność w tym względzie, ale również 
wyjątkowo sprzyjające warunki”. Odnosi się to zarówno do spraw 
wykonywania kultu religijnego, jak też bazy stanu majątkowego 
Kościoła, rozmiarów budownictwa sakralnego.

Omawiając relacje Państwo a Episkopat Kościoła rzymskoka
tolickiego, gen. W. Jaruzelski stwierdził, że mimo różnorod
nych sprzeczności i nieporozumień, jakie wystąpiły na prze
strzeni 40-lecia, to aktualnie ocenić należy je jako poprawne. 
Premier wskazał także na dyferencjacje, podziały jakie wystę
pują wśród duchowieństwa. „Większość duchowieństwa zajmuje 
pozycje, które pozwalają mu spełniać duchowe posłannictwo bez 
narażania na kolizję stosunków z państwem”. Nie krył, że część 
duchowieństwa prezentuje postawy skrajnie negatywne wobec 
państwa, porządku prawnego. Ich działalność polityczna jest 
sprzeczna z ewangeliczną nauką Kościoła, nie służy też stosun

. 18 Spotkanie prem iera W. Jaruzelskiego z uczestnikami konferencji „Ja
błonna V”. Stenogram. Rzeczypospolita 3.XII.1984, n r 289.
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kom Państwo — Kościół. Te negatywne postawy winny być eli
minowane z działalności księży.

Akcentując pozytywne treści stosunków Państwo — Kościół, 
W. Jaruzelski podkreśla, że: „Potwierdziły się zwłaszcza w sytu
acjach szczególnie trudnych, skrajnych, gdy Kościół i państwo 
znajdowały wspólną płaszczyznę w  imię nadrzędnych interesów 
narodu”... Obecnie mówi premier „Uzyskujemy na ogół zrozumie
nie dla podstawowych spraw państwa i narodu w  kierownictwie 
Kościoła”.

Świeckie, laickie, areligijne państwo polskie zapewnia swobo
dy wyznaniowe obywatelom. Tworzy ono szerokie możliwości dla 
realizowania przez wszystkie Kościoły ich posłannictwa religijne
go. Jest to realna rzeczywistość współczesnej Polski. Niezmien
ność zasad polityki wyznaniowej państwa ludowego zmierza do 
zapewnienia im właściwego miejsca w społeczeństwie polskim. 
Wyrazem tego jest nie tylko budowany w oparciu o konstytucję, 
zasady wolności sumienia i wyznania system prawny, ale przede 
wszystkim praktyka ustrojowo-polityczna naszego kraju.

Pluralizm wyznaniowy i światopoglądowy w Polsce jest fak
tem. Akcentowanie, że Polska jest wyłącznie rzymskokatolicka wy
nika niekoniecznie z niechlubnych dziejów nietolerancji wyznanio
wej. Jest to także postulat o treści politycznej. W społeczno-reli- 
gijnym znaczeniu postulat ten oznacza dominacje jednego wyzna
nia, obcy jest współczesnym dążeniom do współpracy między
wyznaniowej w realizowaniu zasad ekumenii.

Tradycja polskiej tolerancji religijnej złączona jest ze współ
czesnym obrazem stosunków wyznaniowych. Ważna zaś równo
prawność wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych. Bez 
znaczenia jest ich rodowód, zasady wiary, licziba wiernych. Mniej
szościowe związki wyznaniowe stały się pełnoprawnymi obywa
telami państwa polskiego. Prowadzą swą działalność duszpasters- 
ko-religijną i społeczną, realizują swe posłannictwo w warunkach 
normalnych, wynikających z wolnościowych zasad swobody su
mienia i wyznania.

Ich samookreślenie wobec systemu społeczno-politycznego,
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określane jest przez fakt, że ten system stworzył i zabezpieczył 
warunki do normalnej egzystencji. Stąd ich stosunek do państ
wa polskiego jest pozytywny, afirmatywny. W zajmowanych sta
nowiskach, wyrażanych opiniach, głoszonych posłaniach i orę
dziach wyrażają te idee i wartości, które mają służyć dobru na
rodu i, państwa polskiego. Do nich należą: pojednanie i porozu
mienie narodowe, a także odnowa moralna narodu. W istocie, rze
czy o: sytuacji wyznań w Polsce rozstrzyga fakt, że w zakresie sto
sunków społecznych i politycznych, w sferze świadomości społecz
nej i praktyki politycznej realizowane jest podstawowe prawo ka
żdego człowieka; do wolności myśli, przekonań, sumienia i re- 
ligii. Uszanowane zostaje prawo do wierzenia bądź niewierzenia.

Kończąc te1 rozważania warto przytoczyć szerszą refleksję na 
temat spraw wyznaniowych dr Cianfrenco Rossi sekretarza gene
ralnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Oibrony Religii w Ber
nie. Prezentując stanowisko wobec wzajemnych relacji państ
wo—Kościół powiedział m.in. „Stowarzyszenie Obrony Wolności 
Religijnej, popiera stanowisko rozdziału Kościoła od państwa. 
Zarówno Kościół jak i państwo mają swoje niezależne i autono
miczne pole działania... Tak państwo jak i Kościół powinny na
tomiast zabiegać o współpracę na rzecz wspólnego dobra obywa
teli i unikać klimatu napięć, czy wręcz walki”. Rossi przedstawił 
również koncepcje miejsca Kościoła w państwie, jego postawy 
.wobec władzy. Według niego „Kościół i państwo powinny utrzy
mywać dobre, wzajemne stosunki, tak aby być wzorowym przy
kładem dla życia społecznego obywateli. Nowy Testament uczy 
szacunku i posłuszeństwa wobec władzy i zaleca również mo
dlitwę w intencji władzy, toteż wierni chrześcijanie, a szczegól
nie duchowieństwo nie może walczyć przeciw władzy, nawet 
w  szczególnych przypadkach, gdy chrześcijan obowiązuje zajęcie 
stanowiska apostołów, aby bardziej słuchać Boga aniżeli ludzi”.20

Jest to więc podkreślenie możliwości i konieczności egzysten
cji państwa i Kościoła. Zakłada ona konieczność budowania we

20 Wolność religijna podstawą pokoju. Rzeczypospolita, 28.Y.1985, n r 123.



wzajemnych stosunkach ducha dialogu współpracy. Szanowanie 
wzajemnych racji, które przecież nie zawsze są i mogą być toż
same. Wspólnota interesów państwa i Kościoła oparta jest o wol
ność religijną, o respektowanie autonomii tych instytucji.



RECENZJA

Władysław Szymański

PRZEWODNIK EKUMENICZNY
Ruch ekumeniczny jest jednym z najbardziej znamiennych 

przejawów współczesnego chrześcijaństwa, zmierzającego — co 
najmniej od pocz. XX w., a już szczególnie po II wojnie świato
wej — do odszukiwania i odzyskiwania więzi jednoczących te 
Kościoły i związki wyznaniowe, które w swym rodowodzie po
wołują się na dziedzictwo nauki Chrystusowej.

Prezentację dziejów i rozwoju tego ruchu, jak też jego do
tychczasowych osiągnięć w skali międzynarodowej, zawiera —- 
opracowany w jęz. niemieckim przez „Ekumeniczną Centralę” 
(Okumeniische Centrale) we Frankfurcie nad Menem w RFN —• 
pierwszy w ogóle, encyklopedyczny leksykon, który ukazał się 
w 1983 r . 1 Posiada on charakter nie tylko encyklopedycznego 
informatora, ale —• według wstępnego określenia redaktorów —• 
równocześnie „przewodnika” i „poradnika” (Nachschlagwerk)2. 
Nie tylko bowiem jako informator zapoznaje gruntownie z prze
wodnią ideą ekumenizmu i z tym, co dla jej urzeczywistnienia 
dotychczas już dokonano, lecz jako „przewodnik” i „poradnik” 
sugeruje również możliwości czynnego angażowania się w wy
raźnie określone stadium rozwojowe ekumenicznej działalności.

Dzieło to nie tylko dotyczy ruchu ekumenicznego, ale także 
samo jest ekumeniczne. W jego opracowaniu bowiem wzięło 
udział 283 czołowych, przeważnie europejskich, autorów, wśród 
których znajdują się przede wszystkim reprezentanci Kościołów 
ewangelickich, Kościoła prawosławnego, jak też liczni teologowie

1 Zob.: Okumene |Lexikon. Krichen, Religionen, Bewengungen, pod red.: 
Hanfried Kruger, Werner Lóser ‘SJ, Walter Muller-Romheld, Frankfurt am 
Main: Otto Lembeck Verlag, 1983.

2 Zob. tamże, Słowo wstępne (Yorwort).
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rzymskokatoliccy, a między nimi 17 Jezuitów. Autorzy ci, to nie 
patrzący jakby z zewnątrz teoretycy, ale raczej aktywni działa
cze ekumeniczni, a taikże nie pośledniej miary pracownicy nau
kowi wydziałów teologicznych. Wszyscy oni cieszą się uznaniem, 
jako osoby kompetentne w zakresie tematyki ekumenicznej, stąd 
też w pełni zapewniają autentyczną, a więc i jak najbardziej 
godną zaufania treść opracowań. Nazwiska iph znajdują się na. 
początkowych stronach leksykonu.

Publikacja, w założeniu redaktorów i wydawców, ma (jak 
czytamy w jej Słowie wstępnym) szczególnie uwydatnić realiza
cję spuścizny ewangelicznej w różnorakich propozycjach refleksji
i interpretacji, jak też i w rozmaitych formacjach istniejących 
wspólnot i Kościołów chrześcijańskich. Inicjatorzy opracowania 
przyjęli jednak zasadę pozostawienia wszystkim autorom pełnej 
swobody w przedstawianiu treści ekumenicznych tak, by infor
macje nie sugerowały jakiejś z góry zakładanej jedności w chrześ
cijaństwie. Stąd też i hasła zawarte w tym przewodniku nie są. 
bynajmniej jakoś a priori pomyślane i sztucznie wprowadzone. 
Zapoznają one z tym, co już rzeczywiście wydarzyło się w dąże
niach ekumenicznych, jak też i z tym, co pozostaje jeszcze nieja
ko ,.in statu fieri”. Informują o tym, co już uzgodnione i o tym, 
co jeszcze nadal dyskutowane. Mają one jednak i na bieżąco swo
je znaczenie, gdyż dotyczą tego, co nie tylko jednorazowo stało- 
się fundamentem ruchu ekumenicznego, lecz już na trwałe sta
nowi jego siłę napędową. Trzy bowiem główne nurty chrześci
jaństwa — najpierw z inicjatywy protestantyzmu w 1910 r. 
(I Światowa Konferencja Misyjna w Edynburgu), a następnie
i prawosławia w 1920 r. (Orędzie Ekumenicznego Patriarchy 
Konstantynopola do Kościołów chrześcijańskich na świecie), wre
szcie też pod wpływem zdecydowanego zwrotu rzymskiego ka
tolicyzmu od czasów pontyfikatu Jana XXIII (Orędzie z Concla- 
ve: 29.X.1958 r.) — łączą swoje wysiłki, by we wzajemnej i nie
ustannej współpracy przyczyniać się do odbudowy wspólnoty 
ekumenicznej całego chrześcijaństwa, według myśli Chrystusa: 
„aby wszyscy byli jedno” (J 17, 21).

Osiągnięcia chrześcijańskiej współpracy i wszelkie znaczące
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wydarzenia ruchu ekumenicznego w XX wieku, jak też prezen
towanie wybitnych osobistości, decydujących o rozwoju i żywot
ności tego ruchu oraz o przybliżaniu przez nich chrześcijaństwa 
ku jedności, doprowadzone zostały w obecnym dziele do odby
tego wr 1983 r. w Vancouver VI Zgromadzenia Ogólnego Świa
towej Rady Kościołów.

Przewodnik obejmuje, w alfabetycznym zestawieniu od A do 
Z, 773 głównych haseł, wyróżnionych tłustym  drukiem i zapisa
nych na 1296 stronach. W skorowidzu rzeczowym, zamieszczo
nym na końcu opracowania, ilość haseł leksykonu sięga wraz 
z uzupełniającymi pojęciami ok. 1150 pozycji (kol. 1297—1320). 
Hasła te w wielkim uproszczeniu dają się zestawić w określone 
grupy tematyczne.

Biorąc więc najpierw pod uwagę główny ty tu ł i podtytuł dzie
ła, należy wyróżnić hasła dotyczące zwłaszcza podstawowego po
jęcia ekumenii i ekumenizmu (Gkumene) — dalej hasła, prezen
tujące różne chrześcijańskie wspólnoty i rodziny kościelne 3 oraz 
związki i konferencje kościelno-wyznaniowe4, jak też chrześci
jańskie ruchy relig ijne5, a wreszcie hasła na tem at religii nie

3 Zob. tamże: Altkatholischc Kirchen; Altorientałische Kirchen; Bapti- 
sten; Disciples of Christ; Freie evangelischeGemeraden; Freikirchcn; Frie- 
denskirchen; Kirche; Kongregationalismus; Lutherische Kirchen; Jslemio- 
niten; Methodismus; Minderheiten (religióse); Missionskirchen; NationaSkir- 
che; Orthodoxe Kirchen; Ostkirchen; Quaker; Reformierte Kirchen; 
Romischkatholische Kirche; Sekten; Siebten-Tags-Adventisten; Unierte Kir
chen des Ostens; tJnionskirchen; Unitarier; Urkirche.

4 Zob. tamże: Allianz (evangelische); Die anglikanische Gemeinschaften; 
Autokephalie; Briider-Unitat; Deutescher Evang. Kirchentag; Deutscher 
Katholikentag; Gesamtafrikanische Kirchen Konferenz; Konferenz Euro- 
paischen-Kirchen; Konfession; Missionskonferenzen; Okumenischer Rat der 
Kirchera; Panorthodoxe Konferanzen; Weltkonferenzen (iikumenische); 
W eltweite christłiche Gemeinschaften.

5 Zob. tamże: Charismatische Bewegung; Erweckungsbewegung; Heili- 
gunsbewegung; Heilsarmee; Kochkirchliche Bewegung; Kommunitaten; 
Oxford-Bewegung; Pfingstbewegung; Pietismus; Studentenweltbund (christ- 
łicher); Transkonfessionelłe Bewegungen; Una-Sancta-Bewegung; Wełtbund 
christłicher Yereine.
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chrześcijańskich 15. Hasła te zapoznają kolejno: z aktualnym  roz
wojem  samego pojęcia „ekum enizm ” •—■ będącego w yrazem  dążeń 
ku powszechnemu zjednoczeniu podzielonego jeszcze chrześcijań
stwa 7, z charakterystyką w yłaniających się współcześnie chrześ
cijańskich ruchów re lig ijn y ch 8 i z próbam i zbliżeń chrześcijań
stwa z religiami niechrześcijańskim i9. Trzeba przy tym  zazna- 
czyc, że działalność ekum eniczna chrześcijańskich w yznań i Koś
ciołów omawiana jest w  tym  opracowaniu w skali wszystkich kon
ty n en tó w 10 i krajów  św ia ta 11. Inform acje do tego zaczerpnięte 
zostały z watykańskiego: „A nnuarium  Statisticum  Ecclesiae” , 
„llandbook M ember Churches WCC” Światowej Rady Kościołów
i z międzynarodowego biuletynu: „Bulletin United Bibie So- 
cieties” 12.

Inną grupę haseł można związać z wydarzeniam i współczes
nego ruchu ekumenicznego, które w płynęły na upowszechnienie
i bezprecedensowy zasięg ekumenizm u, ale też i na przeciw sta
wne mu reakcje. Takimi wydarzeniam i są bezsprzecznie: powsta
nie i działalność Światowej Rady Kościołów od 1948 r . 13 oraz 
Sobór W atykański I I 14 z jego przełomowymi dokum entam i („Lu
men G entium ” i „U nitatis red in tegratio” z 1964 r. wraz z „No- 
stra  ae ta te” i „G audium  e t spes” z 1965 r.). W ydarzenia te

Zob. tamże: Buddhismus; Hinduismus; Islam; Judentum; Konfuzia- 
nismus; Shintoismus.

• Zob. tamże: Einheit der Kirche (Einheit der Christen).
8 Zob. tamże: Modernę religiose Bewengungen.

Zob. tamże: Weltkongresse der Keligionen.
Zob. tamże: Afrika; Afrikanische Theologie; Afrikanische unabhan- 

gige Kirchen; Asien; Australien; Christliche Konferenz Asiens; Dritte Welt; 
Europa; Karibik und Mittelamirika; Lateinamerika; Nordamerica und 
Mexiko; Pazifik.

11 Zob. tamże: 123 wymienionych krajów świata, np. Albanien; Brasilicn; 
Indien; Okumene innerdeutsche; Polen; Sowjetunion; Vereinigte Staaten 
von America.

12 Zob. tamże: nota umieszczona na odwrotnej stronie karty tytułowej 
leksykonu.

18 Zob. tamże: Okumenischer Rat der Kirchen; Weltkonferenzen (bku- 
menische).

u  Zob. tamże: Yatikanisches Konzil, Zweites.
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przyniosły realne nadzieje na owocny dialog, tj. zrozumienie, po
rozumienie i współpracę międzywznaniową, nie tylko w łonie 
samego chrześcijaństwa, lecz również na zbliżenie z religiami 
niechrześcijańskimi, jak też na zgodne współżycie z sekułaryzo- 
wanym światem, ma zasadzie tego „co łączy”, z przeżwyciężeniem 
tego „co dzieli” 15.

Z drugiej jednak strony ruch ekumeniczny wywołał też w 
związku z tymi wydarzeniami nastawienia i tendencje przeciw
ne 10, lub też radykalne dążenia przystosowania chrześcijaństwa 
do współczesności17.

Kolejną grupę tematyczną stanowią hasła wskazujące na do
konania i osiągnięcia ekumeniczne, będące wynikiem trwającego 
dialogu zarówno wewnątrz samego chrześcijaństwa, jak i chrześ
cijaństwa z religiami niechrześcijańskimi oraz ze współczesnym 
światem. Właściwie już samo zdecydowane utrzymywanie dia
logu, przy zachowaniu wzajemnego poszanowania dla odrębnych 
stanowisk, zapatrywań, tradycji kulturow ych' i ideałów życio
wych’ jest najbardziej wymownym osiągnięciem ekumenicznym, 
otwierającym drogę do powszechnego zrozutfnienia, porozumienia
i pojednania między ludźmi, a w konsekwencji i do zgodnego ich 
współżycia oraz twórczej współpracy18.

Ekumeniczne dokonania, prowadzące w łonie chrześcijaństwa 
do pojednania odrębnych wyznań i kościelnych wspólnot, są wie
lopłaszczyznowe, lecz ciągle jeszcze w stadium częściowej tylko 
swej realizacji 19. Trwają zbliżenia i uzgodnienia w wierze i nau
czaniu (Uibereinstimmung in Glauben und Lehre) dzięki dialo
gowi teologicznemu i rozwijającej się teologii ekumenicznej 20, 
głównie przy pomocy tzw. „metody porównawczej” („ Kompara- 
tive Methode”) i „metody chrystologicznej” („Christołogische

15 Zob. tamże: Atheizmus; Dialog; Heidentum; Ideologie; Sakularisierung.
16 Zob. tamże: Internationaler Rat christlicher Kirchen.
w Zob.’ tamże: Armut; Basisgemeinden; Befreiung; Lateinamerika; Thco- 

logie der Befreiung.
18 Zob. tamże: Dialog;: Humanit&tf Ideologie.
10 Zob. tamże: Einheit der Kirche.
20 Zob. tamże: Theologie; Theologie der Okumene.
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Methode”), mających przyczyniać się do wykrywania doktrynal
nych zbieżności (Konvergenz). Stąd też hasła dotyczące treści 
w iary 'i pojęć teologicznych przedstawiane są w niniejszym leksy
konie paralelnie przez reprezentantów głównych wyznań chrześ
cijańskich, lub też w jednym ujęciu jako ekumenicznie dysku
syjne

Dotychczas najbardziej widocznym znakiem osiągnięć ekume
nicznych jest zbliżenie do siebie wyznań chrześcijańskich w litu r
gicznej praktyce życia religijnego (Gesamtheit im Leben)22 oraz 
wspólnota ich działania (Gesamitheit im Handeln) na polu ewan
gelizacji 23, a szczególnie w obrębie najbardziej współcześnie ży
wotnych problemów etyki, zwłaszcza zaś etyki społecznejZ4.

Dialog natomiast i porozumienie chrześcijaństwa z religiami 
niechrześcijańskimi dokonuje się przede wszystkim na podłożu 
takich podstawowych wartości życia ludzkiego, jak: pokój świa
towy, ochrona środowiska, czy rzeczywistość bóstw a25.

Wreszcie dialog, zrozumienie, a w pewnej mierze i współdzia
łanie chrześcijaństwa ze światem odbywa się na rozległym obsza
rze pozareligijnych zapotrzebowań ludzkich, powstających na 
skutek klęsk żywiołowych, upośledzeń głodu, nędzy, analfabe

21 Zob. tamże: Anit; Apostasie; Apostolizitat; Askese; Bibel; BuBe; 
Christologie; Diakonat; Diakonie; Dogma; Dogmatik; Eschatologie; Eucha- 
ristie; Firmung; Glaube; Galube und Kirchenverfassung; Gaudę; Gott; 
Haresie; Heil; Heiliger Geist; Katholizitat; Kirchenmitgliedschaft; Kirche; 
Kirchenvater; K ollegialitat; Konfirmation; Maria; Papstamt; Pneumatolo- 
gie; Reformation; Rechtfertigung; Sakramente; Schisma; Taufe; Tradition; 
Trinitat.

22 Zob. tamże; Abendmal; Bekenntnis; Epiklese; Frommigkeit; Gebet; 
Gebetswoche fur die (Einheit der Christen; Gottesdienst; Kindergottesdienst; 
Yaterunser.

28 Zob. tamże: Evangelisation; Katechese; Katechismus.
24 Zob. tamże: Anthropologie; Arbcit; Arbeitschaft; Ehe; Eigentum; 

Ethik; Eugenik; Familie; Freiheit; Frieden; Gerechtigkeit; Gesellschaft; 
Gewalt; Gewerkschaft; Men&chenrechte; Rassfemus; Religionsfreiheit; So- 
depax; Sozialenzykliken; Sozialethik; Staat und Kirche; Wirtschaftsethik.

k  Zob. tamże: Gott; Frieden; Nmwelt; W eltkongresse-der Religionen.
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tyzm u, czy też w  obliczu zagrożeń światowego terroryzm u i ra 
sizmu, groźby katastrofy  nuklearnej, czy chem icznej20.

Stała współpraca różnych w yznań chrześcijańskich na rzecz 
wzajemnego pojednania, czy też zbliżenia z religiam i niechrześci
jańskimi, jak  i współżycia ze św iatem  współczesnym, urzeczy
w istnia się za pośrednictw em  wielu instytucji, funkcjonujących 
zarówno w ram ach Światowej Rady Kościołów, jak  i w w aty
kańskiej K urii Rzymskiego K ato licyzm u27.

Znaczna ilość haseł, bo aż 277, w obecnym przewodniku, poś
więcona jest prezentacji w ybitnych osobistości, zasłużonych dla 
rozw oju ruchu ekumenicznego. Przegląd nazwisk tych osobisto
ści ułatw ia zestawienie umieszczone na końcu leksykonu (kol. 
1321— 1326). Są to nazwiska wielkich działaczy ekumenicznych, 
k tórzy życie swoje poświęcili służbie porozumień międzywyzna
niowych, m iędzyreligijnych i ogólnoludzkich. Działacze ci stano
wią dla nas wzory osobowe nie tyle do podziwiania, ile raczej 
do naśladowania ich gorliwości oddania idei ekumenizmu.

Czego oczekują po tej publikacji jej redaktorzy, autorzy i w y
dawcy? Swoje życzenia wyrazili oni w  Słowie wstępnym. Naj
pierw  więc pragną upowszechnienia wiedzy o dotychczasowych 
dokonaniach ruchu ekumenicznego, a w związku z tym  wzmoc

20 Zob. tamże: Atomwaffen; Christlich-soziale Bewegung; Cor Unum;
Entwieklung; Entwicklucgsgenossenschaft (Okumemsche); Frieden; Frie- 
denskonferenz; Gerechtigkeit; Gesellschaft; Internationaler Versohnungsr- 
bund; Kirche und Offentlichkeit; Kommission der Kirchen fur Interna
tionale Angelegenheiten; Kommunikation; Menschenrechte; Nicht-theolo-
gische Faktoren; Palitische Theologie; Praktisches Christentum; Rassismus;
Religionsfreiheit; Religioser Sozialismus; Revolution; Sakularokumenismus;
Schule und Kirche; Sodepax; Staat und Kirche; Weltbund fur Freunds-
chaftsarbeit der Kirchen; Wiederstandsrecht; Wirtschaftsethik, Wissen-
schaft und Technik.

27 Zob. tamże: Einheitssekretariat; Gemeinde — dokale Okumene; Ge- 
meinsame Arbeitsgruppe; Glauben und Kirchenverfassung; Heiliger Stuhl; 
Internationale ókumenische Gemeinschaft; Kirchen und Christenrate; Ko
mmission der Kirchen fur internationale Angelegenheiten; Okumenischer 
Rat der Kirchen; Weltbund fur Freundschaftsarbeit der Kirchen; W eltweite 
christliche Gemeinschaften; Zwischenkirchliche Hilfe.
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nienia przekonań o powodzeniu przew odniej jego idei. Równo
cześnie też spodziewają się pobudzić jak  najliczniejsze grono 
czytelników  do aktyw ności ekumenicznej na miarę ukazanych 
w leksykonie-przew odniku wzorów osobowych, skoro działalność 
ta —■ jak  podkreślają — jest dobitnym  świadectwem  współczes
nej służby Kościoła w  świecie.

Na zakończenie niniejszych inform acji na tem at zaprezento
wanego leksykonu w ypada jeszcze zwrócić uwagę, że wszelkie 
bieżące wydarzenia dotyczące ruchu  ekumenicznego pozwalają 
śledzić liczne fachowe czasopisma. Z zagranicznych wydaw nictw  
wymienione są w  obecnym  przew odniku najw ażniejsze pod ha
słem: Bibliographie, Okumenische Dokum entation, a  z polskich
— jako najbardziej podstawowe to: „Biuletyn Ekum eniczny”, 
„Jednota”, oraz „Studia i Dokum enty Ekum eniczne” 28.

28 „Biuletyn Ekumeniczny” jest kwartalnikiem, wydawanym przez Ko
misję Episkopatu ds. Ekumenizmu Kościoała Rzymskokatolickiego, Warsza
wa; „Jednota” — to miesięcznik, wyd. przez Konsystorz Kościoła Ewan
gelicko-Reformowanego w  iPRL, Warszawa; „Studia i Dokumenty Ekume
niczne” — to kwartalnik Wydawnictwa „Novum”, Warszawa.
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Mirosław Mikołajczyk

PROBLEMATYKA TEOLOGII WYZWOLENIA 
W LITERATURZE POLSKIEJ. 

Bibliografia publikacji za lata 1965—1985
Bibliografia niniejsza re jestru je  publikacje polskie oraz prze

kłady prac obcych dotyczące problem atyki teologii wyzwolenia* 
k tóre zostały wydane w Polsce w  latach 1965— 1985.

W ykaz zawiera pozycje wszelkich typów: druki zwarte, wy
odrębnione fragm enty  (rozdziały, paragrafy) prac n a tu ry  ogólnej, 
a rtyku ły  w  dziełach zbiorowych i w  czasopismach, a także waż
niejsze recenzje.

Prezentow any zestaw  bibliograficzny posiada charakter sele
ktyw ny. Dobór m ateriału  uzależniono od stopnia ważności prac 
dla tem atyki bibliografii. Publikacje dotyczące genezy, historii 
teologii wyzwolenia, różnych jej nurtów  oraz stosunku W atyka
nu do teologii wyzwolenia starano się dokum entować jak n a j
pełniej. Z zakresu społecznej nauki Kościoła Rzym skokatolickie
go odnotowano te pozycje, w których uwzględniona jest proble
m atyka teologii wyzwolenia. Ostrej selekcji poddano m ateriały  
zawierające sprawozdania z pielgrzym ek papieży do Am eryki Ła
cińskiej. Ograniczono się tu ta j do sprawozdań ukazujących ewo
lucję stanowiska Kościoła Rzymskokatolickiego wobec teologii 
wyzwolenia.

W bibliografii rejestrow ano prace naukowe, popularnonau
kowe oraz m ateriały  publicystyczne zamieszczane w tygodnikach 
religijnych, kulturalnych , społeczno-politycznych, a także w dzien
nikach centralnych. N iniejszy zestaw  bibliograficzny nie uwzglę
dnia artykułów  zaw ierających wzmianki o teologii wyzwolenia.

Wykaz publikacji ułożono według kolejności alfabetycznej 
nazwisk autorów , książek i a rtykułów  oraz pierwszych wyrazów 
ty tu łów  prac zbiorowych i anonimowych. Jeśli dany autor napi
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sał więcej pozycji, to podano je również w  alfabetycznym  ukła
dzie tytułów.

Prace o ty tu łach  wieloznacznych zaopatrzono w adnotacje 
w yjaśniające treść publikacji. A dnotacje te zostały sform ułow ane 
w  nawiasach kwadratow ych, podobnie jak rozwiązania krypto
nimów. Każda zarejestrow ana w bibliografii publikacja jest od
rębną pozycją oznaczoną kolejnym  num erem .

1. ab oprać.: D okum ent K onferencji Episkopatu A m eryki Ła
cińskiej. „Tygodnik Powszechny” R. 33: 1979 n r  10, s. 3.

2. (ab): Nowy dokum ent W atykańskiej Kongregacji D oktry
ny W iary [Nauczanie o pew nych aspektach teologii wyz
wolenia]. ,.Zorzał” 1984 nr 39, s. 2.

3. ADAMCZYK Henryk: D oktryna W atykanu a teologia wy
zwolenia. „Przegląd Morski” R. 38: 1985 z. 7/8, s. 3—8.

4. ALFARO Juan: Chrześcijańska nadzieja i wyzwolenie czło
wieka. Tłum. z wł. P io tr Leszan. In sty tu t W ydawniczy 
PAX, AYarszawa 1975, s. 224 (Rozda. 12. Chrześcijańska na
dzieja i wyzwolenie człowieka, s. 189—219).

5. ANTOŚ Zdzisław: Casus Boff. Na m arginesie teologii wy
zwolenia. „Trybuna Ludu” R. 37: 1985 n r  78, s. 6.

6. ANTOŚ Zdzisław: Po stronie biednych i wyzyskiwanych. 
Teologia wyzwolenia. „Trybuna Ludu” R. 37: 1985 n r  46, 
s. 6.

7. ANTOŚ Zdzisław: Teolodzy i Trzeci Świat. „Trybuna Lu
du” R. 37: 1985 n r  84, s. 6.

■8. ANTOŚ Zdzisław: Teologia społecznej sprawiedliwości. 
„Trybuna Ludu” R. 37: 1985 n r  117, s. 6.

9. ASSMANN Hugo: Podstawowe aspekty  refleksji teologi
cznej w Am eryce Łacińskiej (Krytyczna ocena „teologii wy
zwolenia”). Tłum. z franc. Jan  Guranowski. „Literatura” 
1985 n r 5, s. 16— 17.

10. (bur.): Paw eł VI o teologii wyzwolenia. „Za i Przeciw” 1974 
n r  35, s. 10.

11. BAJOREK Jerzy: Dokąd prowadzi teologia wyzwolenia. 
„Argumenty” 1977 n r 14, s. 4— 5, 7.
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12. BALTER Lucjan iks. SAC: Teologia a „teologia wyzwole
nia”. „Przegląd Katolicki” R. 72: 1984 n r 22, s. 2.

13. BAŃKOWICZ Ryszard: Jaki Bóg dla głodnych? „Razem”
1984 n r 44, s. 15-—18 (Teologia wyzwolenia,, s. 17—18),

14. BARTNIK Czesław ks.: Teologia wyzwolenia. „Gość Nie
dzielny” R. 58: 1980 n r  34, s. 1, 5.

15. BARTNIK Czesław ks.: Zbawienie w świetle teologii spo
łecznej. „Ateneum Kapłańskie” R. 73: 1981 t. 96 z. 2, s. 
2119—233 (§: Latynoamerykańska teologia wyzwolenia, s. 
225—227).

16. BASLER Werner: Kościół katolicki w Ameryce Łacińskiej. 
Tłum. z niem. „Prezentacje” 1980 n r 6, s. 71—79.

17. BEDNORZ H erbert bp: Jan  Paweł II w Ameryce Południo
wej. „Gość Niedzielny” R. 57: 1979 nr 13, s. 1, 4,

18. BEDNORZ H erbert bp: Pastoralny wydźwięk pielgrzymo
wania papieskiego. Jan  Paweł II w Ameryce Południowej. 
„Gość Niedzielny” R. 62: 1985 nr 15, s. 3—4.

19. BEJDA Wasyl: Dokąd zmierza Watykan? Tłum. z ros. 
„Problemy Pokoju i Socjalizmu” R. 27: 1985 n r 9, s. 
99—104.

20. BIRMELE Andre: Teologia wyzwolenia. Leonardo Boff 
oskarżony o protestantyzm. Tłum. E. K—P. „Zwiastun” R. 
25: 1985 n r 23—24, s. 358.

21. BŁACHOWICZ G . oprać.: Korzenie teologii wyzwolenia. 
„Myśl Społeczna” R. 21: 1985 n r 2lS, s. 3, 5.

22. BŁACHOWICZ G. oprać.: Perspektywa teologii wyzwole
nia. „Myśl Społeczna” R. 21: 1985 n r 29, s. 4—5, ilustr.

23. BOCHEŃSKA Maria: Kilka uwag o genezie teologii wyzwole
nia. „Zorza, Rodzinny Tygodnik Katolików” 1985 nr 6, s. 7.

24. BOCHEŃSKA Mariia: Nowe drogi Kościoła w Ameryce Ła
cińskiej. „Kierunki” R. 22: 1971 n r 1, s. 4.

25. BOCHEŃSKA Maria: W kuluarach Puebli. Relacja z po
bytu w Meksyku. „WTK. Tygodnik Katolików” 1979 nr 12, 
s. 1, 4.

26. BOFF Leonardo o.: „Ewangelię głoszą dziś biedni”. Wy
wiad. Oprać. M. J. „Kontynenty” 1985 n r 11, s. 7.
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27 BOFF Leonardo: Nowe przyjście Jezusa w Ameryce Po-
■ łudniowej. Tłum. Janina Fenrychowa. „W Drodze” R. 5: 

1977 n r  4, s. 31—39. .
28. BOFF Leonardo: O teologii wyzwolenia. Oprać. Piotr S-otm- 

merfeld. „Myśl Marksistowska” R. 1: 1985 n r 3, s. 128—138.
29. BOFF Leonardo: Sakramenty Kościoła. Przeł. z niem. Jan 

Doktór. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1981, s. 79 
(Rozdz. 12: Sakrament wybawiającej odpowiedzi i uroczy
stego pojednania, s. 66—70; § 3: Sakrament i proces wy
zwolenia, s. 69—70).

30. BOFF Leonardo: „Wybieram biednych”, Teologia a wy
zwolenie. Rozm. przepr. Fiamma Nirenstedn. Tłuim. z wł. 
„Forum” R. 20: 1984 nr 39. s. 8.

31. BOROWIK Zbigniew oprać.: Wokół „teologii wyzwolenia”. 
Przegląd prasy światowej. „Życie Katolickie” R. 3: 1984 nr
12, s, 67—76.

32. BUDZYŃSKI Stefan, FIJOR Jan: Przed wizytą Jana Pa
wła II w  Ameryce Łacińskiej. „Kierunki” R. 31: 1985 nr
4, s. 3, ilustr.

33. BURCHACKA Irena oprać.: O ewangelizację wyzwalającą. 
„Za i Przeciw” 1975 n r 49, s. 9, ilustr.

34. CAMARA Helder bp: Godzina Trzeciego Świata. Wybór 
pism.Wybór: Jędrzej Bukowski. Tłuim. z framc. Jędrzej Bu
kowski, Donata Esika, Leszek Malewicz. Społeczny Instytut 
Wydawniczy „Znak”, Warszawa 1973, s. XXXIV, 179. Bi
blioteka „Więzi” t. 34.

35. CARDENAL Ernesto: Rewolucjonista, mnich a poeta. U źró
deł teologii wyzwolenia. Rozm. przepr. ks. Teofilo Cabes- 
trero. Tłum. z hiszp. „Argumenty” 1985 n r 36, s. 15, rur 37, 
s. 16, nr 38, s. 16.

36. CARDENAL Fernando: Moim powołaniem — praca z mło
dymi. U źródeł teologii wyzwolenia. Rozm. przepr. ks. Te
ofilo Cabestrero. Tłum. z hiszp. „Argumenty” 1985 n r 32, s.
16. n r 33, s. 16, nr 34, s. 16, n r 35, Si. 16.

37. CHENU Bruno: Teologia wyzwolenia. Tłuim. z franc. „Myśl 
Społeczna” 1978 n r 30, s. 6.
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38. CHENU Marie-Dominique o.: Ewangeliczne źródła wyzwo
lenia. Tłum. z franc. „Słowo Powszechne” R. 27: 1973 nr
89, s. 4.

39. CHLOROWIEC Michał ks.: Wyzwolenie człowieka a zba
wienie w Jezusie Chrystusie w nauczaniu biskupów francu
skich. „Colloąium Salutis. Wrocławsikie Studia Teologiczne” 
T. 10: 1978, s. 223—240. Rśs.

40. CHLOROWIEC Michał ks.: Założenia metodologiczne teolo
gii wyzwolenia. „Chrześcijanin w Swiecie” R. 16: 1984 nr
11, s. 40—50.

41. Co głosi Gusitavo Gutićrrez? „Prezentacje” 1979 nr 9, s. 
68—75 (Cz. I: Teologia i wyzwolenie, s. 68—69).

42. CONGAR Yves: Zbawienie a wyzwolenie. Tłuim. z franc. 
„Życie i Myśl” R. 26: 1976 n r 6, s. 14—29.

43. CONTA Manfred da: Antagoniści .,teologii wyzwolenia” 
Tłum. z niem. „Forum” R. 21: 1985 n r 4, s. 15.

44. CZARMIŃSKI Bogusław: Dramat Kościoła. Modele kato
licyzmu (1). „Argumenty” 1985 n r 4, s. 4—5.

45. CZARMIŃSKI Bogusław: Lęk przed utratą ludu. Modele 
katolicyzmu (2[). „Argumenty” 1985 n r 5, s. 10.

46. DAMMERT Jose bp: Kontynuować teologię wyzwolenia. 
Wywiad. Oprać. A. Susznilk. „Myśl Społeczna” R. 21: 1985 
n r 5, s. 18

47. DANNEELS Godfried kard.: Teologia wyzwolenia i ubodzy. 
Rozm. przepr. Lucien Even. „Za i Przeciw” 1985 nr 5, s. 
3—4. ilustr.

48. DEKLARACJA „Coneilium” w sprawie teologii wyzwole
nia. Tłum. Jan Guranowski. „Prezentacje” 1985 nr 1, s. 57—59.

49. DEKLARACJA Rzymskiej Kongregacji [Omówienie Instru
kcji o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”]. Tłum. 
Dominik Rybińska. „Myśl Społeczna” R. 20: 1984 n r 46, s. 
10—11, ilustr.

50. DOKTORAT honorowy dla prof. G ustaw  Gutierreza. „Ro
dzina. Tygodnik Katolicki” 1979 n r 41, s. 7.

: 51. DOMAGALSKI Kazimierz: Wokół teologii wyzwolenia [Rec.] 
Soziale Yerantwortung in der dritten Welt. Praca zbioro
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wa pod redakcją Antoniego Rauschera. Verlag J. P. Ba
chem Koln 1983, „Chrześcijanin w Swiecie” R. 16: 1984 
nr 11, s. 115—119.

52. DPA: Watykan a »,teologia wyzwolenia”. ,,Tygodnik Demo
kratyczny” R. 32: 1984 nr 38, s. 11.

53. DRI Ruben Rufino: Bunt. Rozm. przepr. Rajmund Dąbro
wski. „Znaki Czasu” 1985 nr 7, s. 10—13, ilustr.

54. DRI Ruben: Ideologia rewolucyjnych chrześcijan. Prof. Ru- 
ben Dri o teologii wyzwolenia. Notował: Zdzisław Antoś. 
„Trybuna Ludu” R. 37: 1985 nr 124, s. 6.

55. DUSSEL Enriąue: Puebla: etyka chrześcijańska i chrześci
jańska ekonomia. Tłum. z franc. Jan Guranowski. „Litera
tura” 1985 n r 5, s. 20—21.

56. DUSSEL Enriąue: Status wypowiedzi teologicznej. Tłum. 
z franc. Jan Guranowski. „Literatura” 1985 n r 5, s. 18—19 
(Praxis wyzwolenia i teologia, s. 19; O teologię wyzwolenia 
uciśnionych, s. 19).

57. ESCOTO Miguel de: Ksiądz misjonarz. U źródeł teologii 
wyzwolenia. Rozm. przepr. ks. Teofilo Cabestrero. Tłum. 
z hiszp. „Argumenty” 1985 n r 29, s. 16, n r 30, s, 16, nr 31, 
s. 16, n r  32 s. 16.

58. ESCOTO Miguel de, CARDENAL Fernando, CARDENAL 
Ernesto: U źródeł teologii wyzwolenia. Wywiady przepro
wadzone przez ks. Teofilo Cabestrero. Tłum. z hiszp. Kra
jowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1985, s. 147.

59. ESKA Juliusz: Instrukcja o teologii wyzwolenia. „Więź” 
R. 28: 1985 nr 7—9, s. 51—63.

60. ESKA Juliusz: Teologia i wspólnoty wobec problemów świa
ta. „Więź” R. 1981 nr 9, s. 47—55 (§: Latynoamerykańska 
teologia wyzwolenia, s. 51—55).

61. FORT Jose: Jan Paweł II w Meksyku. Tłum. z franc. „Fo
rum” R. 15: 1979 mr 6, s. 14.

62. FRANCISZKANIN brazylijski [o. Leonardo Boff] ikrytyku- 
je dokument Watykanu. Teologia wyzwolenia. „Rzeczypos
polita” R. 4: 1985 n r 45, s. 7.

63. FRANCUSCY katolicy niezadowoleni z Watykanu. W spra-
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wie teologii wyzwolenia. ,,Trybuna L udu” R. 37: 1985 n r
37, s. 7.

64. G. K.: Ruchy społeczne a chrześcijaństwo w Ameryce Ła
cińskiej. Sym pozjum  z inicjatyw y „A ugustinum ” i Koła 
TPPA. „Słowo Powszechne” R. 39: 1985 n r 48, s. 1, 6.

65. G. Ł.: Wyzwolenie i rozwój — chrześcijańska odpowiedź na 
nabrzm iałe problem y naszych czasów. Sym pozjum  ChKP 
w Warszawie. „Tygodnik Polski” R. 4: 1985 nr 15, s. 2.

66. GEFFRfi Claude: W strząs teologii profetycznej. Tłum. 
z franc. Jan  Guranowski. „Literatura” 1985 n r 5, s. 14—16.

67. GIRARDI Giulio: M arksizm a teologia wyzwolenia. Tłum. 
z wł. „Prezentacje” 1983 nr 1, s. 48—53.

68. GŁOS teologów „Coneilium” [w sprawie teologii wyzwole
nia], „Rodzina. Tygodnik Katolicki” 1985 n r 4, s. 7.

69. GODLEWSKI Jerzy  F.: Społeczna doktryna katolicyzm u 
a teologia. Ideoloigiczna myśl kościelna. „Argumenty” 1982 
n r 7, s. 12 (Teologia wyzwolenia, s. 12).

70. GÓRECKI Piotr: Teologia wyzwolenia ponownie na cenzu
rowanym. „Rzeczywistość” R. 5: 1985 nr 9.

71. GÓRECKI Piotr: Wysoka stawka. Stanowisko W atykanu wo
bec teologii wyzwolenia. „Rzeczywistość” R. 4: 1984 n r 42, 
s. 13, ilustr.

72. GRECHI M oacyr bp: Kościół u boku cierpiących. O znacze
n iu  K onferencji w  Puebli mówi brazylijski biskup Moacyr 
Grechi. „Słowo Powszechne” R. 32: 1979 n r 22, s. 5.

73. GROSFELD Jan: Chrześcijanie wobec ruchów  społecznych. 
„Znak” R. 37: 1985 n r 11, s. 142— 146.

74. GRUCA Jerzy: Kard. Ratzinegr analizuje teologię wyzwo
lenia (Od stałego korespondenta w Rzymie). „Słowo Pow
szechne” R. 38: 1984 n r 64, s. 5.

75. GRUCA Jerzy: Ojciec Boff podporządkował się Kongrega
cji D oktryny W iary. „Słowo Powszechne” R. 39: 1985 n r  74, 
s. 8—9.

76. GRUCA Jerzy: Reakcje prasy. Po opublikowaniu najnow 
szego dokum entu Kongregacji ds. D oktryny Wiary. „Słowo 
Powszechne” R. 38: 1984 nr 188, s. 5.
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77. GRUCA Jerzy: Spraw a teologii wyzwolenia ciągle aktualna. 
„Słowo Powszechne” R. 39: 1985 n r 112, s. 2.

78. GRUCA Jerzy: Teologia wyzwolenia. Zagrożenie pokoju. Na 
łam ach prasy włoskiej. „Słowo Powszechne” R. 39: 1985 
n r 7, s. 1— 2.

79. GRUCA Jerzy: W centrum  zainteresowania: teologia wyz
wolenia. Na konferencji prasowej w czasie trw ania Synodu. 
„Słowo Powszechne” R. 39: 1985 n r 247, s. 5.

80. GRUCA Jerzy: Zła nie można lokalizować jedynie w  złych 
strukturach . Nowy dokum ent Kongregacji ds. D oktryny 
W iary. ,*Słowo Powszechne” R. 38: 1984 n r 179, s. 1, 6.

81. GUIMARAES Almir R.: Teologia wyzwolenia w Ameryce Ła
cińskiej. Tłum. z franc. „W Drodze” R. 6: 1978 n r 9, s. 
86—93.

82. GURANOWSKI Jan: Problem y teologii wyzwolenia na ła
m ach międzynarodowego czasopisma teologicznego „Conci- 
lium”. ,,Myśl Marksistowska” R. 1: 1985 n r 3, s. 139— 148.

83. GUTIERREZ Gustavo: Teologia wyzwolenia. Tłum. z fran. 
„Życie i Myśl” R. 24: 1974 nr 6, s. 44— 58, n r  7, s. 60—69.

84. GUTlERREZ Gustavo: Teologia wyzwolenia. Historia, poli
tyka i zbawienie. Przeł. z ang. Jan  Szewczyk. Instytut Wy
dawniczy PAX, W arszawa 1976, s. 326.
Rec.: Bajorek J., „A rgum enty” 1977 nr 16, s. 14; Bocheńs
ka Maria, „Słowo Powszechne” R. 31: 1977 nr 154, s. 7; 
M arkiewicz Stanisław , „Problemy Wyznań i Laicyzacji” R. 
19: 1977 nr 37, s. 6— 10; W. J., „Myśl Społeczna” 1977 nr
50, s. 24.

85. H. W. oprać.: W alka klasowa w Kościele [Geneza teologii 
wyzwolenia], „Argumenty” 1984 nr 49, s. 13.

86. HELD Robert: Jan  Paw eł II w  Meksyku. Tłum. z niem. 
„Forum ” R. 15: 1979 n r 6, s. 14.

87. HELD Robert: Latynoski katolicyzm. Tłum. z niem. ,,Fo
rum ” R. 15: 1979 n r  26, s. 2— 3.

88. HOLSTEIN Henri: W yzwolenie ludzi i zbawienie w  Jezu
sie Chrystusie. Oprać. Irena Burchacka. „Novum ” 1979 nr 6, 
s. 5— 11.
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89. HORODYŃSKI Dominik: Głos arb itra lny  i krzywdzący [Te
ologia wyzwolenia w  Ameryce Łacińskiej], „K ultura” R. 17: 
1979 n r  20, s. 2.

90. HOROSZEWICZ Michał: Czarnoam erykańskie teologie wyz
wolenia. „Człowiek i Światopogląd” 1979 n r 7, s. 82— 110.

91. [HOROSZEWICZ Michał] M. H. Dualizmy latynoam erykań
skie. „Argumenty” 1976 n r  44, s. 15.

92. [HOROSZEWICZ Michał] M. H.: K ardynała Lopeza T rujil-
lo teologia bez wyzwolenia. „Argumenty” 1979 n r 17, s. 15.

93. [HOROSZEWICZ Michał] M. H.: Puebla: dwie opcje i trze
cia droga. ,’Argumenty” 1979 n r 6, s. 15.

94. [HOROSZEWICZ Michał] M. H.: Pueblański znak zapytania. 
„Argumenty” 1979 nr 3, s. 15.

95. [HOROSZEWICZ Michał] M. H.: Teologia krzyku ciemiężo
nych „Argumenty” 1980 nr '26, s. 15.

96. HOROSZEWICZ Michał: Trium falizm y i karabin  C hrystu
sowy. „A rgum enty” 1977 n r 23, s. 1, 8, 14.

97. HOUTART Franęois: Spór o teologię wyzwolenia. Tłum. 
z franc. ,,Forum ” R. 20: 1984 n r 38, s. 2— 4, ilustr.

98. IWAŃSKA Irena: Cierpienie w w ym iarach religijnym  i spo
łecznym. „Myśl Społeczna” 1977 n r 13, s. 4—5 (Cierpienie 
w teologi wyzwolenia, s. 4— 5).

99. [IWAŃSKA Irena] I. I.: Kościół jako czynnik rozwoju spo
łecznego. A m eryka Łacińska. „Myśl Społeczna” 1971 nr 37, 
s. 11.

100. IWAŃSKA Irena: Nowe prądy w teologii. Am eryka Łaciń
ska. „Myśl Społeczna” 1975 nr 48, s. 5.

101. (j): Wyzwolenie i zwycięstwo w Chrystusie. Z listu wielko
postnego M etropolity poznańskiego. „Słowo Powszechne” 
R. 39: 1985 n r 52, s. 5.

102. J. J. oprać.: Wyzwolenie i zbawienie. Katolicy francuscy 
dyskutują. ,,Słowo Powszechne” R. 28: 1974 n r 34, s. 7.

103. J. R. oprać.: W atykan przeciw  teologii wyzwolenia. Na in
nych łamach. „Trybuna Ludu” R. 37: 1'985 n r  82, s. 4.

104. JAGODZIŃSKI Jerzy: Z Ewangelią na barykady? [Stano
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wisko W atykanu wobec teologii wyzwolenia], „Tygodnik De
mokratyczny” R. 32: 1984 nr 40, s. 10, ilustr.

105. JA N  PAWEŁ II: Chrystus praw dziw ym  wyzwoleniem czło
wieka (Audiencja generalna, 14. 02. 1979 r.). Tłum. z wł. 
„Życie i Myśl” R. 29: 1979 nr 5, s. 107— 110.

106. JA N  PAWEŁ II: Jedność „w duchu” —■ jednością wiary. 
Do K onferencji Episkopatów Am eryki Łacińskiej (CELAM)
2 VII 1980. W: Jan  Paw eł II: Nauczanie społeczne. T. III: 
1980. W ydawn. Ośrodek Dokum entacji i Studiów Społecz
nych, W arszawa 1984, s. 480—493.

107. JAN PAW EŁ II: Orędzie do biskupów Am eryki Łacińskiej. 
Puebla, 28 I 1979. Tłum. z hiszp. B arbara Różycka. „Chrześ
cijanin w Świecie” R. 11: 1979 n r 4, s. 6—21.

108. JA N  PAW EŁ II: Orędzie papieskie do uczestników III Zgro
madzenia Ogólnego Episkopatów Am eryki Południowej w P u 
ebla. Tłum. z franc. Irena Burchacka. „Novum ” 1979 n r 3, 
s. 6—31.

109. JA N  PAW EŁ II: Przem ówienia inauguracyjne na III K on
ferencji Generalnej Episkopatu A m eryki Łacińskiej w  P ue
bla (28. 01. 1979 r.). Tłum. z wł. „Życie i M yśl” 1979 nr 5, 
s. 81—98.

110. JA N  PAW EŁ II: W yzwolenie przez praw dę w Chrystusie 
(Audiencja generalna, 21. 02. 1979 r.). Tłum. z wł. ,,Życie 
i Myśl” R. 29: 1979 nr 5, s. 111— 113.

111. JARON Józef: Od neotomizmu do „teologii w yzw olenia” . 
Religijne i świeckie system y wartości. „Pokolenia” R. 23: 
1985 nr 8, s. 36—50.

112. JARON Józef: „Teologia wyzwolenia” i co dalej? „Wojsko 
Ludowe” R. 36: 1985 nr 1, s. 32— 36.

113. JĘDRZEJEW SKI Edward: Teologia wyzwolenia czyli uto
pia rewolucji. „Polityka” R. 23: 1979 nr 16, s. 1, 13.

114. JUSZKIEW ICZ Barbara: Teologia wyzwolenia w m ateria
łach „Prezentacji”. „Problemy Wyznań i Laicyzacji” R. 21: 
1979 nr 42, s. 5—8.

115. (k): Teologia wyzwolenia i życie. „Myśl Społeczna” 1978 
nr 18.
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116. KACZYŃSKI Edw ard OP: K ontynent nadziei. „W Drodze” 
R. 7: 1979 n r 8, s. 81—99 (§: Ja n  Paw eł II wobec proble
mów A m eryki Łacińskiej, s. 81—90; §: Odpowiedź Puebla 
na trudności Kościoła Am eryki Łacińskiej, s. 90— 99).

117. KAPLIŃSKI Antoni: Teologia wyzwolenia. Wokół In struk 
cji Kongregacji Nauki W iary. „Życie Katolickie” R. 3: 1984 
nr 11, s. 82—90.

118. KARPIŃSKI Adam: „Ideolog” czarno-biały [Polemika z a r
tykułem  A. Kowzana pt.: Aspekt teologii wyzwolenia. „Ład
1984 nr 45J. „Argumenty” 1984 nr 50, s. 1, 3.

119. KELER K onrad ks. SVD: Eklezjalny charak ter wspólnot 
podstawowych według Leonarda Boffa. „Collectanea Theo- 
logica” R. 54: 1984 n r 3, s. 39— 54. Res.

120. KELER K onrad ks. SVD: Pojęcie Boga w  świetle teologii 
wyzwolenia J. L. Segundo. „Collectanea Theologica” R. 53:
1983 n r 2, s. 29—45. Rias.

121. KELER K onard ks. SVD: Teologia wyzwolenia. „Misjonarz”
1985 n r 2, s. 3—4.

122. KELER K onrad ks. SVD: Znaki wyzwolenia. Rozm. przepr. 
H enryk Jerzm ański. „Gość Niedzielny” R. 62: 1985 nr 3, 
s. 1, 3.

123. KLAUZA Karol: Kontem placja i działanie w teologii wyz
wolenia. W: Kontem placja i działanie. P raca zbiór, pod red. 
ks. W aleriana Słomki. W ydawn. Towarzystwo Naukowe 
KUL, Lublin 1984, s. 117— 130.

124. KLAUZA Karol: W yzwolenie — centralna kategoria teolo
gii latyno-am erykańskiej. „Gorzowskie Wiadomości Kościel
ne” R. 25: 1981 nr 1, s. 13— 19.

125. KLECHTA Jerzy: Chrystus z karabinem . „Radar” R. 35:
1984 ,nr 39, s. 6—7, ilustr.

126. KLECHTA Jerzy: Dobra nowina. „Przekrój” 1985 nr 2074, 
s. 6—7, ilustr.

127. KLECHTA Jerzy: Księża-politycy. W atykan-N ikaragua. 
„Polityka” R. 28: 1984 nr 37, s. 13, ilustr.

128. KLECHTA Jerzy: Teologia wyzwolenia na cenzurowanym. 
„Ideologia i Polityka” 1984 nr 11, s. 150— 159.
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129. KOBYLNICKI Jan  ks. oprać.: Podróż Jana Paw ła II do 
A m eryki Łacińskiej. „Gość Niedzielny” R. 57: 1979 n r 6, 
s. 1, 3.

130. KOLVENBACII P eter Hans SJ: Homilia o. G enerała Hansa 
P etera  Kolvenbacha do jezuitów  A m eryki Łacińskiej. Tłum. 
Grzegorz Schmidt SJ. ,.Przegląd Powszechny” 1985 nr 1, 
s. 9— 11.

131. KOMUNIKAT Kongregacji Nauki W iary z 8 września 1984 
r. dotyczący o. L. Boffa. „L’O sservatore Romano” Wyd. pol
skie R. 5: 1984 n r 9, s. 5.

132. KOWALCZYK Stanisław  ks.: Podstaw y światopoglądu 
chrześcijańskiego. W ydawn. Ośrodek Dokum entacji i S tu 
diów Społecznych, W arszawa 1979, s. 463 (Cz. 3: Religia, 
s. 263— 417; rozdz. 8: Religia a Polityka, s. 394—417; §: Teo
logia polityczna i teologia wyzwolenia, s. 400—409).

133. KOWALCZYK Stanisław  ks.: Teologia wyzwolenia a Ew an
gelia. „Chrześcijanin w Swiecie” R. 17: 1985 nr 6, s. 1— 23.

134. KOWZAN Andrzej: Aspekt teologii wyzwolenia. „Lad” R. 4: 
1984 n r 45, s. 5.

135. KOWZAN Andrzej: Jestem  zwolennikiem  teologii wyzwole
nia. „Ład” R. 5: 1985 nr 25, s. 4.

136. KRUCINA Jan  ks.: Koncepcja wyzwolenia w nauczaniu J a 
na Paw ła II. „Colloąuium  Salutis. W rocławskie Studia Teo
logiczne” T. 14: 1982, s. 105— 120. Zsfg.

137. KRUCINA Jan  ks.: O współczesne rozum ienie zbawienia. 
„Colloąuium Salutis. W rocławskie Studia Teologiczne” T. 10: 
1978, s. 47— 68. Res. (§ 3: Zbawienie i wyzwolenie, s. 54—■ 
- 5 7 ) .

138. KRUCINA Jan  ks.: W yzwolenie jako elem ent ewangeliza
cji. „Collectanea Theologica” R. 46: 1976 nr 4, s. 15— 27. 
Rćs.

139. KRZEM IŃSKI Adam: Reformacji nie będzie. „Polityka” R. 
28: 1984 n r  42, s. 1, 13.

140. KUDRON Czesław o. CSSR: Nasze postawy wobec teologii 
wyzwolenia. „Homo Dei” R. 53: 1984 n r 4, s. 241— 245.

141. KULA Marcin: Nie można żądać niemożliwego [Analiza In 
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strukcji Kongregacji Doktryny Wiary na tem at teologii wyz
wolenia]. „Przegląd Powszechny” 1985 nr 9, s. 314—319.

142. KULIKOWSKA Teresa oprać.: Nowe prądy teologii. „Myśl 
Społeczna” 1976 nr 17, s. 4, 6. (Teologia wyzwolenia, s. 6).

143. KUREK Antoni ks. OMI: Ewangelizacja wyzwoleniem czło
wieka. ,,Chrześcijanin w Swiecie” R. 14: 1982 nr 9, s. 80— 
—94.

144. LAUR Wiesław ks.: Stanowisko Kościoła w sprawie teologii 
wyzwolenia. „Gwiazda Morza. Gdański Dwutygodnik Kato
licki” 1984 nr 22, s. 1, 3.

145. LAURENTIN Rene: W Ameryce Łacińskiej po Soborze. 
Przeł. z franc. Guistaw Kania. Instytut Wydawniczy PAX, 
Warszawa 1974, s. 236 (§ 11: Zgromadzenie w Medellin — 
etapem w rozwoju Ameryki Łacińskiej, s. 108—151).

146. LAVALETTE Henri de: Wpływ teologii politycznych. Tłum. 
z franc. „Novum” 1977 nr 2 s. 9—20 (§: Południowo-ame
rykańskie teologie wyzwolenia, s. 13—14).

147." [ŁADYNSKA Maria] (MŁ): Wyzwolenie i rozwój [Między
narodowe sympozjum zwołane w Warszawie przez Chrześ
cijańską Konferencję Pokojową], „Argumenty” 1985 nr 16. 
s. 13.

148. ŁASKI Piotr: Ewolucja społeczno-politycznych koncepcji 
Kościoła katolickiego w Ameryce Łacińskiej w latach 1974 
—1984. „Ideologia i Polityka” 1985 nr 2, s. 149—158.

149. ŁOJKOWSKI Tadeusz: Próba wyjaśnienia problemu. Teo-
■ logia wyzwolenia. „Problemy Wyznań i Laicyzacji” R. 26:

1984 n r 32, s. 1—5.
150. ŁOJKOWSKI Tadeusz: Teologia życia. Czy odwrót w spra

wie teologii wyzwolenia? „Problemy Wyznań i Laicyzacji” 
R. 27^ 1985 n r 21, s. 1—3.

151. ŁOJKOWSKI Tadeusz: Wokół teologii wyzwolenia. „Proble
my Wyznań i Laicyzacji” R. 27: 1985 nr 25, s. 5.

152. ŁYKO Zachariasz: Teologia wyzwolenia czym jest a czym 
nie jest? „Znaki Czasu” 1985 nr 7, s. 14—16.

153. (mak): • Sąd nad brazylijskim duchownym [o. Leonardem 
Boffem], „Argumenty” 1985 n r 21, s. 6.
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154. M. K.: „Teologia wyzwolenia” . „Gość Niedzielny” R. 55: 
1977 nr 2, s. 7.

155. M. R.: Teologia wyzwolenia. „Znak” R. 27: 1975 n r 3, s. 
369— 374.

156. MAHOŃ T. oprać.: Mówi Leonardo Boff. „Myśl Społeczna’’ 
R. 20: 1984 n r 46, s. 4— 5, ilustr.

157. MAHOŃ Teresa: O. Leonardo Boff. Teolog wyzwolenia. 
„Myśl Społeczna” R. 20: 1984 n r 48, s. 11, ilustr.

158. MANDILLO Federico: Przed Pueblą. „WTK. Tygodnik Ka
tolików” 1979 n r 4, s. 1, 3.

159. MANDILLO Federico: Spotkanie Papieża z Am eryką Ła
cińską. Tłum. M aria Rusinek. „Słowo Powszechne” R. 32: 
1979 nr 31, s. 1— 2. .

160. MANIGNE Jean  P ierre: Wyzwolenie źródłem  nieporozu
mień. Oprać. Dominik Rybiński. „Myśl Społeczna” R. 20:
1984 nr 49, s. 4— 5.

161. MARKIEWICZ Stanisław: Ideologiczne i polityczne treści 
teologii wyzwolenia. Książka i Wiedza, W arszawa 1985, s.
30. Redakcja Publikacji W ydziału Ideologicznego KC PZPR. 
Biblioteka Lektora i Wykładowcy.

162. MARKIEWICZ Stanisław: Katolicyzm  polityczny w A m ery
ce Łacińskiej 1968— 1979. Państwowe W ydawnictwo Nauko
we, W arszawa 1981, s. 486 (Cz. 1, s. 13— 236; rozdz. 2: Teo
logia wyzwolenia w  Ameryce Łacińskiej jako główny n u rt 
posoborowej teologii politycznej, s. 114— 139).

163. MARKIEWICZ Stanisław: Od „M ater e t M agistra” do k ry 
tyki teologii wyzwolenia. „Ideologia i Polityka” 1985 n r 1, 
s. 142— 153.

164. MARKIEWICZ Stanisław: Polityczne implikacje instrukcji 
kardynała Ratzingera. Spory wokół teologii wyzwolenia (1). 
„Problemy Wyznań i Laicyzacji” R. 27: 1985 n r 2, s. 5— 8; 
cz. 2, tamże, n r 3, s. 9— 12; cz. 3, tamże, n r 6, s. 4—8.

165. MARKIEWICZ Stanisław: Różnorodność kierunków  i orien
tacji w  Kościele łacińsko-am erykańskim . Przed Zgromadze
niem  w Puebla. „Problemy Wyznań i Laicyzacji” R. 21: 
1979 n r 5, s. 4— 7.
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166. {MARKIEWICZ Stanisław] (SM): Teologia wyzwolenia jako 
główny nurt posoborowej teologii politycznej (1). „Proble
my Wyznań i Laicyzacji” R. 21: 1979 nr 25, s. VI—XVII; 
cz. 2, tamże, n r 26, s. VII—XVIII.

167. [MARKIEWICZ Stanisław] (SM): Teologia wyzwolenia w 
świetle krytyki Jana Pawła II. „Problemy Wyznań i Laicy
zacji” R. 21: 1979 nr 39, s. I—VII.

168. MARKIEWICZ Stanisław: U źródeł teologii wyzwolenia (1). 
„Problemy Wyznań i Laicyzacji” R. 26: 1984 n r 51, s. 1—4; 
cz. 2, tamże, nr 52/53, s. 5—8; cz, 3, tamże, R. 27: 1985 
nr 1, s. 1—6.

169. MARTYNOWICZ Norbert: Kościół w Ameryce Łacińskiej. 
„Ład” R. 5: 1985 nr 4, s. 1, 5, ilustr.

170. MARZEC Zdzisław: Kontestatorzy w sutannach. „Nowe 
Drogi” 1985 nr 3, s. 117—132 (§: Teologia wyzwolenia, s. 
125—126).

171. _ MERCIK Wiesław: „Usłyszałem krzyk mojego ludu”. Re
fleksje nad teologią wyzwolenia. „Kontynenty” 1985 nr 11, 
s. 2—7, ilustr.

172. METZONGER Luciano M. bp: Kontynuacja Medelliny. Wy
wiad. Tłum'. Maria Jeżewska. „Myśl Społeczna” 1979 nr 4, 
s. 6.

173. MICHALCZAK Janusz: Co potępić — teologię czy wyzwo
lenie? .^Argumenty” 1984 nr 51, s. 3.

174. MIĘDZYNARODOWE sympozjum Komisji Studyjnej 
Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej [na temat: „Wyz
wolenie i rozwój — chrześcijańska odpowiedź na nabrzmia
łe problemy naszych czasów”]. „Rodzina. Tygodnik Kato
licki” 1985 nr 21, s. 8—9, ilustr.

175. MŁOTEK Antoni ks. [Rec.] B. Mondin: I teologi della libe- 
ratione. Roma 1977, Ed. Borla, s. 194, „Colloąuium Salutis. 
Wrocławskie Studia Teologiczne” T. 13: 1981, s. 346—347.

176. MŁOTEK Antoni iks.: Wśród różnych koncepcji teologii 
wyzwolenia. „Chrześcijanin w Święcie’.’ R. 11: 1979 nr 4, 
s. 33—47.
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177. MYSŁEK Wiesław: Protest teologii. Antynomie ideologicz
nych struktur. „Argumenty” 1977 n r 36, s. 12.

178. NOWACZYK Mirosław: Teologia a marksizm. „Argumenty” 
1974 nr 48, s. 5.

179. NOWACZYK Mirosław: Teologia wyzwolenia. „Argumenty”
: 1972 n r 49, s. 4—5.
180. NOWACZYK Mirosław: Teologia wyzwolenia. „Euhemer. 

Przegląd Religioznawczy” R. 29: 1985 nr 3, s. 79—94. Sum.
181. NOWICKI Paweł F.: Wyzwolenie na cenzurowanym. „Myśl 

Społeczna” R. 20: 1984 nr 46, s. 3, 11, 15, ilustr.; cz. 2, 
tamże, n r 47, as. 3, 6—7, 15, 18, ilustr.; cz. 3, tamże n r  48. 
s. 10—11, 17, ilustr.; cz. 4, tamże, nr 49, s. 3, 11.

182. OJCIEC BOFF broni teologii wyzwolenia. „Rzeczpospoli-
. ta” R. 4: 1985 nr 70, s. 7.
183. OPIELĄ Stanisław SJ: A może jednak dialog ... „Przegląd 

Powszechny” 1985 nr 1, s. 12—17.
184. ORONTES Jorge: Sprawiedliwość poprzez ewangelizację. 

Jan Paweł II w Ameryce Południowej. „Za i Przeciw” 
1979 n r 7, s. 5.

185. OSMANCZYK Edmund: Ferment wśród katolików Ame-
. ryki Łacińskiej. „Życie Warszawy” R. 23: 1966 n r 243, s. 6.
186. OSTROWSKI Hieronim: Postępy teologii wyzwolenia. Orien- 

' tacje socjalistyczne w środowiskach chrześcijańskich. „Pro
blemy Wyznań i Laicyzacji” R. 26: 1984 nr 35, s. 8—11.

187. (P): „Ojciec” teologii wyzwolenia laureatem. Nagroda fun
dacji „Wolność w Kościele”. „Rzeczpospolita” R. 4: 1985 
nr 34, s. 7.

188. (PAP): „Stuła i karabin”. Widowisko TV poświęcone teo
logii wyzwolenia. „Sztandar Młodych” 1985 nr 88, s. 2.

189. PAPIEŻ o wolności i teologii wyzwolenia. „Zorza” R. 23: 
1979 n r 10, s. 2.

.190. PASIERBINSKI Tadeusz: Pierwsza podróż papieża. „Polity
ka” R. 23: 1979 n r 9, s. 5. .

191. PAYGERT Adam: Chrześcijaństwo Latynosów i teologia 
wyzwolenia. „Novum” 1976 n r 5, s. 58—71.
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192. PAYGERT Adam: Dziś i ju tro  dzieła ewangelizacji. O brady 
CELAM w  Puehla. „Za i Przeciw” 1979 n r  4, s. 3—5.

193. PENANSTER Alain de: Teologia a wyzwolenie. Tłum. 
z franc. „Forum” R. 20: 1984 n r  39, s. 8—9.

194. PIRONIO Eduardo bp: A m eryka Łacińska. Synod Biskupów 
1974. „Chrześcijanin w Świecie” R. 7: 1975 n r  1, s. 30—33 
(II Wyzwolenie, s. 31).

195. PIRONIO Eduardo bp: Co nu rtu je  Kościół A m eryki Łaciń
skiej? Rozm. przepr. E. Braunschw eig-Ullm ann. Tłum. z 
niem. T. Stokowska. „Słowo Powszechne” R. 27: 1973 nr
227, s. 3—4.

19G. POLKOW SKI Andrzej: Od m edellin do Puebla. „Życie 
i Myśl” R. 29: 1979 n r 5, s. 63—80.

197. POPŁAW SKI Adam: Społeczne zaangażowanie i ewangeli
zacja. „Argumenty” 1982 nr 21, s. 3.

198. PROFESOROW IE przeciw „A dw eniat”. M em orandum  pro
fesorów z 21 listopada 1977 r. w  sprawie teologii wyzwo
lenia. Tłum  z niem. „Prezentacje” 1979 n r 9, s. 83— 86.

199. PUDŁUW SKI M.: Z atru ty  owoc „teologii wyzwolenia”. De 
Apostoliea Sede. „Katolik” 1982 n r 3, s. 5.

200. QUINZO Sergio: Teologia a wyzwolenie [Dokument Kon
gregacji D oktryny W iary pt. Nauczanie o pewnych aspek
tach teologii wyzwolenia]. Tłum. z wł. „Forum” R. 20: 1984 
nr 39, s. 9.

201. RA.FALSKI Eugeniusz: Teologia wyzwolenia. „Płomienie” 
R. 22: 1980 n r 7, s. 42—43.

202. RAK Jerzy: Dwa oblicza teologii [wyzwolenia]. Raport ,,SM”. 
„Sztandar Młodych” 1985 nr 18, s. 1, 3— 5, ilustr.

203. RATZINGER Józef kard., BOVONE A lbert abp: Instrukcja 
Kongregacji D oktryny W iary dotycząca niektórych aspek
tów „teologii wyzwolenia” . Tłum. z łać. Tadeusz W łodar
czyk. „Euhemer. Przegląd Religioznawczy” R. 29: 1985 n r 2, 
s. 97— 138. Tekst również w  jęz. łać.
Toż (Tłum. z wł. Barbara Różycka). „Chrześcijanin w Świe
cie” R. 17: 1985 n r 1— 2, s. 113— 135.
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Toż. „Problem y Wyznań i Laicyzacji” R. 26: 1984 n r 41, 
s. X III—XLII.

204. RATZINGER Józef k a rd , BOVONE A lbert ahp: Oświad
czenie w  sprawie książki „Kościół: charyzm at i władza, esej

z eklezjologii walczącej” o. Leonardo Boffa. Tłum. z wł. 
„L ’Osservatore Romano” Wyd. polskie R. 6: 1985 nr 3, s. 8, 
ilustr.

205. RATZINGER Józef kard.: „W inniśmy wrócić do źródła ży
cia, do Soboru”. W ywiad. Tłum. z wł. G ustaw  Kania. „Sło
wo Powszechne” R. 39: 1985 n r  220, s. 8— 9.

206. RELIGIE — rosnący czynnik polityczny we współczesnym 
świecie. W ydawn. Polska Agencja Prasowa, W arszawa 1985, 
s. 107. Zeszyty Dokum entacyjne. Seria monograficzna n r 1 
(Cz. I: Teologia wyzwolenia i jej reperkusje, s. 1—52).

207. RICHARD Pahlo ks.: W yzwolenie po latynoam erykański!. 
Rozm. przepr. Beatrice Toulon. Oprać. Joanna Zamięcka. 
„Myśl Społeczna” R. 20: 1984 n r 47, s. 6— 7, 15, ilustr.

208. ROGOWSKI Wiesław: Teologia wyzwolenia. Glosa do współ
czesności. „Żołnierz Wolności” R. 35: 1984 nr 233, s. 5.

209. ROLLET Jacąues: Społeczne tło teologii współczesnej. Przeł. 
z franc. Ewa Burska. In sty tu t W ydawniczy PAX, s. 175 
(Rozdz. IV: W yzwolenie społeczne i wyzwolenie chrześci
jańskie: synteza, s. 102— 152; Wniosek: Teologia wyzwolenia 
a życie Kościoła. Propozycje duszpasterskie, s. 152— 163).

210. ROMERO Oscar Arnulfo abp: Co znaczy teologia wyzwole
nia? Rozm. przepr. Roman Samsel. P rzy  opracowaniu w y
w iadu współpracował Jerzy  Mazur. „K ultura” R. 18: 1980 
n r  4, s. 2, 15.

211. RUSINEK Maria: Puebla — wielkim  w ydarzeniem  w  życiu 
Kościoła. Przed w izytą Papieża Jana Paw ła II w  Meksyku. 
„Słowo Powszechne” R. 32: 1979 nr 9, s. 5.

212. RUSINEK Maria: Społeczny kontekst ewangelizacji. Uro
czyste otwarcie K onferencji w  Puebli z udziałem  Ojca św. 
„Słowo Powszechne” R. 32: 1979 n r  20, s. 7.

213. RUSINEK Maria: Wokół teologii wyzwolenia. „Słowo Po
wszechne” R. 32: 1979 n r 25, s. 6—7.
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214. RUSINOWICZ Jan: Dylem aty teologii wyzwolenia. „Za Wol
ność i Lud” R. 37: 1985 nr 13, s. 2— 3.

215. RYBIŃSKI Dominik oprać.: Dwa bieguny: Boff — Ratzin- 
ger. „Myśl Społeczna” R. 20: 1984 nr 47, s. 5, ilustr.

216. RYCHLICKI Czesław ks.: Wobec teologii wyzwolenia. „Prze
gląd Katolicki” R. 72: 1984 nr 23, s. 7.

217. RYDLEWSKI Grzegorz: D ylem aty współczesnego Kościoła 
katolickiego. „Rzeczpospolita” R. 4: 1985 nr 291, s. 6—7.

218. RYŃSKA Elżbieta: Wokół teologii wyzwolenia. „Myśl Spo
łeczna” R. 20: 1984 nr 47, s. 2.

219. RZYMSKOKATOLICKA kry tyka  „teologii wyzwolenia” . 
„Rodzina. Tygodnik Katolicki” 1977 nr 45, s. 10.

220. S.: Wokół teologii wyzwolenia. Przegląd prasy. „Krolowa 
Apostołów” 1985 nr 3, s. 31.

221. (Sz): K rytyka teologii wyzwolenia. „Gość Niedzielny” R. 54: 
1977 n r 48, s. 2.

222. SANTINI Alceste: Po podróży Jana Paw ła II do Am eryki 
Łacińskiej. Z perspektyw y włoskiej lewicy. Tłum. z wł. Ja 
nina Perlin. „K ultura” R. 17: 1979 n r 10, s. 2.

223. SANTINI Alceste: W atykan i teologowie wyzwolenia. Ko
respondencja z Włoch. „Polityka” R. 28: 1984 nr 48, s. 11.

224. SEGUNDO Juan  S. J.: Dwie tendencje w „teologii wyzwo
lenia”. Tłum. z franc. Anna Borowik. „Życie Katolickie” R. 
4: 1985 nr 1, s. 87— 98.

225. SIERAKOW SKI Wojciech: Wokół teologii wyzwolenia. „Głos 
Nauczycielski” R. 68: 1985 nr 6, s. 8.

226. SIKORSKI Tadeusz ks.: Tem at wyzwolenia w  dzisiejszej 
teologii. „Collectanea Theologica” R. 47: 1977 n r 1, s. 91— 
—94.

227. SIKORSKI Tadeusz ks.: Ubóstwo i solidarność. Z teologii 
wyzwolenia. „Więź” R. 19: 1976 n r  4, s. 14— 21.

228. SIKORSKI Tadeusz ks.: Wokół projektu  teologii społecznej. 
W: "W kierunku chrześcijańskiej ku ltury . Praca zbiór, pod 
red. bpa Bohdana Bejze. W ydawn. ATK, W arszawa 1978, 
s. 86— 102.

229. SKRZYDLEW SKI W ładysław B. o. OP: Sytuacja i pers
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pektyw y katolickiej teologii m oralnej. „Collectanea Theolo- 
gica” R. 52: 1982 nr 2, s. 5— 38. Res. (§ 2: Teologia wyzwo
lenia, s. 6—7).

230. SKWARNICKI M arek: Jan  Paw eł II w Meksyku. „Więź” 
R. 22: 1979 nr 4, s. 9— 15.

231. SKWARNICKI Marek: Puebla czyli praw da o człowieku. 
W ielka podróż Jana Pawła II. „Tygodnik Powszechny” R. 
33: 1979 nr 9, s. 1, 6.

232. SKWARNICKI M arek: Świadectwo Jana Paw ła II w Mek
syku. „Tygodnik Powszechny” R. 33: 1979 n r 6, s. 1— 2.

233. SKWARNICKI Marek: W pielgrzymce do Guadalupe. Wiel
ka podróż Jana Paw ła II. „Tygodnik Powszechny” R. 33: 
1979 nr 8, s. 1—2, ilustr.

234. SOBRINO Jon: Życie duchowe i wyzwolenie. Streścił Edu
ardo Pou. Tłum. z hiszp. M. Mikłasz. „Życie Katolickie” 
R. 4: 1985 n r 9, s. 47— 59.

235. SOCHACKI Włodzimierz: W atykańska instrukcja. „Teolo
gia wyzwolenia”. „Perspektywy” R. 16: 1984 n r 39, s. 12.

236. „SPOTKANIE w yjaśniające” o. Leonardo Boff w W atykań
skiej Kongregacji d.s. Nauki W iary. „Tygodnik Powszechny” 
R. 38: 1984 nr 40, s. 7.

237. SPRAWY Boffa ciąg dalszy. Oprać. Domenico del Rio, 
Gianni Baget Bozzo. Tłum. z wł. „Forum” R. 21: 1985 nr
19, s. 6.

238. STACHOWSKI Zbigniew: E rnst Bloch w Lublinie [Sympo
zjum  na tem at: A teistyczna filozofia nadziei E rnsta Blocha 
a teologia wyzwolenia i inne kierunki współczesnej teologii], 
„Argumenty” 1985 nr 13, s. 5.

239. STACHOWSKI Zbigniew: Od Syllabusa do Instrukcji [Sto
sunek W atykanu do teologii wyzwolenia], „Człowiek i Świa
topogląd” 1984 nr 12, s. 89— 100. 1

240. STACHOWSKI Zbigniew: Ratzingerowski Syllabus [Instruk
cja Kongregacji D oktryny W iary dotycząca niektórych as
pektów „teologii wyzwolenia”]. „Argumenty” 1984 nr 46, 
s. 5.
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241. STACHOWSKI Zbigniew: Spór o teologię wyzwolenia. „Ży
cie Partii” 1985 nr 13, s. 16.

242. STACHOWSKI Zbigniew: Teologia wyzwolenia czy wyzwo
lenie z teologii? „Argumenty” 1984 nr 40, s. 5.

243. STROBA Jerzy  abp: O wyzwoleniu i zwycięstwie. Wielko
postny list pasterski arcybiskupa m etropolity poznańskiego. 
„Przewodnik Katolicki” 1985 n r 9, s. 1 (I. Teologia wyzwo
lenia, s. 1).

244. STRZESZEW SKI Czesław: Ewolucja katolickiej nauki spo
łecznej. W ydawn. Ośrodek Dokum entacji i Studiów Społecz
nych, W arszawa 1978, s. 234 (Cz. 2: Ewolucja katolickiej 
nauki społecznej od Jana XX III do Paw ła VI, s. 123—264; 
rozdz. 2: W poszukiwaniu nowych dróg, s. 237— 264; §: Teo
logia wyzwolenia, s. 246—252).

245. STRZESZEW SKI Czesław: Katolicka nauka społeczna. Wy
dawn. Ośrodek D okum entacji i Studiów Społecznych, W ar
szawa 1985, s. 823 (Cz. 2: H istoria katolickiej nauki spo
łecznej, s. 155— 369; C: Rozwój historyczny katolickiej nau
ki społecznej, s. 194—369; rozdz. XV: Ewolucja katolickiej 
nauki społecznej po II Soborze W atykańskim , s. 323— 335; 
§: Teologia wyzwolenia, s. 326—327).

246. SUSZNIK A. oprać.: Teologia braterstw a. „Myśl Społeczna” 
R. 21: 1985 n r 13, s. 4—5, ilustr.

247. SYTUACJA Kościoła katolickiego przed Synodem. Wydawn. 
Polska Agencja Prasowa, W arszawa 1985, s. 139. Zeszyty 
Dokum entacyjne. Seria monograficzna n r 7 (Cz. IV: Ame
ryka Łacińska — U źródeł teologii wyzwolenia, s. 91— 118).

248. SZCZEPANIAK Marek: Albo polityka albo sutanna. Ame
ryka Łacińska. „Sprawy i Ludzie” R. 3: 1984 nr 44, s. 11,
15.

249. SZCZEPANIAK M arek oprać.: Teologia wyzwolenia, czy 
walka klas pod znakiem  krzyża. „Nowe Drogi” 1985 nr 3, 
s. 132— 140.

250. SZLAGA Jan  ks.: Idea wyzwolenia według Ewangelii. 
„Chrześcijanin w Swiecie” R. 11: 1979 n r 4, s. 22— 32.

251. ŚRODOWA audiencja ogólna —■ Teologia wyzwolenia. Ze
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Stolicy Apostolskiej. „Tygodnik Powszechny” R. 33: 1979 
n r 9, s. 2.

252. SWIERKOW SKI Ryszard: C hrystus z karabinem  w dłoni. 
Teologia wyzwolenia. „Perspektywy” R. 16: 1984 nr 44, s.

12— 13, ilustr.
253. TANALSKI Dionizy: Jan  Paw eł II wobec problem u ideo- 

logi. „Człowiek i Światopogląd” 1984 n r  11, s. 4— 26 (§: W a
tykańska ewangelizacja przeciw teologii wyzwolenia, s. 6—

r _ 1 2 ) ‘254. TANALSKI Dionizy: Współczesna doktryna społeczna pa
pieży. W: Tendencje ideologiczne we współczesnej katolic
kiej myśli społecznej i filozoficznej. Praca zbiór, pod red. 
D. Tanalskiego. Książka i Wiedza, W arszawa 1984, s. 21— 121 
(§: „Ewangelizacja” przeciw  „teologii wyzwolenia” (Medel- 
lin 1968, Evangelii nuntiandi —■ 8 XII 1975, Puebla — 1979), 
s. 52—78).

255. TEOLOGIA wyzwolenia. Brazylia. „Zwiastun” R. 16: 1976 
n r 3, s. 48.

256. TEOLOGIA wyzwolenia. Dokum enty, wywiady, artykuły . 
W ydawn. Polska Agencja Prasowa. Redakcja Dokum entacji 
Prasow ej, W arszawa 1984, s. 81.

257. TEOLOGIA wyzwolenia — istota sporu. „Prezentacje” 1979 
n r 8/9, s. 65—90.

258. TEOLOGIA wyzwolenia na synodzie w atykańskim . „Rze
czpospolita” R. 4: 1985 nr 282, s. 7.

259. TEOLOGIA wyzwolenia. W poszukiw aniu przyczyn nędzy 
i ucisku. Zebrał Zdzisław Piś. „Argumenty” 1984 nr 45, s. 13.

260. TOMICKI Zdzisław: Katolicyzm  w Am eryce Łacińskiej. 
„Myśl Społeczna” 1966 n r 22, s. 2— 3.

261. TUINING M arlene: Teologia wyzwolenia. Oprać. Dorota 
Strynkiewicz. „Myśl Społeczna” 1977 n r 30, s. 4, ilustr.

262. TURNER Denys: W atykan a teologia wyzwolenia. Tłum. 
z ang. Krzysztof Okapiec. „Prezentacje” 1985 nr 1, s. 60—62.

263. TUROWICZ Jerzy: Kościół i polityka [Dotyczy m.in. dys
kusji na tem at teologii wyzwolenia], „Tygodnik Powszech
ny” R. 39: 1985 n r 12, s. 1.
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264. U źródeł teologii wyzwolenia. Wydawn. Polska Agencja Pra
sowa, Warszawa 1985. Zeszyty Dokumentacyjne. Seria „Pro
file” n r 2—3.

265. (W): Kolejna krytyka dokumentu Watykanu o teologii wyz
wolenia. „Życie Warszawy” R. 41: 1984 nr 227, s. 2.

266. (W): Wywiad kardynała Ratzingera [Dotyczy m.in. teologii 
wyzwolenia], „Przewodnik Katolicki” 1985 nr 46, ś- 3.

267. W sprawie teologii wyzwolenia [Komunikat Sekretariatu 
Konferencji Episkopatu Peru dementujący pogłoski o rzeko
mej rozbieżności poglądów między biskupami peruwiański
mi a Kongregacją d/s Nauki Wiary na tem at teologii wyz
wolenia], „Gość Niedzielny” R. 62: 1.985 nr 9, s. 6.

268. WAGNER Jan: Ewangelizacja i sprawiedliwość. Wokół po
dróży papieża do Ameryki Łacińskiej. „WTK. Tygodnik Ka
tolików” 1979 n r 8, s. 1, 3, ilustr.

269. WAGNER Jan: W obronie człowieka. Kościół w Ameryce 
Łacińskiej po Konferencji w Puebli. „WTK. Tygodnik Ka
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KRONIKA POLONIJNA
KRAJ

VI Zjazd Towarzystwa „POLO
NIA”

W Warszawie obradował VI 
Zjazd Towarzystwa Łączności 
z Polonią Zagraniczną „Polo
nia”. Uczestniczyli w nim  man- 
datariusze towarzystwa oraz li
czni zaproszeni goście. W liczą
cym ok. 600 osób gremium zna
leźli się działacze polityczni i 
społeczni, przedstawiciele świa
ta kultury i nauki, stowarzy
szeń, organizacji i instytucji 
współpracujących z towarzyst
wem. Na obrady przybyli; 
przewodniczący Rady Państwa 
prof. Henryk Jabłoński oraz 
m.in. członkowie Biura Polity
cznego KC PZPR: sekretarz 
KC Józef Czyrek, Hieronim Ku
biak i minister spraw zagranicz
nych Stefan Olszowski; prze
wodniczący CK SD, wicepre
mier Edward Kowalczyk; wice
prezes NK ZSL Józef Kukuł
ka; wiceprzewodniczący Rady 
Krajowej PRON — Jerzy Oz- 
dowsiki i wicemarszałek Sejmu 
Zbigniew Gertych.

Obrady zagaił prezes Towa
rzystwa „Polonia”, zastępca 
przewodniczącego Rady Państ
wa, Tadeusz Witold Młyńczak. 
W imieniu władz państwowych 
wyrazy uznania dla działalnoś
ci towarzystwa przekazał prof. 
Henryk Jab ło n k i (obszerne 
fragmenty przemówienia prze
wodniczącego Rady Państwa za
mieszczamy w następnej infor
macji). Henryk Jabłoński ude
korował sztandar Towarzyst
wa „Polonia” Krzyżem Koman
dorskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Odbyła się również uro
czystość odznaczenia zasłużo
nych działaczy towarzystwa. 
Referat omawiający kadencję 
lat 1979—1984 przedstawił se
kretarz generalny towarzystwa, 
Wojciech Jaskot.

Po dyskusji przyjęto długo
falowy program działalności to
warzystwa oraz znowelizowany 
statut. Zjazd wybrał nową Ra
dę Naczelną. W skład jej P re
zydium weszło 25 osób. Preze
sem ponownie wybrano Tadeu
sza W. Młyńczaka — wiceprze
wodniczącego Rady Państwa.
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Funkcje wiceprezesów powie
rzono; Franciszkowi Skibińskie
mu, Witoldowi Lipskiemu, Ha
linie Czerny-Stefańskiej, Wła
dysławowi Markiewiczowi i ks. 
Henrykowi Sobańskiemu. Se
kretarzem generalnym został 
ponownie Wojciech Jaskot.

Z ramienia Kościoła Polsko- 
katolickiego w zjeździe udział 
wziął zwierzchnik Kościoła bp 
Tadeusz R. Majewski, który zo
stał członkiem Prezydium Ra
dy Naczelnej. Społeczne Towa
rzystwo Polskich Katolików re
prezentował prezes Zarządu 
Głównego bp dr Wiktor Wyso- 
czański — wybrany na członka 
Rady Naczelnej „Polonia”.

Łączność ponad różnicami

(Fragmenty przemówienia 
przewodniczącego Rady Państ
wa prof. Henryka Jabłońskie
go na VI Zjeździe Towarzyst
wa „Polonia”)

W nazwie Towarzystwa okre
ślono jego zadania: łączność z 
Polonią. Ale term in Polonia mo
że być rozumiany wieloznacz
nie. Można go ograniczyć do 
obywateli polskich stale prze
bywających za granicą, rozsze
rzyć na wszystkich żyjących 
poza naszym krajem, którzy

uważają się za Polaków nieza
leżnie od przynależności pań
stwowej, ktb jeszcze sz e rz e j— 
objąć nim również ludzi innych 
narodowości, lecz mających 
świadomość swego polskiego po
chodzenia i przyznających się 
do niego.

Wybraliście tę trzecią formu
łę, najpowszechniejszą, naj
bardziej ambitną i najtru 
dniejszą, bo wymagającą wie
lorakich metod działania i 
tak przecież złożonych ze 
względu na potrzebę dostoso
wania ich do kraju i środowis
ka. Jeśli bowiem „łączność” ro
zumieć jako działania służące 
wszystkim w niej zaintereso
wanym — to podstawową spra
wą jest w tym wypadku zaspo
kajanie potrzeb społeczeństw 
polonijnych. Ich zróżnicowanie 
uniemożliwia wszelki schema
tyzm podejmowanych przedsię
wzięć, jeśli mają one być sku
teczne i przynosić oczekiwane 
rezultaty. Wspólna tyko musi 
być ich podstawa, tj. rzetelna 
i możliwie najbogatsza, naj
wszechstronniejsza informacja
o Polsce, jej przeszłości i dniu 
dzisiejszym. ■

Nie musimy i nie powinniś
m y jej upiększać czy koloryzo- 
wać, zbędna jest wszelka kos
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metyka. Najzwyklejsza (prawda 
wystarcza, by każdy, kto swe 
polskie korzenie poznać prag
nie — znajdował pełne uzasad
nienie dla pielęgnowania więzi 
z krajem  przodków i jego kul
turą.

Nie wyklucza to, oczywiście, 
odmienności poglądów i postaw 
wobec wielu, czasem może na
wet bardzo wielu problemów 
współczesności, tak  między na
mi, żyjącymi w Polsce i naszy
mi zagranicznymi braćmi, jak 
też między różnymi ich środo
wiskami. Ale w tym  właśnie 
tkwi istota tej szczególnej łącz
ności pomad różnicami, w  tym 
jej najgłębszy sens i wewnętrz
ny argument za jej celowością 
i potrzebą dla wszystkich odła
mów Polonii, jeśli chcą się one 
czuć równe innym grupom et
nicznym w krajach swego za
mieszkania, równie jak one 
uprawnione do wnoszenia swe
go kulturalnego dorobku do 
wspólnego skarbca społeczeństw, 
wśród których żyją i są jch 
częścią składową.

To jednak tylko jedna stro
na omawianej sprawy. Druga 
jest nie mniej ważna. Stara to 
bowiem prawda, że każdy na
ród charakteryzuje się nie tyl
ko tym, Co go wyróżnia od in

nych, ale również tym, co łą
czy go z innymi. Im tych po
wiązań więcej, im szerszy ich 
zasięg — tym  większe możli
wości wzajemnego zrozumienia 
i współpracy. A to przecież nie 
od dziś i nie od wczoraj jedna 
z głównych przesłanek naszego 
stosunku do problemu współ- 
egzystencji wszystkich ludów 
świata. Któż zaś może być lep
szym łącznikiem między nami 
i innymi narodami jak ci, któ
rych obejmujemy nazwą „Po
lonia”?

Zbiegają się więc interesy na
sze, obywateli „starego” kraju 
i całej Polonii. Z tego zaś wy
nika jeszcze jedna bezsporna 
prawda. Im silniejsza pozycja 
państwa polskiego w świecie — 
tym  lepsza sytuacja Polonii, 
tym  większy dla niej szacunek 
i uznanie. Im lepsze usytuowa
nie Polonii w krajach jej za
mieszkania — tym  pełniejsza 
możliwość obopólnie korzystnej 
naszej łączności z nią i naroda
mi, wśród których żyje. Natu
ralna bowiem baza wszystkie
go, co polskie i z polskością 
związane jest tu, nad Wisłą, i 
nie może być nigdzie indziej, a 
jednocześnie burzliwe losy na
szego narodu sprawiły, że bar
dziej może niż inni czujemy
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więź psychiczną z tymi, którzy 
ze wspólnego z nam i pnia e tn i
cznego wyrośli i pod obcym 
dziś żyją niebem.

I dlatego tak ważna jest dzia
łalność Waszego Towarzystwa, 
budującego trw ale mosty łączą
ce wszystkich z tym, co polskie 
związanych.

Fakt ten przyczynił się za
pewne w znacznej mierze do 
dużego i wciąż rosnącego auto
ry te tu  Towarzystwa, zarówno 
w k raju , jak i za granicą. Źró
dła siły (Towarzystwa — przyp. 
red.) i perspektyw  dalszego roz
woju są wielorakie.

Po pierwsze —■ głęboko po
ję ty  patriotyzm , z którego w y
nika powinność dzielenia się z 
wszystkimi, k tórym  Polska jest 
bliska, tym, co jest wspólnym, 
ojczystym  dobrem: naszym ję
zykiem, historią i tradycją, ku l
turą, dorobkiem narodowym  w 
różnych dziedzinach. W ynika 
zeń także obowiązek troski o 
ich potrzeby, aspiracje ku ltu 
ralne, a naw et status zawodo
wy. Po drugie —■ wywodząca 
się z niezmiennych założeń po
lityki zagranicznej PRL zasa
da, że wszystko, co podejm u
jem y jako Polska i Polacy 
wśród innych społeczności, słu
żyć powinno współpracy i przy

jaźni między narodami. Stąd 
też i program owe założenie, że 
nic z przedsięwzięć Towarzyst
wa nie może godzić w obywa
telską lojalność ludzi poczuwa
jących się do związków z pol
skością wobec ich nowych oj
czyzn, narodów i państw, w 
których żyją. Przeciwnie — 
wszystko powinno służyć sto
sunkom  przyjaźni Polski z ty 
mi krajam i, wzajemnemu wzbo
gacaniu się ku ltu r, przezwycię
żaniu obcości i oddalenia, w ar
tościom ogólnoludzkim. Po trze
cie —• konsekwencja w działa
niu, na którą składa się zarów
no stałość i niezmienność ce
lów w w arunkach zmieniającej 
się sytuacji politycznej w świe- 
cie, jak  i elastyczność, nakazu
jąca uwzględniać zmiany zacho
dzące w charakterze więzi Po
lonii z krajem , zwłaszcza róż
nych jej generacji. Po czwarte 
wTreszcie — zgodność przedsię
wzięć Towarzystwa Łączności 
z Polonią z działalnością socja
listycznego państw a. Będąca 
ukoronowaniem  polskiego pro
cesu historycznego Polska Rze
czypospolita Ludowa czuje się 
bowiem, jako najwyższa form a 
organizacji życia narodowego, 
odpowiedzialna za los całej na
rodowej substancji, w jej m a
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terialnym , duchowym i ludz
kim wymiarze.

Most stworzony między k ra 
jom a Polonią zagraniczną w y
trzym ał ciężkie próby związane 
ze społeczno-politycznym k ry 
zysem w Polsce. Wrogie odprę
żeniu m iędzynarodowem u ośro
dki dyspozycyjne na Zachodzie 
postanowiły wykorzystać nasze 
trudności dla swoich strategicz
nych celów. Podjęto przeciw 
naszemu krajow i bezpreceden
sową agresję polityczną, propa
gandową, psychologiczną i eko
nomiczną. Usiłowano do tych 
celów* spożytkować także Polo
nię zagraniczną. Postaw m y się 
w jej położeniu. W w arunkach 
skrajnej dezinformacji, b ru ta l
nych nacisków, wrzaskliwych 
kam panii zawiedzionej w swych 
am bicjach najnowszej, anar
chistycznej em igracji — jakże 
trudno było zrozumieć, co rze
czywiście służy Polsce. W efek
cie — dezorientacji było wiele, 
a  mimo to przeciwnikom  Pol
ski Ludowej „wojny polsko-po- 
lonijnej” nie udało się wywo
łać.

To, czym przede wszystkim 
charakteryzow ała się sytuacja 
w środowiskach polonijnych — 
to głębokie zaniepokojenie sy
tuacją w Polsce. Doznałem te 

go osobiście. W latach 1982 i 
1983 otrzym ałem  sporo listów 
od Polaków osiadłych za gra
nicą. Zdecydowana ich w ięk
szość prezentow ała w istocie 
nie protest, ale brak  rzetelnej 
informacji, związane z tym  py
tania, życzliwą troskę, chęć po
mocy.

(...) Długoletnia praca (Towa
rzystw a „Polonia” — przyp. 
red.) przyniosła owoce. W szyst
kie drogi wiodące z k ra ju  ku 
zagranicznej Polonii zostały za
chowane i mogą być coraz le
piej w ykorzystyw ane ku po
żytkowi Polski, Polaków, ludzi 
z Polską związanych. A prze
cież także ku pożytkowi s w a 
ta  i ludzkości.

(KAI nr 1/1260 z dn. 1—7 sty
cznia 1985 r.)

Nagrody im. Floriana Znaniec
kiego

Już po raz trzeci w  siedzibie 
Towarzystwa „Polonia” w  W ar
szawie wręczone zostały nagro
dy im. Floriana Znanieckiego 
dla naukowców zajm ujących się 
problem atyką polonijną.

Zgłoszone na konkurs prace 
—• których było 23, w tym  18 
opracowań m onograficznych —■
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odzwierciedlają aktualny stan 
badań w tej dziedzinie. Znala
zły się wśród nich opracowania 
dotyczące różnych obszarów za
mieszkania Polonii i różnych 
dziedzin. M.in. dzięki przedsta
wionym na konkurs pracom 
znacznie poszerzyły sic; dotych
czasowe wiadomości o takich 
skupiskach polonijnych, jak  
kraje Ameryki Łacińskiej czy 
Australia.

Naukowcy przystępujący do 
konkursu im. Floriana Znaniec
kiego związani są nie tylko z 
krajow ym i ośrodkam i badaw
czymi i naukowymi, ale coraz 
częściej są sami przedstaw icie
lami Polonii. Np. w br. szcze
gólnie wysoko oceniona została 
praca dwójki młodych nauko
wców australijskich — Rogera 
H arrisa i Jerzego Smolicza — 
„Australijczycy polskiego po
chodzenia. Studium  adaptacji i 
asym ilacji młodego pokolenia”
— będąca wnikliwą analizą so
cjologiczną.

Z opracowań powstałych w 
kraju  do najw ażniejszych nale
ży bez w ątpienia zbiór studiów 
pod redakcją ,prof. M ariana K u
li —• „Dzieje Polonii w A m ery
ce Łacińskiej”. To bogato udo
kum entowane opracowanie mo
nograficzne w sposób zasadni

czy poszerza aktualny stan ba
dań w tej dziedzinie.

Skomplikowanym problem em  
reem igracji zajął się Adam W a
laszek w opracowaniu „Reemi
gracja ze Stanów Zjednoczo
nych do Polski po I wojnie 
światowej 1918— 1924” . Obszar 
badań dotyczących trudnych  
powrotów do ojczyzny jest jesz
cze stosunkowo mało znany.

Z kolei B ernard  Kołodziej 
przedstaw ił działalność ducho
wieństw a na rzecz zachowania 
polskości w pracy „Dzieje To
w arzystwa Chrystusowego dla 
W ychodźstwa w latach 1939—  

— 48” .

Kolejną pracą z zakresu so
cjologii były „Tradycje a etni- 
czność. Przem iany kulturow e 
Polonii am erykańskiej” — 
Aleksandry Pasern-Zielińskie j . 
Na uwagę zasługują również 
„Dzieje K om itetu Obrony Na
rodowej w Ameryce wt latach 
1912— 1918”  M irosława Francis, 
który przedstaw ił m.in. całą 
działalność K om itetu na rzecz 
odzyskania przez Polskę niepo
dległości.

W arto podkreślić, że w szyst
kie te prace już ukazały się w 
kraju  drukiem , wzbogacając bi
bliotekę polonijną.

W tym  roku po raz pierwszy
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do udziału w K onkursie im. 
Floriana Znanieckiego dopusz
czone zostały prace m agisters
kie. Spośród nich na uwagę za
sługuje opracowanie M agdale
ny Rosochackiej pt. „Em igra
cja polska do Francji i współ- 
p .aca Polonii francuskiej z k ra 
jem '’.

W ydaje się, że w badaniach 
polonijnych nastąpił w ostat
nich latach pewien przełom. 
Pow staje sporo prac in teresu
jących i wartościowych.

Prof. Mariusz Kulczykowski, 
przewodniczący tegorocznego 
ju :y  konkursowego, tak  ocenia 
ak tualny  stan badań nad Polo
nią:

..Badaniami objęte zostały 
wszystkie podstawowe skupiska 
polonijne. Ostatnie lata przy
czyniły się do ich uporządko
wania, syntezy, stworzenia osob
nego tem atu  resortowego, wo
kół którego skupili się nauko
wcy z całej Polski. K ierunek 
badań na najbliższe lata w yty
cza Kom isja Badań Polonij
nych. Chcemy spróbować um ie
szczenia Polonii pośród innych 
grup etnicznych, zbadać w pły
wy, związki. Pozwoli to nie 
przejaskraw iać spraw  polonij
nych, nie rozpatryw ać ich w  
oderw aniu” .

P lany przedstawione przez 
prof. Kulczykowskiego są dłu
gofalowe, w ytyczają kierunek 
na kilka lat. Wiele w skazuje na 
to, że wszystkie te działania 
pozwolą uniknąć przypadko
wości —■ bo przecież i tak  by
wało, że ktoś gdzieś pojechał, 
zbadał, opisał. Szersze spojrze
nie na spraw y Polonii ma zna
czenie nie tylko dla jej przed
stawicieli, ale również dla wszy
stkich żyjących w k raju , bo jak 
powiedział prof. W ładysław 
Markiewicz podczas wręczania 
nagród laureatom  — „Żyjemy 
w czasach, gdy słowo jedność 
nabiera szczególnego znaczenia” .

Rzecznik rządu o stosunkach 
Polska—USA

Decyzja Stanów Zjedno
czonych o wycofaniu sprzeciwu 
wobec wniosku o przywrócenie 
członkostwa Polski w Między
narodowym  Funduszu W aluto
wym  stanowi kolejny przejaw  
bardziej realistycznego podejś
cia rządu USA do naszego k ra
ju  — oświadczył rzecznik rzą
du Jerzy  U rban na konferencji 
prasowej dla dziennikarzy za- 
graniczych.

Uważamy tę decyzję za krok 
we właściwym kierunku.
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Rząd PRL był i jest zainte
resowany rzeczywistą poprawą 
stosunków ze Stanami Zjedno
czonymi. Dla przywrócenia nor
malnych stosunków konieczne 
jest jednak zaprzestanie poli
tyki ingerencji w wewnętrzne 
sprawy Polski, uchylenie wszy
stkich pozostałych restrykcji 
oraz zaprzestanie agresji pro
pagandowej, która stała się 
częścią składową polityki rządu 
USA wobec Polski — kontynu
ował rzecznik. Następnie, odpo
wiadając na konkretne pytanie, 
m.in. Urban przypomniał, jakie 
restrykcje pozostają w mocy. 
Są to; zawieszenie tzw. klauzuli 
największego uprzywilejowa
nia, co w poważnym stopniu 
pogorszyło warunki polskiego 
eksportu na rynek amerykań
ski; zakaz udzielania gwarancji 
kredytowych Eksport-Import 
Banku USA na eksport do Pol
ski: zakaz udzielania Polsce no
wych kredytów, w tym  na za
kup produktów rolno-spożyw
czych w USA; zakaz transportu 
technologii.

„RODŁO” popłynie do Polonii

Pod znakiem „Rodła”, symbo
lizującego Wisłę, matkę rzek 
polskich walczyła przed wojną

Polonia niemiecka o prawo do 
mowy ojczystej, o utrzymanie 
serdecznych więzi z krajem  
dziadów i ojców — Polską. 
Znak „Rodła” otrzymuje teraz 
statek zwodowany w polskiej 
stoczni, w polskim znowu Szcze
cinie.

Jest to 400 statek zbudowa
ny w okresie 32 lat istnienia 
tej stoczni i zwodowany w dru
giej połowie grudnia 1984 r. 
Będzie miał nośność 33 tys. ton 
i należał do siedmiu nowoczes
nych -masowców budowanych w 
tej stoczni.

Do użytku oddany zostanie z 
początkiem II połowy 1985 r. 
Na uwagę zasługuje fakt, że 
zawijając do portów dostępny 
będzie Polonii europejskiej i 
amerykańskiej. Do Polonii, jej 
historii nawiązywać będzie bo
wiem nie tylko nazwa, ale i 
wyposażenie wnętrz tego sta
tku.

Obrady komisji współpracy z 
Polonią RK. PRON

W Warszawie odbyło się ple
narne posiedzenie Komisji 
Współpracy z Polonią Fr.dy 
Krajowej PRON, którą prowa
dził jej przewodniczący, poseł 
Witold Lipski. .
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Podczas posiedzenia o aktu
alnej sytuacji w środowiskach 
polonijnych poinformował ze
branych przedstawiciel MSZ 
Jan Turski. Zagadnienia Polo
nii w Stanach Zjednoczonych 
obszernie przedstawił prof. Ta
deusz Przeciszewski, długoletni 
badacz tej problematyki.

W trakcie dyskusji omawia
no osiągnięcia działającej od 10 
czerwca 1983 roku Komisji 
Współpracy z Polonią RK 
PRON, m.in. w dziedzinie 
kształtowania właściwego kli
m atu dla działalności firm  po
lonijnych w Polsce.

Wielu dyskutantów podnosi
ło wagę docierania do szerokich 
kręgów polonijnych za granicą 
z rzetelną informacją pozwala
jącą kształtować obiektywny 
obraz Polski współczesnej. Za
proponowano nowe inicjatywy 
zmierzające do dalszego wzbo
gacania form współpracy ze 
środowiskami polonijnymi.

USA 

Unia Polek w Ameryce

Ostatnie miesiące przebiega
ły w Unii Polek w Ameryce 
pod znakiem wyborów w gru

pach organizacji. Zebrania grup 
były również okazją do spotkań 
z prezeską generalną Unii Po
lek w Ameryce, Alfredą Pło
cha. M.in. podczas spotkania na 
dorocznej konferencji Grupy 34 
w Frackville prezeska wygłosi
ła odczyt poświęcony podtrzy
mywaniu dziedzictwa narodo
wego przez grupy etniczne. W 
spotkaniach z członkiniami 
uczestniczą również dyrektorki 
Unii Polek w Ameryce.

Jubileusze chórów polonijnych

85-lecie istnienia obchodziło 
Chopin Singing Society w Buf
falo, największy chór polonijny 
w Stanach Zjednoczonych. Li
czy on obecnie 120 śpiewaków. 
Założony w 1899 roku, należy 
do najbardziej znanych chórów 
polonijnych w USA. Koncerto
wał w Waszyngtonie, Filadelfii, 
Bostonie, Nowym Jorku i Mia
mi. Dwukrotnie występował 
również w Polsce.

50-lecie założenia obchodziła 
również Jutrzenka Singing So
ciety, zrzeszona w Związku 
Śpiewaków Polskich w Amery
ce. Jutrzenka znana jest jako 
jeden z żeńskich chórów polo
nijnych na wschodnim wy
brzeżu.
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Konferencja prezesek stano
wych ZPwA

Prezes Zarządu Głównego 
Związku Polek w Ameryce 
zwołała konferencję prezesek 
stanowych. Organizacja posiada 
14 obwodów stanowych w Illi
nois, Indiana, Kalifornia, Mis
souri, Pensylwanii, Nowym 
Jorku, Michigan, Ohio, New 
Jersey, Nebrasce, Maryland, 
Connecticut, Masachusetts, Wis- 
consin i na Florydzie.

Celem konferencji była dys
kusja na temat pracy organiza
cyjnej w terenie. Omawiano po- 
nadtę sprawy związane z fun
duszem stypendialnym dla mło
dzieży polonijnej kształcącej się 
w wyższych uczelniach. Zebra
ni wysłuchali również sprawoz
dania prezesek stanowych na 
tem at organizowania działalno
ści ZPwA, a także rekreacji w 
poszczególnych obwodach.

Polski Uniwersytet Ludowy w 
Filadelfii

W siedzibie Domu Polskiego 
w Filadelfii prowadzi prelek
cje w języku polskim Polski 
Uniwersytet Ludowy. Aktual
nie przygotowany cykl wykła
dów zaplanowano do kwietnia

br. Problematyka odczytów jest 
bardzo szeroka. Obejmuje ona 
zagadnienia z zakresu współ
czesnej ekonomiki polskiej, a r
cheologii i osiągnięć Polski w 
tej dziedzinie, historii, medycy
ny i problematyki polonijnej.

Stowarzyszenie Polsko-Amery
kańskiej Kultury

Stowarzyszenie Polsko-Ame
rykańskiej K ultury w zachod
niej części Massachusetts ob
chodziło w 1984 roku dziesię
ciolecie swego istnienia. Orga
nizacja znana jest w środowis
ku polonijnym i amerykańskim 
z licznych- inicjatyw w dziedzi
nie popularyzowania kultury 
polskiej. M. in. stałym elemen
tem działalności były prelekcje 
na tematy polskie.

Idei propagowania kultury 
polskiej podporządkowane były 
również obchody jubileuszowe. 
SPAK wystąpiło z inicjatywą 
dwudniowego Festiwalu K ultu
ry  Polskiej wraz z prezentacją 
malarstwa i filmów polskich, a 
także pokazami sztoki ludowej 
i rękodzielniczej oraz tańców 
polskich w wykonaniu polonij
nych zespołów folklorystycz
nych.
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Imprezy w Cincinnati

W miejscowości Cincinnatii
— w stanie Ohio odbył się ju
bileuszowy 15 Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru. Działające 
tu  Polsko-Amerykańskie Sto
warzyszenie, przy współpracy 
z Konsulatem Generalnym PRL 
w Nowym Jorku zorganizowało 
wystawę poświęconą J. Łuka- 
siewiczowi, polskiemu wyna
lazcy w dziedzinie przemysłu 
naftowego. Wystawa pokazana 
została w miejscowym progra
mie telewizyjnym.

Odbyła się również uroczysz 
tość nadania medali „Za udział 
w Wojnie Obronnej 1939” M. 
Kaczmarskiemu i S. Sawonio- 
wi. W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele Konsulatu Ge
neralnego PRL w Nowym Jor
ku oraz reprezentanci miejsco
wej Polonii i środowisk ame
rykańskich.

Organ prasowy Centrum Pol- 
sko-Słowiańskiego

W nowojorskiej dzielnicy 
Brooklyn, siedzibie Centrum 
Polsko-Słowiańskiego, ukazał 
się nowy biuletyn polonijny pt. 
„Głos Centrum Polsko-Słowań- 
skiego”. Zamiarem redakcji jest

wydawanie periodyku w odstę
pach miesięcznych z przezna
czeniem do szerokiego kolpor
towania w amerykańskich in
stytucjach i bankach dzielnicy.

Pierwszy numer „Głos Cen
trum  Polsko-Słowiańskiego” za
wiera podsumowanie dotychcza
sowej działalności Centrum 
oraz materiał fotograficzny z 
jego imprez, koncertów i aka
demii. Ponadto biuletyn infor
muje o programach pomocy dla 
społeczności polonijnej w ra
mach akcji socjalnych podej
mowanych przez Centrum Pol- 
sko-Słowiańskie w Brooklynie.

Wystawa w Fundacji Kościusz
kowskiej

Przy współpracy z PLL 
„LOT” w Nowym Jorku oraz 
z Konsulatem Generalnym 
PRL została otwarta w Funda
cji Kościuszkowskiej wystawa 
poświęcona „Polskiemu Pejza
żowi”.

Na wystawę składa się około 
100 fotografii biało-czarnych 
i kolorowych, wykonanych od 
1930 roku przez 16 polskich fo
tografów. Jest to jedna z naj
większych wystaw polskiej fo
tografiki eksponowana na tere
nie Stanów Zjednoczonych.
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60-lecie Grupy 422 Związku 
Polek w Ameryce

W Sipirngfield, w zachodnim 
Massachusetts, działa Grupa 
422 Związku Polek w Amery
ce, która obchodziła pod koniec 
ubiegłego rdku 60-lecie działal
ności. Grupa skupia ponad 400 
członkiń. Aktywnie wspiera na
ukę młodzieży polonijnej. M.in. 
na fundusz stypendialny prze
znacza się dochód z corocznej 
imprezy pn. „Polonaise Bali” .

Uroczystości jubileuszowe 
zgromadziły około 300 osób. 
Rozpoczęła je Msza św. w pol
skim kościele, a następnie ban
kiet 60-Iecia. Wśród zaproszo
nych gości w uroczystości ucze
stniczyła prezes ZPwA, Helena 
Zielińska oraz burmistrz Sprin- 
gfield, Richard E. Neal.

FRANCJA 

Muzeum Ruchu Oporu

We Francji trw ają przygoto
wania do otwarcia Muzeum Ru
chu Oporu, które ma nastąpić 
8 maja 1985 roku, w 40 rocz
nicę zakończenia drugiej wojny 
światowej. Idea utworzenia mu
zeum wyłoniła się w 1965 ro
ku, kiedy powołano Stowarzy

szenie na rzecz utworzenia Mu
zeum Ruchu Oporu. Podjęło 
ono wysiłki kompletowania ek
sponatów oraz dokumentacji 
odnoszącej się do udziału Pola
ków we francuskim ruchu opo
ru. W wyniku prowadzonych 
starań niektóre sekcje muzeum 
rozpoczęły już działalność. Do
tyczy to szczególnie materiałów 
archiwalnych. Muzeum posiada 
m.in. polskie wydawnictwa pe
riodyczne z okresu okupacji w 
Polsce, liczne książki i archiwa 
dotyczące walk Polaków pod
czas drugiej wojny światowej.

Główne sale wystawowe znaj
dować się będą w Ivry-sur-Sei- 
ne, natomiast Centrum Badań 
i Archiwa Ruchu Oporu zloka
lizowane zostaną w Champigny.

Akcji gromadzenia ekspona
tów towarzyszy również stała 
działalność odczytowa Stowa
rzyszenia, a także ekspozycyj
na związana tematycznie z he
roizmem Polaków w walce z 
hitlerowskim okupantem.

Ulica Artura Rubinsteina 
w Merignac

W 53-itysięcznym miasteczku 
Merignac, położonym niedaleko 
Bordeaux, -jedną z ulic nazwa
no imieniem A rtura Rubinstei
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na. Znajduje się ona w nowo
czesnym rezydencyjnym osie
dlu „Les Oreades”.

DANIA 

Nowy numer „Głosu Polaka”

Ukazał się drugi numer „Gło
su Polaka”, periodyku Związku 
Polaków w Danii. Redagowany 
jest on w języku polskim i duń
skim. Zawiera informacje z 
działalności organizacji. M. in. 
w  numerze zamieszczono arty 
kuł nt. Dni Polskich w Odense
i Zlotu Związku Polaków w 
Danii. Prezentuje się również 
sylwetkę wybitnego działacza 
Polonii duńskiej, Stefana Ty- 
rańskiego, który w 1984 roku 
obchodził 90-lecie urodzin.

ARGENTYNA 

Projekt utworzenia Polskiego 
Muzeum

Z inicjatywy Związków Po
laków w Argentynie przystą
piono do popularyzowania w 
środowisku Polonii argentyń
skiej akcji tworzenia polskiego 
muzeum. Głównym założeniem 
propagowanej idei jest utworze
nie placówki, która gromadzi
łaby eksponaty związane z his

torią Polski, sylwetkami wybit
nych Polaków i dorobkiem Po
lonii w Argentynie. Placówka 
ta — w myśl planów inicjato
rów — spełniałaby funkcje kul
turalne w stosunku do zwiedza
jących Argentyńczyków oraz 
oświatowe wobec młodego po
kolenia polskiego pochodzenia. 
Zamierzeniem organizatorów 
jest jak najpełniejsza prezenta
cja zwiedzającym wkładu pol
skiej nauki i kultury do cywi
lizacji światowej. Siedzibą mu
zeum będzie Dom Polski w Bu
enos Aires. Otwarcie placówki 
przewiduje się w 1985 roku.

RFN 

Jubileusz Gromad ZP „ZGO
DA” w RFN

Jubileusz 15-lecia Gromady 
Związku Polaków „Zgoda” w 
RFN im. Tadeusza Kościuszki 
obchodzono w Ingolstadt. Na 
uroczystości przybyli przedsta
wiciele władz miejskich, miej
scowej prasy, Ambasady PRL 
w Kolonii, Zarządu Głównego 
ZP „Zgoda” w  RFN, a także 
członkowie Gromad z Mona
chium, Stuttgartu, Mannheim i 
Rosenheim.

Oficjalną część akademii o t
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worzyła prezes Gromady w 
Ingolstadt Henryka Huber. W 
swym wystąpieniu podkreśliła 
dorobek w pielęgnowaniu kul
tury  i mowy polskiej, jak rów
nież wkład w rozwijanie więzi 
z Polską. Następnie życzenia 
owocnej działalności przekazali 
goście, a wśród nich m.in. kon
sul generalny PRL, Kazimierz 
Koś, przedstawiciel władz miej
skich, Fritz Kroll oraz red. Ze
non Ławski z Warszawy. Zasłu
żonym działaczom wręczono 
upominki i dyplomy.

W części artystycznej wystą

piła kapela „Aleks” z Wołomi
na, która przypomniała przebo
je lat międzywojennych i pio
senki ostatnich dziesięcioleci. 
Uroczystość zakończyła wspólna 
zabawa.

Dziesięciolecie Gromady 
Związku Polaków „Zgoda” w 
RFN obchodzono również w 
Wolsburg. Zebranych gości po
witał prezes Jean Rachwalik. 
W imieniu Zarządu Głównego 
ZP „Zgoda” w RFN gratulacje 
oraz dyplom dla Gromady prze
kazała Aniela Bartocha.



Cena zł 40,

„Trzymamy się tego, co zawsze, co 
wszędzie, co przez wszystkich było 
wyznawane, to jest bowiem praw
dziwie i rzeczywiście katolickie”.

(św. Wincenty z Lerynu)


