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Z ŻYCIA KOŚCIOŁÓW NA WĘGRZECH
Bp Tibor Bartha, prezes Węgierskiej Rady Ekumenicznej, biskup Węgier
skiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w swym wystąpieniu radio
wym nakreślił sytuację protestantyzmu węgierskiego.
25®/o Węgrów należy do różnych denominacji protestanckich, z czego więk
szość związana jest z Kościołem reformowanym, który liczy 2 min wyz
nawców. Kościół reformowany obejmuje 1250 zborów, zamkniętych w 4 
dystryktach kościelnych. Pracą duszpasterską kieruje 1280 księży i 250 
diakonów. Kościół reformowany posiada dwie akademie teologiczne, jedno 
gimnazjum, 15 zakładów diakonalnych oraz cztery centra konferencyjne. 
Kościół augsburski liczy 450 000 wyznawców, co stawia go pod względem 
liczbowym na drugim miejscu wśród Kościołów protestanckich na Węg
rzech. W 350 zborach pracuje 400 księży. Organizacyjnie Kościół zarządza
ny jest przez 16 senioratów, mieszczących się w dwóch dystryktach koś
cielnych. Kościół posiada jedną akademię teologiczną oraz 19 zakładów 
diakonalnych.
Kościół baptystów na Węgrzech liczy 50 000 wyznawców, zgrupowanych w 
500 zborach, nad którymi opiekę duszpasterską spełnia 96 księży. Baptyści 
utrzymują jedno seminarium teologiczne, dom starców i dwa domy wy
poczynkowe.
Kościół metodystów liczy 10 zborów i 45 stacji kaznodziejskich. Nad 2000 
rzeszą wyznawców czuwa 10 duszpasterzy. W ich posiadaniu znajduje się 
jeden dom diakonalny.
W dalszym ciągu swego przemówienia bp T. Bartha nakreślił krótki rys 
historyczny protestantyzmu węgierskiego, podkreślając jego doniosłą rolę 
w rozwoju kulturalnym narodu węgierskiego, szczególnie w okresie od 
XVI do XVIII w.
Obecna teologia protestantyzmu węgierskiego wysuwa na plan pierwszy 
swojej działalności trzy zasadnicze postulaty. Podkreśla, że rolą współ
czesnego Kościoła jest walka o moralne oblicze społeczeństwa, które nie 
chce wojny, dalej zwraca uwagę na konieczność udzielania pomocy tym 
wszystkim, którzy pozostają w nędzy i ubóstwie. Kościół musi sobie 
także ciągle stawiać pytanie, jak może, w obliczu brutalnej wojny i mor
derstw faszyzmu, realizować zasady miłości wobec całej ludzkości.
Bp T. Bartha wskazał na zasadniczą tendencję protestanckiej teologii, 
która zmierza ku praktycyzmowi, wychodząc z założenia, że należy u- 
względnić wszelkie rzeczywiste potrzeby socjalistycznego społeczeństwa, 
współczesnego świata i Kościoła.
Ostatnim akcentem wystąpienia było podkreślenie i szczególne omówienie 
oceny i stanowiska protestantyzmu wobec socjalistycznego społeczeństwa.
Bp Bartha uznał za słuszne i konieczne nie bierne, ale czynne stanowisko 
Kościoła i teologii w społeczeństwie socjalistycznym, mimo że — jak pod
kreślił — w żadnym wypadku nie może być miejsca dla ateizmu w Koś
ciele i jego doktrynie. Wskazał jednocześnie na konieczność stałego dia
logu pomiędzy Kościołem a marksistami, bowiem wielokrotnie założenia 
religijne zbieżne są z ogólnohumanistycznymi, a te przecież w pełni 
postuluje marksizm. Biskup stwierdził, że nie wolno zapominać, iż teo
logia nie jest w żadnym wypadku systemem filozoficzno-ideologicznym, 
tym samym chrześcijaństwo nie jest związane z jakimkolwiek systemem 
społecznym. Z drugiej strony, nie wyklucza to istnienia chrześcijaństwa 
nawet w tym systemie, który zakładał ateizację i laicyzację społeczeństwa. 
Dwudziestoletnia praktyka, dwudziestoletni wysiłek i dialog z marksi
stami w pełni wskazuje na możliwość pełnej koegzystencji.
Koniecznym wydaje się podkreślenie, że w ogólnoludzkich i światowych 
problemach, wysuwanych przez współczesny marksizm, więcej znajdu
jemy tego, co bliższe nauce Chrystusa, niż w tym, co spotkało świat ze 
strony kapitalistycznych systemów społecznych. Mówca podkreślił rów
nież, iż Kościół w żadnym wypadku nie powinien mieszać się w sprawy 
polityczne państwa, może natomiast popierać to wszystko, co zmierza 
do pokoju, dobrobytu i wzajemnego porozumenia na forum międzynaro
dowym. Z drugiej strony, Kościół winien wskazywać na to, co nie jest 
zgodne z chrześcijańskim duchem i co, niestety, wielokrotnie przejawia 
się w istniejącej rzeczywistości światowej.

U f  'k Y H C u
WIERSZACH

> — W ostatnich dniach listopada 
i ub.r. odbył się Synod Kościoła re- 
I formowanego Alzacji i Lotaryngii.

Tematem głównym było: Małżeń- 
(> stwo w chrześcijańskim rozumie- 
11 niu. Synod omówił również spra- 

w y organizacyjne. Do Kościoła re- 
^ formowanego Alzacji i Lotaryngii 

należy obecnie 49 zborów, które 
(I skupiają ok. 50 tys. wiernych. Ko- 
<> ściół liczy 50 duchownych.
ii * * *
i > — W dniach od 30 października 
i1 do 1 listopada ub.r. w Colmar 

(Francja) odbyło się dwunaste z ko-
0 lei posiedzenie Francuskiego Związ- 
I1 ku Kościołów Protestanckich, w 
{ którym  uczestniczyło 180 osób. Na

posiedzeniu dyskutowano nad pro- 
<1 jektem  wspólnego wyznania dla 
^ Kościołów członkowskich, które zo- 
^ stało opracowane przez specjalną 

komisję. W toku dyskusji przedsta-
< wiony projekt został odrzucony.
* Wiele miejsca poświęcono dalszej

współpracy pomiędzy poszczególny- 
mi Kościołami. Posiedzenie zaapro-

1 bowało współpracę na wielu odcin- 
i kach, przy szczególnym uwzględ-

nieniu współpracy wśród młodzie- 
> ty . Omówiono również możliwości 

(} współpracy na odcinku prasowym. 
* * *

Profesor Hromadka, były dzie-
I > kan Wydziału Teologicznego w
j  Pradze, udał się do Stanów Zjed- 
(i noczonych, gdzie zamierza wygłosić 
<1 szereg wykładów, dotyczących za-
|l gadnień teologicznych i międzyna- 
(i rodowych. W ykłady odbędą się w 
<> różnych uniwersytetach i organiza- 
(> cjach społeczno-politycznych, m.in.

w Princeton Theological Seminary. 
!> * * *
0 W kwietniu 1967 r. w Chicago

(USA) odbędzie się czwarta z kolei
( konferencja biskupów Kościoła 
ł. rzymskokatolickiego, poświęcona 
^ problemowi małżeństw mieszanych. 

W konferencji udział wezmą przed-
II stawiciele Kościoła reformowanego
1 USA oraz obserwatorzy z ramienia 
l Światowego Aliansu Kościołów Re-

() formowanych . Podczas spotkania 
i wydana zostanie wspólna broszura, 

która używana będzie w nabożeń- 
11 stwach w czasie trwania tygodnia
< i modlitwy o jedność chrześcijan,
11 o pokój, o odnowę Kościoła oraz

przy wspólnych studiach biblijnych 
11 i dyskusjach.
J * * *

Metropolita Melitan z Heliopolis 
został jednomyślnie powołany przez 

l1 Św ięty Synod Patriarchatu Ekume- 
I1 nicznego na metropolitę Chalcedo-
< nii. Metropolia ta jest najwyższa 

rangą w Patriarchacie ekumenicz
nym. Była ona nie obsadzona po 
śmierci metropolity Thomasa. Me-

l tropolita Melitan jest członkiem  
. Komitetu Wykonawczego Swiato- 

" wej Rady Kościołów.
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Warszawa Luty 1967 r.
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Ks. BOGDAN TRANDA

W ieikie9 m ate9 ważne

siem tak zwanych błogosławieństw zamie
szcza ewangelista Mateusz na wstępie zbio

ru wypowiedzi Jezusa znanych pod nazwą Ka
zania na Górze. Po kilku zdaniach sformuło
wanych w trzeciej osobie liczby mnogiej, a 
więc noszących charakter ogólny, bezosobowy, 
następuje zdanie skierowane osobiście do słu
chaczy — wy — „błogosławieni jesteście...” 
W ten sposób cały odcinek (w. 3—12), nabiera 
charakteru bezpośredniego. Zdanie to nie jest 
zaliczane do błogosławieństw, choć w zasadzie 
nosi te same cechy, co i zdania poprzedzające 
i powinno być nazwane błogosławieństwem 
dziewiątym. Zawiera ono obydwa człony: 
i stwierdzenie pewnego przywileju, i związaną 
z nim obietnicę.

Błogosławieni — tak rozumiemy w termino
logii biblijnej szczególny przywilej człowie
ka wiary. Moglibyśmy to słowo zastąpić in
nym określeniem, używanym w potocznej 
mowie i oznaczającym właściwie to samo — 
szczęśliwi. Ks. Jan Szeruda w swoim przekła 
dzie Psalmów używa tego właśnie słowa tam , 
gdzie w dawnych przekładach czytaliśmy — 
błogosławiony. Szczęście jest pojęciem bli
skim każdemu człowiekowi, określa ono stan, 
do którego każdy dąży w sposób uświado
miony, lub nieuświadomiony. W najgrubszym, 
porównaniu wyraża się to w ucieczce od przy
krości, a chętnym poddawadniu się temu, co 
przyjemne. Dążenie do przyjemności w taki 
sposób wiąże się z ludzką naturą, że nie da 
się go wyeliminować z motywów działania, 
Można by nawet powiedzieć, że działanie 
przeciwne szczęściu jest też przeciwne ludz
kiej naturze. Dlatego jest rzeczą zastanawia- 
jacą} że Jezus mówi o szczęściu w zestawie-

Mat. 5:10— 12

niu ze stanami, które zwykle uważamy za 
nieszczęście, lub przynajmniej za słabość. Do
tyczy to zwłaszcza tego zdania, które zostało 
przytoczone na wstępie. Cóż to za szczęście, 
cóż to za błogosławieństwo znosić złorzecze
nia, oszczerstwa i prześladowania? Ewangeli
cy żyjący w rozproszeniu dobrze wiedzą, jak 
trudno jest znaleźć swoje miejsce wśród ina
czej wierzących, ile muszą znieść ciężkich 
chwil, aby zachować wiarę. Znane nam są 
przypadki, kiedy ludzie „dla świętego spoko
ju” poddają się w tej próbie sił z większo
ścią.

Skoro jednak chcemy poważnie traktować 
wiarę i ze słów Jezusa czerpać natchnienie do 
kształtowania sposobu życia, nie możemy 
prześlizgiwać się ponad trudniejszym tekstem  
i unikać jasnej, niedwuznacznej odpowiedzi 
na cisnące się na usta pytania. Jezus stwier
dza wyraźnie: „Błogosławieni jesteście, gdy 
wam złorzeczyć i prześladować was będą 
i kłamliwie mówić na was wszelkie zło...”

Cierpienie nikomu nie jest miłe. Zwłaszcza, 
gdy zadają je ludzie. Nikt chętnie nie podda
je się cierpieniu, a wielu współczesnych Jezu
sa doznało dzięki Niemu ulgi, gdy ich uzdro
wił od trapiących chorób. On sam zaś starał 
się uniknąć cierpienia, co można zauważyć w 
ostatnim okresie, gdy szedł z uczniami do Je
rozolimy świadomy, co Go tam czekało, gdy 
przygotowywał uczniów do chwili rozstania: 
„Od tej pory począł Jezus Chrystus tłuma
czyć uczniom swoim, że musi pójść do Jero
zolimy, wiele wycierpieć od starszych, arcy
kapłanów i uczonych w Piśmie, że musi być 
zabity i trzeciego dnia wzbudzony z mart
wych” (Mat, 16:21). Jego gwałtowna reakcja
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na słowa Piotra: „Miej litość nad sobą, Pa- 
nie!”, świadczy o wielkim napięciu ducha 
i nerwów w tym okresie. Wreszcie chwile 
spędzone w Getsemane, gdy w swej samot
ności czuje potrzebę towarzystwa bliskich lu
dzi: „Smutna jest dusza moja aż do śmierci; 
pozostańcie tu i czuwajcie ze mną”. I potem 
modlitwa: „Jeśli można, niech mnie ten kie
lich minie...” Przy tym  wszystkim zwycięża 
jednak świadomość, że są irzeczy nieuniknio
ne, nie tyle w sensie nieuniknionego, ślepego 
losu, ile w sensie świadomego wyboru dla 
osiągnięcia celu. W tym kryje się sens Jego 
cierpienia oraz cierpienia, jakie zaleca swym  
uczniom. Istnieją sprawy ważne i wtedy nie 
wolno się cofać wobec trudności, czy niebez
pieczeństwa, nawet za cenę życia. Wielu 
chrześcijan, prawych uczniów Jezusa, uchwy
ciło istotę rzeczy i niejeden oddał swoje życie.

Często się zdarza, że doznajemy od ludzi 
różnych przykrości. Czasem z powodu rudych 
włosów, które nie wiadomo dlaczego wzbudza
ją niechęć, czasem z powodu okularów, no
szonych przez dziecko, po prostu z powodu 
odstających uszu, czy jakiejś ułomności. Nie
zawinione przyczyny, które wzbudzają odru
chy niechęci i brutalności u ludzi prym ityw
nych. Często też się zdarza, że sami wywołu

jemy niechęć otoczenia do siebie naszym za
chowaniem, dając poznać swą wyższość, aro
gancko do ludzi się odnosząc, postępując w 
sposób egoistyczny, niewłaściwie wykorzy
stując swoją przewagę władzy lub siły fizycz
nej nad innymi. W takich przypadkach nie
chęć jest odruchem zupełnie zrozumiałym. 
Nie o to też Jezusowi chodzi, gdy uczy cier
pliwie znosić złorzeczenia, oszczerstwa, a na
wet prześladowanie.

Tylko jednego, określonego przypadku do
tyczą słowa Jezusa. Gdy chodzi o coś ważne
go. „Błogosławieni, którzy łakną i pragną 
sprawiedliwości (...). Błogosławieni, którzy 
cierpią prześladowanie z powodu sprawiedli
wości...”. Gdy rozgrywa się sprawa ważna. 
nie wolno się cofać. Taką sprawą jest walka 
o sprawiedliwość, która często wymaga oso
bistego bohaterstwa. Walką o sprawiedliwość 
jest też sprawa Chrystusa. To jest sprawa wa
gi niezwykłej. Dlatego mówi Jezus: „Błogo
sławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prze
śladować was będą i kłamliwie mówić na wa9 
wszelkie zlo ZE WZGLĘDU NA MNIE!”. Te 
ostatnie słowa mają kluczowe znaczenie dla 
właściwego potraktowania wypowiedzi Jezu
sa, aby mogła się stać podstawą do przemy
ślenia naszej życiowej postawy.

Dlaczego
zbór
stoi
na uboczu

„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem 
oni będą pocieszeni” — Mat. 5:4

Smutni, to ci, którzy zdecydowali się na życie pozbawione tego, co jest szczęściem 
i pokojem świata: smutni to ci, którzy nie mogą upodobnić sie do świata, który 
surawia im smutek swą winą, szczęściem i losem. Świat weseli się, oni stoją na 
uboczu; świat woła: cieszcie się życiem, lecz oni są smutni. Przecież widzą, 
że statek, na którym toczy się to wesołe życie jest już dziurawy. Świat fantazjuje 
na temat postępu, potęgi przyszłości, uczniom nieobca jest myśl o nadchodzącym 
końcu, o sądzie. Tu tkwi przyczyna, dla której uczniowie są obcy w świecie, 
sa uciążliwymi gośćmi, burzycielami spokoju, narażającymi się na wzgardę. Dla
czego więc Zbór Jezusa stać musi na zewnątrz, pomimo tylu okazji do uczestni
czenia w wielu świętach ludu, wśród którego żyje? Czyżby uczniowie ulegali 
uczuciu nienawiści lub pogardy w stosunku do ludzi?
Nikt bardziej od Zboru Jezusowego nie rozumie bliźnich. Nikt bardziej od Zboru 
Jezusowego nie kocha bliźnich; oto prawdziwa przyczyna, dla której uczniowie 
stoją na uboczu, dla której są smutni. Greckie słowo, występujące w tym miejscu 
w tekście, Luter przetłumaczył w sposób pełen treści i piękna wyrażeniem: „ci, 
którzy znoszą cierpienie'* (polskie: którzy się smucą — przyp. tł.). Akcent powożony 
jest na słowie: znosić. Zbór uczniów nie może zrzucić z siebie cierpienia tak, jak 
gdyby nie miał z nim nic wspólnego, zbór znosi cierpienie. Dzięki temu objawia 
swą łączność z innymi ludźmi, z bliźnimi. Jednocześnie oznacza to, że uczniowie 
nie szukają smutku dla smutku, ani też nie zrzucają tego smutku — czy to 
z własnej woli, czy z pogardy dla świata — ze swoich ramion, ale znoszą wszystko, 
co zostało na nich włożone z woli Pana, i co daje im możność naśladowania Go. 
Jednocześnie uczniowie nie słabną, nie załamują się, nie gorzknieją. Odwrotnie, 
znoszą smutek dzięki mocy Tego, który na Krzyżu zniósł wszelkie cierpienia. 
Znoszą smutek w społeczności z Ukrzyżowanym. Stoją jako obcy w mocy Tego, 
który był obcy światu do tego stopnia, że świat Go ukrzyżował. Największą ich 
pociechą jest Pocieszyciel (Por. Łuk. 2:25). Zbór obcych otrzymuje pociechę w Krzy
żu i pocieszony zostaje tym, iż trafia na miejsce, w którym oczekuje nań pocie
szyciel Izraela. W ten sposób teraz i w wieczności Zbór obcych znajduje swoją 
prawdziwą ojczyznę w ukrzyżowanym Panu.

DIETRICH BONHOEFFER 
(zamordowany przez hitlerowców 9.5.1945 r. 
w KZ Flossenburg)
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Postronny obserwator chrześcijańskich 
społeczeństw mógłby odnieść wrażenie, że 
wiara odgrywa w ich życiu dość dużą rolą. 
Cała kultura jest przesiąknięta czynnikami 
chrześcijańskiej religii. Świadczą o tym  
piękne budynki kościelne, sztuka z wieloma 
motywami religijnymi, domy ozdabiane reli
gijnymi obrazami, a w wielu ewangelickich 
środowiskach — biblijnymi hasłami, wreszcie 
język, który przyswoił sobie wiele pojęć ze 
świata religii chrześcijańskiej. Warto wszak
że zauważyć, że najczęściej wiara odgrywa 
rolę jednego czynnika OBOK wielu innych, 
takich jak na przykład teatr, radio, kino, 
książka, muzea, domy wczasowe i wiele in
nych. Ich wspólną cechą jest to, że składają 
się one na obraz codziennego życia, do któ
rego można przywyknąć, i sprawiają, że ży 
cie jest przyjemne i urozmaicone. Gdy któ
regoś z tych czynników zabraknie, można 
żyć. Okazuje się, że gdy ktoś przestanie cho
dzić do kościoła, gdy przestanie czytać Bi
blię, gdy przestanie się modlić, może żyć i ża
den kataklizm nie niszczy mu egzystencji. 
Czasem może żyć o wiele łatwiej i wygod
niej. Nie trzeba się w niedzielę śpieszyć, by 
dojechać na czas na nabożeństwo, nie trzeba 
rezygnować z weekendu, nie trzeba tracić 
czasu na modlitwę, medytację, nie trzeba szu
kać odpowiedzi na trudne pytania, nie trzeba 
stawać wobec trudnych decyzji, nie trzeba się 
narażać...

Nie ulega wątpliwości, że religia chrze
ścijańska zrosła się z naszą kulturą i nie 
sposób ich od siebie oderwać. Pozytywnej roli 
chrześcijaństwa w rozwoju europejskiej kul
tury i kształtowania sposobu życia społecz
nego przez zwarty, konsekwentny system 
etyczny, nie da się zaprzeczyć. Niemniej jed
nak istota rzeczy nie na tym polega.

Wiara w Jezusa Chrystusa jest siłą, kształ
tującą postawę wyznawcy według wzoru, jaki 
dał Jezus, który odrzucił dostępne Mu meto
dy, przedstawione w trzech pokusach na pu
styni bezpośrednio przed publicznym wystą
pieniem. Rozumiał, że dla dobra człowieka 
trzeba totalnej przemiany w sposobie myśle
nia, przewrotu w motywach działania. Polega 
to na gotowości do poświęcenia, na umiejęt
ności postawienia cudzego dobra ponad włas
nym doraźnym, nawet uzasadnionym intere
sem. Taki jest sens podstawowego przykaza
nia miłości, co zadokumentował Jezus swoim 
życiem, konsekwentnie aż do końca w śmier
ci na krzyżu. Takie jest znaczenie słów „ze 
względu na mnie”, bo On jest żywym i prze
konującym argumentem słuszności tej tezy. 
Wiara w Jezusa nie jest jednym OBOK wielu 
innych czynników życia, tylko jest JEDY
NYM czynnikiem naprawdę ważnym, którego 
pominąć się nie da. Poprzez wiarę całe życie, 
wszystko co jest nam dane, nabiera właści- 
yjego sensu i pełnej wartości. To jest ta waż
na sprawa, w której nie ma miejsca na kom
promis. Kto w tej jedynej sprawie gotów jest 
ierpieć, znosić złorzeczenia, oszczerstwa,

a nawet prześladowanie, dostępuje szczegól
nego przywileju, jakim jest poczucie szczę
ścia, błogosławieństwo Boga.

Zapatrzeni w wielką ofiarę Jezusa, w wiel
kie i bohaterskie przykłady Jego naśladowców, 
skłonni jesteśmy sądzić, że podobne wielkie 
sprawy powtórzą się w naszym życiu i nieraz 
oczekujemy na okazję do zadokumentowania 
naszej wiary w wielkiej konfrontacji i wtedy 
prawdziwa okazja przechodzi koło nas cicho 
i niepostrzeżenie, tak jak Piotrowi, gotowemu 
do wielkiej ofiary przydarzyła się przygoda 
na podwórzu pałacu arcykapłana, gdy mimo
chodem zapytany przez służącą, stracił okazję 
wyznania wiary i potem czuł gorycz swych 
łez. Rzadko się zdarza, aby wymagano od nas 
wielkich ofiar. Minęły czasy męczenników za 
wiarę, czasy wielkich emigracji religijnych, 
czego w naszym środowisku przykładem są 
członkowie zborów zelowskiego i kucowskiego, 
których przodkowie musieli opuścić swój kraj 
ojczysty, bo nie chcieli wyrzec się wiary. Za
patrzeni w historię, czasy wielkich cierpień 
i wielkiej chwały, zapominamy o codziennym, 
cichym spełnianiu obowiązków wiary. Może 
bylibyśmy nieraz zdolni do wielkiego zrywu, 
do którego nic nas zresztą nie zmusza, ale 
o wiele trudniej jest okazać wytrwałość w co
dziennych sprawach, które nie przyozdobią 
naszych skroni laurowymi liśćmi, choć mają 
decydujące znaczenie i dla nas, i dla otacza
jącego nas świata.

Pytajmy więc siebie w sprawach pozornie 
drobnych, bez wielkiego znaczenia, jakie jest 
nasze stanowisko, czy w małym jesteśmy 
wierni. Pytajmy siebie, czy potrafimy w yzw c  
naszą wiarę i zaświadczyć o niej w sytuacjach 
codziennych, a przede wszystkim, czy w spra
wach codziennych, tyczących się wykonywania 
zawodu, życia rodzinnego, troski o podwład
nych i odpowiedzialności za nasze dzieci umie
my zdobywać postawę godną wyznawców 
Jezusa.

W grudniu ubiegłego roku pod Lubieniem, 
na szosie z Krakowa do Zakopanego, wyda
rzyła się tragiczna katastrofa. W wyniku zde
rzenia dwu autobusów osiem osób poniosło 
śmierć, a kilkanaście zostało ciężko rannych. 
W autobusie zdążającym z Zakopanego znaj
dowała się grupa dzieci, wracających z pre
wentorium do domu. W obliczu nieuchronnie 
zbliżającej się katastrofy kierowca powziął 
błyskawiczną decyzję dla ratowania małych 
pasażerów. Całą siłę zderzenia przyjął na tę 
część wozu, gdzie sam siedział i... zginął. We
dług opisu wypadku w prasie i według zdania 
świadków, miał on szansę ratowania siebie 
przez raptowny skręt w prawo, ale wtedy 
autobus otrzymałby uderzenie w bok i kata
strofa skończyłaby się masakrą dzieci. Nie 
wiem, czy ten młody kierowca był chrześcija
ninem, ale to nieważne. Pokazał on, że w waż
nej sprawie umiał wybrać to, co słuszne, za 
cenę swego życia. Przed taką postawą chyli
my czoła i w zawstydzeniu milczymy, oddając 
hołd bohaterstwu.
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Dr W. A. VISSER ’T HOOFT

Światowa konferencja „Kościół
Ś wiatowa konferencja na temat „Kościół 

i społeczeństwo,, w troku Pańskim 1966!*) 
Poza Kościołem jakiś cynik wzruszy ramiona
mi. Wielu sympatyków przynajmniej uniesie 
hrwi. W Kościele wielu zapyta, czy nie podej
mujemy się zadania niemożliwego, a nawet, 
czy nie prowadzimy Kościoła na bezdroża. 
A my, ludzie, którzy wiemy jak szerokie 
i skomplikowane problemy przed nami stoją, 
którzy znaleźliśmy się pod skoncentrowanym 
ogniem intelektualnym baterii w postaci czte
rech tomów materiałów przygotowawczych, 
i którzy zdajemy sobie sprawę z tego, że 
nasze Kościoły są nie przygotowane do swych 
nowych zadań, my pierwsi jesteśmy gotowi 
przyznać, jak przygniatający jest ogrom pracy, 
która nas czeka w ciągu dwunastu dni.

Trzy spośród wielu kwestii podniesionych 
w związku z naszym przedsięwzięciem za
sługują na specjalną uwagę.

Będą nam zarzucać — a właściwie już nam 
to powiedziano — że zły temat wybraliśmy 
dla naszej konferencji. W świecie, ktorego fun
damenty zostały poruszone, w którym wszel
ka wiara, wszelka ideologia została zakwe
stionowana, w którym jawnie ogłasza się, że 
Bóg umarł i byt człowieka nie ma żadnego 
ostatecznego sensu, jednym jedynym napraw
dę ważnym tematem jest z pewnością gło
szenie Ewangelii żywego Boga i wzywanie 
ludzi do pokuty, która prowadzi do odnowy 
życia1, do nadziei, do życia, które ma sens. 
Czy nie wynika z tego, że bezpośrednia oso
bista ewangelizacja jest sprawą pierwszego 
rzędu, a sprawy związane z życiem w społe
czeństwie dopiero drugiego? Czy można budo
wać nowe i lepsze społeczeństwo z ludźmi, 
którzy nie mają żadnej wiary ani nadziei?

Traktujemy te sprawy poważnie. Jesteśmy 
przekonani wszakże, że nasza konferencja nie 
stawia sprawy na głowie. Nasza konferencja 
dotyczy tego, jakie jest pełne znaczenie i jakie 
konsekwencje wynikają z prawdziwego zwró
cenia się ku Bogu, dotyczy tego, oo wynika 
z nawrócenia, dotyczy owoców pokuty. Od 
dni Amosa aż do Jana Chrzciciela prorocy 
podkreślali z naciskiem, że pokuta nie oznacza 
tylko zmiany zdania, lecz całkowity przewrót 
w życiu. Dlatego Jan Chrzciciel wzywa swych 
słuchaczy: „Przynoście owoce godne pokuty”, 
lub jak podaje nowy angielski przekład: „Udo
wodnijcie swą pokutę przy pomocy owoców, 
jakie przynosi”. Gdy Jezus na samym początku 
głosi: „Przybliżyło się Królestwo Boże. Po
kutujcie i wierzcie Ewangelii”, staje się cał
kiem jasne, że pokuta nie oznacza nic innego,

*) Obszerne fragmenty ogłoszonego referatu w „The 
Ecumenical Review” v. XVIII, Nr 4, październik 
1966, str. 417—425.

jak wkroczenie na drogę Królestwa, która to 
droga nie tylko — a nawet nie w pierwszym 
rzędzie — dotyczy takich czy innych praktyk 
religijnych, ale naszego codziennego życia, na
szych stosunków w społeczeństwie. Nie mamy 
się czego wstydzić, jeżeli zabieramy się do 
najbardziej ziemskich spraw. Prawdą jest, że 
nawrócenie to przede wszystkim zwrócenie się 
ku Bogu i uwolnienie od świata. Musimy za
protestować przeciwko próbom stłumienia pio
nowego wymiaru nawrócenia (w znaczeniu: 
Bóg — człowiek; przyp. tłum.) i zawartego 
w nim czynnika ofiary. Jest jednak rzeczą 
równie prawdziwą, że rzeczywistość naszego 
nawrócenia jest nieustannie sprawdzana przy 
pomocy naszych codziennych decyzji w życiu 
społecznym. Nigdy nie przekonamy współcze
snego świata o prawdzie Ewangelii, dopóki 
nie ukażemy jej w pełni, to znaczy łącznie 
z jej radykalną krytyką naszych społecznych 
przekonań i społecznych stosunków, potwier
dzoną z naszej strony osobistym i zespołowym 
posłuszeństwem.

Niektórzy powiedzą nam również, że nasze 
przedsięwzięcie zakończy się fiaskiem, ponie
waż Kościoły są podzielone i co ważniejsze, 
ponieważ spotykamy się w chwili, kiedy we 
wszystkich właściwie Kościołach pod znakiem 
zapytania zostały postawione tradycyjne po
jęcia teologiczne i etyczne. Żaden z systemów 
etycznych, które służyły za podstawę nauki 
społecznej Kościołów i które wielu z nas mu
siało pilnie studiować w magnum opus Ernesta 
Troeltscha lub podręcznikach etyki, nie daje 
dzisiaj trwałego oparcia. Wielka dyskusja nad 
kontekstualizmem, przeciwko niezmiennym re
gułom, przebiega poprzez granice wyznanio
we. Przedmiotem sporu jest istota i właściwa 
interpretacja biblijnego zwiastowania, dotyczą
cego społeczeństwa.

Czy w tych okolicznościach mamy jaką
kolwiek szansę osiągnięcia wspólnego zdania? 
Chciałbym na to pytanie odpowiedzieć na
stępująco. Nie po raz pierwszy znajdujemy 
się w podobnej sytuacji. Wracam myślą do 
sztokholmskiej konferencji z 1925 roku. Cha
rakteryzowała się ona konfliktem, niemal dia
logiem głuchych, pomiędzy zwolennikami „po
dwójnego obywatelstwa”, doktryny z innego 
świata. Często wówczas wydawało się nam, że 
niemożliwością będzie znaleźć wspólne kate
gorie myślenia, jakieś wspólne cele. Gdy jed
nak dni mijały, ludzie, przekonani o potrze
bach świata i zawstydzeni bezczynnością Koś
ciołów, pod działaniem jednej Ewangelii ru
szyli z martwego punktu i okazali się zdolni 
do dyskusji. Odezwa konferencji, pierwsze 
słowo wypowiedziane wspólnie przez Kościoły 
na temat ich zadań w społeczeństwie, została 
przyjęta niemal jednogłośnie przez całą kon
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i społeczeństwo”
ferencję. W ruchu ekumenicznym nieustannie 
doświadczamy jakiejś siły poza nami, która 
prowadzi nas od początkowych rozbieżności 
i zamieszania ku wspólnemu świadectwu. Duch 
Święty stara się nas zgromadzić, aby użyć nas 
do swoich celów odnowy i oczyszczenia, a na
szym zadaniem jest zareagować na to. Jedna 
rzecz wyróżnia nasze zgromadzenie od innych 
zebrań w sprawie problemów współczesnego 
świata: liczymy się mianowicie z dodatkowym 
czynnikiem — z twórczą i jednoczącą dzia
łalnością Boga w historii.

W związku z tym wszystko będzie zależało 
od szerokości horyzontów, nie w sensie braku 
przekonań, lecz w sensie gotowości do odkry
wania nowych kierunków działania Ducha 
Świętego w naszych czasach, do nowych form 
chrześcijańskiego posłuszeństwa. Karl Rahner 
zauważył niedawno, że jeżeli będziemy po
ważnie traktować rzeczywistość naszych cza
sów oraz nowe problemy i potrzeby, jakim 
musimy sprostać, jeżeli będziemy myśleli n a- 
p r z ó d ,  odkryjemy, że nasze teologiczne kon
trowersje dotyczące prawa naturalnego i egzy
stencjalnych decyzji wcale nie muszą nas dzie
lić, bo będziemy zmuszeni do wspólnego prze
myślenia nowych myśli.

Trzecie postawione nam pytanie brzmi: czy 
macie prawo zabierać głos? Przecież — mówią 
niektórzy — Kościoły straciły prawo do prze
wodnictwa przez swe przywiązanie do status 
quo, przez fałszywe odczytanie znaków czasu, 
przez milczenie wówczas, gdy po raz pierwszy 
wielkie problemy sprawiedliwości społecznej 
i niepodległości narodowej stały się kwestią 
palącą. Zbyt wiele prawdy jest w tych oskar
żeniach, aby przejść nad nimi do porządku. 
Możemy jednak w odpowiedzi stwierdzić dwie 
rzeczy. Przede wszystkim to, że od dni Amosa 
do dni Marcina Lutra Kinga najostrzejsza kry
tyka ludu Bożego pochodziła z wnętrza Koś
cioła. Następnie, że zabieramy głos nie dlate
go, aby mieć swe słowo w sprawach świata, 
ale dlatego, że zachowując milczenie nie mo
żemy żyć z Bogiem, z naszymi braćmi-ludźmi, 
z samym sobą. Mówienie o prorockiej służbie 
Kościoła brzmi arogancko, bo gdzież wśród 
nas są Izajasze i Jeremiasze? Powtarzamy 
okrzyk: ,,Oby tak cały lud prorokował, oby 
mu dał Jahwe Ducha swego!” (Num. 11:29). 
Pod tym jednym względem jesteśmy jednak 
w sytuacji prorockiej. Bóg przełamuje nasz 
silny opór przed poddaniem się Jego woli 
i mówi nam: naprzód, chociaż jesteście nie
godni, zrobię z was użytek.

...Gdy na początku 1948 roku, w drodze na 
zebranie grupy przygotowawczej sekcji III 
Zgromadzenia amsterdamskiego, dr J. H. Old
ham, kluczowa postać konferencji oksfordzkiej, 
zapytał mnie, czy ekumeniczna myśl społecz-

Podczas obrad Światowej Konferencji „Kościół i spo
łeczeństwo”. Od prawej: dr Eugene Carson Blake — 
obecny sekretarz ŚRK, dr W. A. Visser ’t Hooft — 
były sekretarz SRK, autor zamieszczonego obok re 

feratu.

na może i powinna skrystalizować się w po
jęciu „odpowiedzialnego społeczeństwa”, a ja 
się z nim zgodziłem, nie zdawaliśmy sobie 
sprawy, że to określenie zaważy w decydu
jący sposób na ekumenicznych dyskusjach 
w ciągu następnych dwu dziesięcioleci.

...Sądzę, że krytyczna ocena tego pojęcia 
w tej kwestii, że zbyt często było interpreto
wane w świetle zachodniej demokratycznej 
i parlamentarnej tradycji, jest słuszna. Sądzę 
jednak, że nie jest to przyczyna wystarczają
ca, aby z tego pojęcia zrezygnować. Potrzeba 
nam jednak świeżej interpretacji: co znaczy 
w naszych czasach ,,odpowiedzialne społeczeń
stwo”. Wydaje mi się rzeczą zupełnie jasną, 
że musimy wypracować dwa nowe aspekty 
tego pojęcia.

Pierwszy z nich to odpowiedzialność w spo
łeczeństwie światowym, kiedy każdy naród 
poczuwa się do odpowiedzialności za dobro 
wszystkich innych narodów. W Amsterdamie 
zbyt silnie podkreślono ekonomiczną sprawied
liwość w obrębie każdego narodu. Przyszliśmy 
do przekonania, że głównym problemem jest 
obecnie ekonomiczna sprawiedliwość na grun
cie międzynarodowym. Widzimy, że nasze na
dzieje, któreśmy żywili co do szybkiego wy
równania się różnic pomiędzy społeczeństwami 
bogatymi a biednymi, nie realizują się. Zda
jemy sobie sprawę, że jeżeli nie nastąpi głę
boka zmiana w myśleniu i działaniu rozwinię
tych narodów, pogłębiać się będzie podział 
świata na część północną, o wiele bogatszą 
niż to jest potrzebne dla jej dobra, i południo
wą, która nadal będzie cierpieć ubóstwo, a na
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wet powszechny i wielki głód. Widzimy, że to 
musi prowadzić nie tylko do coraz większego 
rozgoryczenia, lecz do ostrego konfliktu o wy
miarach między kontynentalnych. U Thant słu
sznie powiedział: „Sądzę, że powiększająca się 
przepaść pomiędzy »posiadającymi« i »niepo- 
siadającymi« stanowi o wiele większe zagro
żenie dla międzynarodowego pokoju i bezpie
czeństwa, niż jakiekolwiek inne różnice ideolo
giczne, czy rasowe”.

...Potrzeba nam nowej interpretacji słowa 
„bliźni”; co ono znaczy w dniu dzisiejszym.
H. W. Bartsch („Christian Social Ethics in 
a Changing World” str. 67) stwierdził, że py
tanie, jakie nasz Pan postawił na końcu przy
powieści o miłosiernym Samarytaninie brzmi: 
„Który z tych trzech, według ciebie, stał się 
bliźnim temu, kto wpadł między zbójców?” 
Wynika stąd jasno, że być bliźnim oznacza 
być w ruchu, że Bóg stawia nas nieustannie 
w nowych konkretnych sytuacjach i daje nam 
ciągle nowych bliźnich. Żyć w świadomości 
tego oznacza: być gotowym do ciągłego odkry
wania, komu z naszych bliźnich rzeczywiście 
należy się nasza .pomoc. W świetle dzisiejszym, 
ekonomiczne i polityczne realia życia wska
zują zupełnie wyraźnie, że powołani jesteśmy 
do tego, aby stać się bliźnimi ludziom będącym 
w potrzebie i przyjąć za nich odpowiedzialność, 
niezależnie od tego, gdzie oni żyją.

...Drugi aspekt odpowiedzialnego społeczeń
stwa, który musi być przedstawiony z O' wiele 
większą jasnością, polega na tym, jakie jest 
miejsce człowieka w nowym, wysoko zorgani
zowanym społeczeństwie. W Amsterdamie by
liśmy jeszcze nieświadomi problemów, jakie 
wyłonią się w następnych dziesięcioleciach. 
Nie zdawaliśmy i nie mogliśmy sobie zdawać 
sprawy, że przyjęcie przez rozwinięte państwo 
daleko idącej odpowiedzialności za swego oby
watela może doprowadzić do osłabienia po
czucia odpowiedzialności wśród tych obywateli. 
Dzisiaj poznaliśmy, że istnieje wiele sposobów 
pozbawienia ludzi możliwości odpowiedzialne
go postępowania. Nie tylko autokracja i dyk
tatura, ale również o wiele bardziej subtelne 
sposoby prowadzą do wywarcia na człowieku

wrażenia, że każda ważna sprawa została zde
cydowana za niego. Tak więc stanęliśmy wobec 
dylematu, że w wielu krajach rozwój „odpo
wiedzialnego społeczeństwa’ ’ doprowadził,
szczególnie wśród młodzieży, do ostrego stanu 
frustracji, ponieważ ludzie czują, że nie daje 
im się możliwości odpowiedzialnego życia, to 
jest życia sensownego. Angielskie pismo „Eco- 
nomist” postawiło ostatnio pytanie, czego moż
na się spodziewać od młodzieży, która żyje 
w czasach, gdy brzuchy są pełne, a Bóg umarł.

Problem staje się o wiele ostrzejszy obecnie, 
ponieważ weszliśmy w epokę technologiczną, 
gdy przy pomocy komputerów staje się rzeczą 
możliwą i konieczną przewidywać przyszły 
rozwój społeczeństwa i decydować o kształcie 
tego rozwoju. Powstaje mnóstwo pytań. Stare 
pytanie: „Kto planuje planistów?” musi zo
stać zastąpione przez: ,,kto opracuje programy 
dla komputerów?. Przeczytaliśmy w jednym 
z przygotowawczych tomów, że komputer mo
że wykonać każde zadanie, jeżeli zasady po
dejmowania decyzji zostały opracowane już 
uprzednio. Czy te zasady będą opracowywane 
w tajemniczej atmosferze laboratoriów nauko
wych, czy też w jawnej i szerokiej debacie 
między ludźmi, którzy chcą uczestniczyć w od
powiedzialnym dokonywaniu wyboru?

...Gdy stajemy wobec takich pytań, widzimy 
jaśniej niż kiedykolwiek, że mówiąc o odpo
wiedzialnym społeczeństwie, nie dotykamy 
spraw drugorzędnych, lecz mamy do czynienia 
z samą istotą przeznaczenia człowieka. Uświa
damiamy sobie, że jeżeli Kościoły nie będą 
miały nic do powiedzenia na te tematy, to nie 
będą mogły już uważać, że reprezentują Jezusa 
z Nazaretu, który ostrzegał nas, że prawość du
chowa człowieka, jako bytu odpowiedzialnego, 
jest o wiele ważniejsza, niż pozyskanie świata.

Dlatego w konkluzji stwierdzam, że nasze 
obecne rozumienie hasła powinno być nastę
pujące: „Odpowiedzialni ludzie, uczestniczący 
w sposób odpowiedzialny w światowym spo
łeczeństwie, w którym wszyscy przyjmują od
powiedzialność za wspólne dobro”.

TŁUM. KS. B. TRANDA



C ały świat patrzy w ostatnich tygodniach z niepokojem na to, co się 
dzieje w Niemczech Zachodnich. Niemiecka Republika Federalna 

i jej polityka jest w ogóle od dłuższego czasu źródłem zaniepokojenia 
w świecie. Ostatnio zaś to zaniepokojenie wzmogło się niepomiernie. 
Przyczyną tego są rezultaty wyborów do parlamentów krajowych (Land
tag) w Hesji i w Bawarii. W wyborach tych znaczną liczbę głosów 
i miejsc w parlamencie (w Bawarii 15 mandatów) uzyskała Narodowo- 
Demokratyczna Partia Niemiec (Nationaldemokratische Partei Deutsch
lands). Jest to partia nowa, powstała w r. 1964, partia zdecydowanie 
nacjonalistyczna, ruchliwa i sprężysta, o czym świadczy jej szybki roz
wój i sukcesy. W roku 1964 liczyła 6 tysięcy członków, obecnie 30 ty
sięcy. Jeszcze w roku 1965 uzyskała w wyborach małą liczbę głosów, 
obecnie — w Hesji i Bawarii — liczbę poważną. Na czele partii stoją 
bremeński przemysłowiec Fritz Thielau i junkier pruski Adolf 
von Thadden. Już z tego widać, że partia ma charakter prawicowy. 
Programu swojego partia dotychczas nie ogłosiła, ale sądząc z głoszo
nych haseł zmierza do usamodzielnienia się Niemiec, wycofania obcych 
wojsk z terenu kraju, uwolnienia się od wszelkich odszkodowań i obcią
żeń finansowych, wynikających z rezultatów wojny, rehabilitacji prze
szłości, podniesienia prestiżu Niemiec w świecie i usunięcia niedoma- 
gań wewnątrz państwa. Jako partia nacjonalistyczna nie uznaje utraty 
ziem, które odpadły wskutek klęski Niemiec, ani podziału Niemiec.

Oczywiście nie można odmówić obywatelom demokratycznego pań
stwa prawa do tworzenia partii według własnej woli, do chęci usunię
cia wewnętrznych niedomagań i podniesienia prestiżu państwa. Wszyst
ko to nie byłoby groźne i nie musiałoby budzić niepokoju w sąsiednich 
państwach i w świecie, gdyby nie szczególna atmosfera, w której się to 
dzieje, bolesne doświadczenia narodów i świata w niedalekiej przeszło
ści i wyraźne powiązania nowej partii, ideologiczne i osobowe, z hitle
ryzmem. Ze wszystkiego widać, że hitleryzm w łonie społeczeństwa nie
mieckiego nie został przezwyciężony, o czym świadczy wybór działacza 
hitlerowskiego na kanclerza Republiki Federalnej. Szybki zaś wzrost 
Partii Narodowo-Demokratycznej dowodzi, że skrajnie nacjonalistyczne 
tendencje w narodzie nadmiernie się wzmagają. Wszystko to jest powo
dem powszechnego zaniepokojenia w świecie. Zachodzi bowiem obawa, 
że świat może w niedługim czasie stanąć znowu wobec niemieckiego nie
bezpieczeństwa.

Wiadomo, że w Niemieckiej Republice Federalnej są nie tylko poje
dynczy ludzie, którzy sobie zdają dokładnie sprawę z win narodu nie
mieckiego popełnionych w drugiej wojnie światowej, ale także całe 
grupy i ruchy świadome smutnej przeszłości, za nią żałujące i pokutu
jące. Niestety, do świadomości całości społeczeństwa to nie doszło, szla
chetne nawoływanie głośnego Memoradum Kościoła ewangelickiego do 
upamiętania przebrzmiało bezskutecznie, naród jako taki hitleryzmu nie 
wyrwał z siebie z korzeniami. Tylko na takim tle mogła wyrosnąć 
i osiągnąć sukcesy taka partia, jak Narodowo-Demokratyczna Partia 
Niemiec. A wszystko zdaje się przemawiać za tym, że sukcesy jej będą 
w najbliższej przyszłości coraz większe. Nic dziwnego, że świat patrzy 
na ten rozwój wydarzeń z niepokojem.

Przywódcy nowej partii pragną zrehabilitować naród niemiecki, wy
bielić od zarzutu wywołania wojny i głoszą w wyborczych ulotkach, że 
„Niemcy nigdy wojny nie chciały” (Polityka 1966, Nr 49). A przecież 
nie kto inny jak kanclerz Bülow — taki sam nacjonalista jak oni, za 
którego kanclerstwa wychodziły antypolskie ustawy — uznał winę Nie
miec za wywołanie pierwszej wojny światowej, czyniąc w swoich pa
miętnikach „Denkwürdigkeiten” odpowiedzialnym za to ówczesnego 
kanclerza, Bethmanna Hollwega, i osądził to przypomnieniem rzymskie
go powiedzenia: „Quos Deus perdere vult, dementat prius” — kogo Bóg 
chce zgubić, temu najpierw odbiera rozum. Godzi się o tym pamiętać.

Ks. KAROL KOTULA



ARCHEOLOGIA 

W SŁUŻBIE 

CZŁOWIEKA

WYWIAD Z PROF. DR 
KAZIMIERZEM 

MICHAŁOWSKIM, 
CZŁONKIEM PREZYDIUM 

PAN, KIEROWNIKIEM 
KATEDRY ARCHEOLOGII

Śr ó d z ie m n o m o r s k ie j
UNIWERSYTETU 

WARSZAWSKIEGO 
KIEROWNIKIEM 

POLSKIEJ STACJI 
ARCHEOLOGICZNEJ 

W KAIRZE, 
PRZEWODNICZĄCYM 

MIĘDZYNARODOWEGO 
KOMITETU EKSPERTÓW 
DO SPRAW RATOWANIA 
ŚWIĄTYŃ ABU-SIMBEL, 
CZŁONKIEM LICZNYCH 

TOWARZYSTW 
NAUKOWYCH W KRAJU 

I ZA GRANICĄ

O udzielenie wywiadu poprosiliśmy wybitnego, światowej 
sławy archeologa, PROF. DR KAZIMIERZA MICHAŁOW
SKIEGO, którego Jubileusz 65-lecia urodzin i 40-lec*a pracy 
naukowej obchodzi nie tylko świat naukowy, ale również i całe 
nasze społeczeństwo.

Profesor rozpoczął swoją działalność naukową w okresie 
międzywojennym, kiedy archeologia śródziemnomorska w Pol
sce stawiała pierwsze kroki. On to zostaje w latach 1936—1939 
organizatorem a następnie kierownikiem polsko-francuskiej 
ekspedycji archeologicznej w Edfu (Egipt). Po wojnie przy
stępuje do prac wykopaliskowych na terenach nadczarnomor
skich (Mirmeki), a następnie w Egipcie, Syrii, Sudanie i Cyp
rze, gdzie dotąd kieruje pracami badawczymi. Jest autorem 
szeregu wybitnych prac, z których wiele ukazało się poza gra
nicami naszego kraju. Na szczególną uwagę zasługują dwie 
ubiegłoroczne publikacje dotyczące Faras, z których jedna 
(Faras. Die Kathedrale aus dem Wüstensand) ukazała się wr Zu
rychu, zaś druga (Faras. Centre artistique de la Nubie chre- 
tienne) w Lejdzie, stanowią one obecnie cenny wkład do nauki 
światowej, jako jedyne w tym zakresie monografie.

Panie Profesorze, z okazji 
Pańskiego Jubileuszu mamy 
zaszczyt prosić Pana o udziele
nie nam kilku odpowiedzi 
szczególnie interesujących na
sze pismo:

Jako wybitny znawca pro
blemu, pozwoli Pan Profesor 
zaprezentować nam swoją oce
nę postępu i pozycji polskiej 
archeologii śródziemnomorskiej 
w stosunku do minionego o- 
kresu sprzed Pańskiej działal
ności naukowej?

Archeologia śródziemnomor
ska (zwana dawniej klasyczną) 
była traktowana jako nauka 
pomocnicza filologii klasycznej, 
bądź też historii sztuki. Nie 
znajdowała się także w nurcie 
międzynarodowej problematy
ki naukowej, stanowiła bowiem 
jej zaścianek. Tytuły naukowe 
uzyskiwane w tej dyscyplinie
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przyjmowane były za granicą 
z uśmieszkiem, a było to prze
de wszystkim wynikiem tego, 
iż polskie publikacje znajdowa
ły się poza kontrolą świato
wej opinii naukowej.

Dopiero pierwszym osiągnię
ciem stały się zorganizowane 
wspólnie przez Uniwersytet 
Warszawski i Francuski Insty
tu t Archeologiczny wykopali
ska w Edfu (1936—1939), któ
rych znaczenie jak i trzy tomo
wa publikacja wyraźnie udo
kumentowały światu, że jednak 
możemy coś znaczyć. Zasadni
cze jednakże zmiany na grun
cie polskiej archeologii nastą
piły dopiero po 1956 r.

Dziś niewątpliwie stoimy w 
czołówce światowej archeolo
gii. Nam bowiem powierza się 
najbardziej odpowiedzialne sta
nowiska archeologiczne w 
Egipcie, Sudanie, Syrii czy 
Cyprze. Rozwijamy tam naj
bardziej ożywioną działalność, 
mając na swym koncie tak 
spektakularne odkrycia jak w 
Faras czy Deir el-Bahari. To 
wszystko przyczynia się do 
wzrostu naszego znaczenia, tak 
że nie jest rzeczą przypadku, 
iż zaczyna się mówić o polskiej 
szkole archeologicznej, którą 
cechuje nie tylko chęć prawi
dłowego odkrywania, ale rów
nież jak najszybsza publikacja 
zdobytej dokumentacji archeo
logicznej, pozwalającej jedno
cześnie na wyciąganie wnios
ków nie przez innych, ale przez 
nas samych. Mało tego, mamy 
obecnie przykłady naśladowni
ctwa naszej metody zwłaszcza 
przez Szwedów i Hiszpanów, 
którzy po opublikowaniu przez 
nas pierwszego tomu Faras 
(1962), dotyczącego pierw
szej kampanii wykopaliskowej 
1961 r., przystąpili do publika
cji swoich odkryć na terenie 
Nubii. Drugą zasadniczą i cha
rakterystyczną cechą polskiej 
szkoły archeologicznej jest 
kompleksowość badań. Wciąga 
bowiem do pracy nie tylko ar
cheologów, ale również i antro
pologów, architektów, chemi
ków, konserwatorów i wielu 
innych. Pozwala to nie tylko 
widzieć nas jako tych. którzy 
potrafią odkryć i zbadać, ale 
również jako tych, którzy kon
serwują, rekonstruują i publi
kują. Trzeba przyznać, że jest 
to cechą niewielu ekspedycji 
badawczych pracujących na

tym polu. Nie bez znaczenia 
dla rozwoju polskiej archeolo
gii śródziemnomorskiej pozo
staje rola, jaką spełnia Polska 
Stacja Archeologiczna w Kai
rze. Tu skupia się centrum pol
skiej myśli archeologicznej, tu 
rodzą się i rozwijają liczne 
kontakty naukowe, pozostające 
w ścisłym związku z krzewie
niem naszych tendencji we 
współczesnej archeologii.

Jak, zdaniem Pana Profeso
ra, należy oceniać znaczenie 
odkryć archeologicznych w 
Nubii, szczególnie zaś w Fa
ras i Dongoli, dla badań nad 
wczesnym chrześcijaństwem? i 
jaki tym samym jest wkład 
Pańskich badań dla archeologii 
paleochrześcijańskiej?

Przede wszystkim nasze od
krycia w Faras zmieniły do
tychczasowe poglądy na sztu
kę wczesnobizantyjską, a tym 
samym wczesnochrześcijańską. 
Dotąd bowiem znaliśmy, jako 
klasyczną reprezentantkę sztu
ki bizantyjskiej — mozaikę, 
natomiast dzisiaj, w wyniku 
tych jedynych w swoim rodza
ju znalezisk, możemy stwier
dzić, że obok mozaiki rozwija
ło się równie bogate malar
stwo freskowe. Przykłady tego 
łatwo odnaleźć w najnowszych 
publikacjach dotyczących Bi
zancjum. Odkrycia w Faras 
zmieniają do niedawna funk
cjonujący pogląd na malarstwo 
tego regionu. W Nubii znajdo
wano dotychczas tylko frag
menty malarstwa koptyjskiego. 
którego wpływu również nie
podobna odrzucać w przypadku 
malarstwa w Faras, gdzie znaj
dowało się niewątpliwie cen
trum nubijskiej sztuki chrześ
cijańskiej.

Drugim odkryciem faraskim 
są bezcenne i dotąd nieznane 
dokumenty historyczne, prze
de wszystkim zaś inskrypcje, 
wśród których poczesne miej
sce zajmuje m.in. opubliko
wana już „lista biskupów”. 
Dokumenty te w zupełnie no
wym świetle ukazały chrze
ścijańską Nubię, dotąd prawie 
że zupełnie nieznaną. Pojawi
ły się nowe imiona władców 
tej krainy, bądź też znaleziono 
potwierdzenie tego wszystkie
go, co dotąd wydawało się 
bardziej niż problematyczne. 
Mają tu właśnie i swoją wy
mowę nasze wykopaliska w

Dongoli, która znana była je
dynie ze źródeł arabskich, z 
których jedne mówiły, że by
ła to wioska, inne zaś, że duże 
miasto. Już pierwsza kampa
nia wykopaliskowa (1964), w 
czasie której ukazały się po
tężne granitowe kolumny ba
zyliki chrześcijańskiej, wyraź
nie potwierdziła tę drugą wer
sję — tak, było to potężne 
miasto, stolica zjednoczonych 
królestw Nabadii.

Nasze badania całkowicie 
zmieniły pogląd na historię 
Nubii, która jako chrześcijań
skie imperium przetrwała do 
XIV w., by wreszcie ulec na
jazdom arabskim. Ocena tych 
odkryć i ich znaczenie znalaz
ły szczególny swój wyraz w 
ostatnich moich obcojęzycz
nych publikacjach.
Czy Pan Profesor przewiduje 
rozszerzenie prac badawczych, 
prowadzonych przez polskich 
archeologów?

Jesteśmy pierwszymi w 
świecie, którzy wypracowali 
właściwy typ archeologii śród
ziemnomorskiej, na Zachodzie 
bowiem, w tradycyjnych ośrod
kach archeologicznych, w dal
szym ciągu istnieje separacja 
archeologii klasycznej od np. 
egiptologii. Naszym zadaniem 
jest natomiast utrzymanie te
go syntetycznego profilu, gdzie 
skupiają się w jedną całość 
kulturową te wszystkie cywi
lizacje, które zaważyły na ob
liczu Starożytności. Dlatego 
też naszym zadaniem pozo
staje kontynuowanie naszych 
badań nad Egiptem, Syrią czy 
kulturami klasycznymi. Na
szym pragnieniem zaś winno 
być uchwycenie pozostałych 
kultur Starożytnego Wschodu, 
szczególnie Mezopotamii.

Sądzę, że bliska jest per
spektywa rozszerzenia naszych 
ośrodków badawczych poza 
Egipt, Syrię, Sudan, czy Cypr 
— szczególnie na tereny Afry
ki Północnei, mvśle tu zwłasz
cza o Algerii i Libii.

Jednym z naszych zamierzeń 
stanie się przypuszczalnie prze
kształcenie Polskiei Stacji Ar
cheologicznej w Kairze w In
stytut. za który nota bene 
uchodzi już ona za granica. 
Wolimy jednak być skromni, 
bo nie o nazwy tu chodzi, ale 
o sukcesy na polu nauki.

(Dokończenie na str. 18)
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Ą rcydzieło Bertela Thorvald- 
** sena uznano powszechnie 
za najlepszą rzeźbę przedsta
wiającą postać Jezusa Chry
stusa.

Ten sąd opinii publicznej 
przyczynił się w znacznej mie
rze do pokrzywdzenia innych 
rzeźbiarzy, którzy wielkiemu 
Duńczykowi nie tylko dorów
nywali, ale niekiedy przewyż
szali w plastycznym mistrzow
skim przedstawieniu sylwetk'i 
Zbawiciela.

„Chrystus przed sądem na
rodu” dłuta Marka Antokol- 
skiego, znajdujący się w Ga
lerii Tretiakowskiej w Mo
skwie, to rzeźba, która swoje
go czasu poruszyła cały świat 
artystyczny, później zapom
niana przez opinię publiczną i 
usunięta w cień przez inne 
czynniki zewnętrzne, jest wy
mownym przykładem uprzed
nio wyrażonej myśli.

Sądzę, że warto przypomnieć 
dzieło i jego twórcę, tym bar
dziej że nie mogę wyzbyć się 
wewnętrznego przekonania, że 
był on z pochodzenia Pola
kiem.

Posąg wykuty w marmurze 
przedstawia postać Chrystusa 
w chwili sądu. Frontalne usta
wienie figury, podkreślone po
ziomym wysokim schodkiem, 
nadaje sylwetce specjalny wy

raz pokory, prostolinijności, 
poddania się woli Najwyższe
go.

Prostotę podkreśla gruby 
chiton i zwykłe sandały o 
ciężkiej podeszwie.

Związane w łokciach ręce, 
spokojnie opuszczone, wspa
niale harmonizują z szerokimi 
nieruchomymi fałdami odzie
ży — pełna bierność.

Głowa lekko skłoniona — 
pełne oddanie i pokora, ale za
razem wewnętrzna nieugiętość, 
głębokie przekonanie o nie
winności i prawości.

Twarz — zdumiewające bo
gactwo psychologicznych od
cieni i duchowych doznań. Nie 
ma tam sentymentalizmu. Ry
sy kształtowane energicznie, 
wyraziście ale z mistrzowską 
precyzją. Stanowczość, mę
stwo, nieugiętość, stonowane 
łagodnością, zamyśleniem, wy
rozumieniem, przebaczeniem, 
miłością. Twarz, której zapo
mnieć niepodobna.

Całość, to dramat w kulmi
nacyjnym momencie spięcia 
dwóch sił, w którym wznio
słość Skazańca zwyciężyła e- 
goizm oskarżycieli.

Wszystkie kompozycyjne i 
plastyczne środki, jakie Anto
kolski tu zastosował, dały w 
sumie wspaniałe arcydzieło.

Jego twórca urodził się 2 li
stopada 1843 r. w Wilnie. Już 
w dzieciństwie wykazywał nie
pospolity talent rzeźbiarski. 
Rodzice oddali go do miejsco
wej pracowni rzeźbiarskiej, 
aby nauczyć go rzemiosła. W 
siedemnastym roku życia wra
ca do domu z postanowieniem 
dalszego kształcenia się. Jako 
samouk uczy się historii, lite
ratury i języka francuskiego. 
Wspomina później — „Moją 
namiętnością było jechać do
kądkolwiek aby się uczyć, ro
dzice jednak o tym słyszeć nie 
chcieli”. Dopiero po dwóch la
tach od chwili powrotu do do
mu, dzięki życzliwym ludziom 
jego pragnienia się spełniły. 
W 1862 r. Marek Antokolski 
został zaliczony w poczet wol
nych słuchaczy Akademii 
Sztuk Pięknych w Petersbur
gu. Tutaj szybko poznano się 
na jego oryginalnym talencie. 
Antokolski studiuje rzeźbę pod 
kierunkiem prof. 1.1. Rejmer- 
sa. W 1864 r, na dorocznej wy

stawie w akademii uznanie 
budzi jego płaskorzeźba „Kra
wiec”, za którą otrzymuje 
srebrny medal drugiego stop
nia. W następnym roku „Ską
piec” przynosi mu srebrny 
medal pierwszego stopnia.

Pierwsze prace związane są 
z Wilnem i w dokładnym, re
alistycznym ujęciu ukazują 
przedstawicieli miejscowego 
społeczeństwa żydowskiego. 
Wzbudziły one zainteresowa
nie jednego z najlepszych pe
tersburskich krytyków sztuki
— Stasowa. Marek Antokolski
— realista, entuzjasta estetyki 
Bielińskiego i Czernyszew- 
skiego — czuł się skrępowany 
wymogami programu akade
mii, opartymi na przestrzega
niu kanonów sztuki starogrec- 
kiej. Nawiązał kontakt z Re- 
pinem i Kramskim. W obronie 
realizmu wygłaszał odczyty i 
drukował artykuły w prasie.

CHRYSTUS PRZ

Rzeźba Mar
Zwracając się do obrońców 
pseudoklasycyzmu, pisał — 
„...chcecie ożywić formy, w któ
rych wyraża się nasz ideał — 
życie; w tym właśnie błąd, gdyż 
możecie stworzyć tylko formy 
co najwyżej równe lub podob
ne, a nie to, co już raz było 
stworzone... Myśmy (realiści — 
dop. J. O.) nikogo nie naślado
wali lecz tworzyli, dlatego my 
w rzeczywistości szukamy 
piękna, a wy w pięknie szuka
cie rzeczywistości'9.

Często występował przeciw
ko bezmyślnemu naśladowaniu 
starogreckiej sztuki. Domagał 
się aby nie kopiować, ale two
rzyć dzieła, w których „... w y
czuwa się życie — świeci się 
dusza".

Jego poglądy nie znalazły 
uznania wśród profesorów a- 
kademii. Płaskorzeźba „Napad 
inkwizytorów na hiszpańskich 
Żydów podczas Paschy” two
rzona z myślą uzyskania tytu
łu artysty (jako wolny słu
chacz, Antokolski nie miał 
prawa do złotego medalu), zo
stała odrzucona. Mimo tego

13



Antokolski tworzy w tym sa
mym typie inne płaskorzeźby 
(„Spór o Talmud”, „Carewna 
Zofia”, „Scena z nocy św. 
Bartłomieja” i inne).

Artysta marzy o rzeźbie 
wielkiej — chciałem zrobić 
w rzeźbie to, co moi towarzy
sze robili w malarstwie, po
wrócić mianowicie do żywego 
źródła duszy. Rzeźba osiągnęła 
wysoką technikę, budziła za
chwyt, pieściła oko, lecz nie 
pobudzała uczuć. Chcę, aby 
marmur przemówił swoim 
zdławionym, potężnym, lako
nicznym językiem”.

Pierwszym arcydziełem
Marka Antokolskiego była 
rzeźba „Iwan Groźny”. Poru
szyła ona wszystkich. Pracow
nię artysty odwiedził nawet 
Aleksander II.

J. S. Turgieniew, przygląda
jąc się zakutemu w marmur, 
pochylonemu na tronie caro-

SĄDEM NARODU 

Antokolskiego
wi, pisał — „I co on pocznie, 
jak wstanie? Torturować, mod
lić się? Lub torturować i mod
lić się? Nie trzeba być szcze
gólnie uczuciowym człowie

kiem, ażeby zrozumieć co 
chciał powiedzieć artysta. To 
co zamierzał pokazać w swym  
dziele jest skomplikowane jak 
w ogóle wszystko co wchodzi 
w zakres życia ludzkiego. 
Spełnił swoje zadanie z taką 
widoczną jasnością, z taką 
wiarą mistrza, że odsuwać się 
od niego jest niemożliwością, 
niemożliwością także jest 
przedstawić Groźnego inaczej 
niż tak, jak uczyniła to twór
cza fantazja Antokolskiego”. 
Marzenie Antokolskiego zosta
ło spełnione — w roku 1875 
otrzymał tytuł akademika. 
Studia, wytężona praca przy 
jednocześnie ciężkich warun
kach życia, poważnie nadwe
rężyły jego zdrowie. Antokol
ski wyjeżdża do Rzymu. Le
czy się, ale nie zaprzestaje 
swej twórczości. Powstaje tam 
posąg Piotra I. Artystę pocią
gają jednostki silne, zdecydo
wane. Wykonuje szereg szki
ców postaci historycznych. Za
mysł nie doczekał się realiza
cji.

W Rosji szaleje wtedy anty
semityzm. Wpływa to decydu
jąco na zmianę tematyki pra
cy artysty. We Włoszech nie 
czuje się najlepiej, do Rosji 
nie może wrócić. Antokolski 
jest chory i przygnębiony. Za
interesowania plastyczne rzeź
biarza zmieniają się. Chce 
stworzyć dzieło, które będzie 
protestem przeciw temu, co się 
dzieje w Rosji.

Wtedy to w wielkim bólu i 
mozole wykuwa w marmurze 
„Chrystusa przed sądem naro
du”.

„... już kilka tygodni robię 
,,Chrysusta” lub jak ja Go na
zywam  — „Wielkiego Jezusa” 
— pisał Antokolski do Staso- 
wa w 1873 r. — „Wydaje mi 
się, że przyjęta nazwa może 
dowieść, że całkowicie pragnę 
odstąpić od pierwotnego mego 
„mistycznego Chrystusa”; chcę 
pokazać Go jako reformatora, 
który powstał przeciw faryzeu
szom... On stanął za naród, za 
braterstwo i za swobodę; za 
ten ślepy naród, który z taką 
wściekłością i nieświadomością 
krzyczał: „Ukrzyżuj, ukrzyżuj 
Go!”.

— Przedstawiam Go w tym  
momencie, gdy stoi przed są
dem tego narodu, za który zło

żył ofiarę. Moment ten w y
brałem dlatego, że po pierw
sze — zawiązany tu jest węzeł 
dramatu. Nadzwyczaj wspa
niały jest w tej minucie du
chowy obraz Jezusa... Po wtó
re ... „przed sadem narodu”, 
ja to pojmuję jak obecny 
sąd...”.

W 1874 r. statua została 
ukończona. W cztery lata póź
niej na wystawie w Paryżu 
przyniosła artyście honorowy 
medal i Order Legii.

Rozpoczynając wspomnienie 
o wielkim dziele i jego twórcy 
wyraziłem przypuszczenie o 
ewentualnie polskim pocho
dzeniu Antokolskiego.

Nie ma w Wilnie dokumen
tów gminy żydowskiej, z któ- 
rej wywodził się Marek Anto
kolski, ale warunki' jakie 
istniały w Wilnie w XIX w., 
pierwsi polscy profesorowie 
rzeźbiarza, mimo tego, że 
kształcił się w Rosji, był z nią 
uczuciowo związany i jej sztu
kę wzbogacił — wszystko to 
sprawia, że przypuszczenie ja
koby twórca jednej z najpięk
niejszych rzeźb Chrystusa był 
pochodzenia polskiego — nie 
jest pozbawione sensu.

JANUSZ OKSZA
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2 0  L A T  U N E S C O
„Wojny rodzą się we wnętrzu człowieka”

W  listopadzie 1945 r., w roku 
zakończenia największej z 

dotychczasowych wojen, przedsta
wiciele 44 krajów  zebrali się na 
wspólnej konferencji, podczas któ
rej opracowali projekt nowej orga
nizacji międzynarodowej, mającej 
na celu wychowywanie człowieka 
w duchu pokoju i współpracy z 
wszystkimi ludźmi. W dniu 4 paź
dziernika 1946 r. dokumenty tej 
konferencji zostały przyjęte przez 
przedstawicieli 20 krajów. Powoła
na wtedy do życia organizacja o- 
trzymała nazwę UNESCO. Jest to 
skrót pierwszych liter United Na- 
tions for Education, Science and 
Culture Organisation (Organizacja 
Narodów Zjednoczonych do Spraw 
Wychowania, Nauki i Kultury). 
Członkami UNESCO są państwa i 
organizacje międzynarodowe.

Dwudziestej rocznicy powstania 
tej organizacji poświęcony został 
specjalny podwójny num er „Kurie
ra UNESCO” (7/8, 1966), (Redakcja: 
Sandy Koffler). Siedziba redakcji 
mieści się w  Paryżu, w gmachu 
UNESCO przy Place de Fontenoy. 
„K urier” wydawany jest w ośmiu 
językach: angielskim, arabskim,
francuskim, hiszpańskim, japoń
skim, niemieckim, rosyjskim i 
włoskim.

Artykuł wstępny, poświęcony 
wspomnianej rocznicy, zatytułowa
ny UNESCO ma 20 lat, napisany zo
stał przez jej aktualnego dyrekto
ra generalnego, p. Rene Maheu. 
W istocie jest to skrócony tekst 
przemówienia, które Renć Maheu 
wygłosił na forum Rady Gospodar
czo-Społecznej ONZ. Określając tę 
organizację, jako „instrument 
współpracy”, mówca stwierdził, iż 
współpraca ta posiada charakter 
jednocześnie „duchowy i praktycz
ny”. Praca UNESCO polega przede 
wszystkim na wysiłkach, mających 
na celu rozwój ducha. „Uczeni, 
artyści i myśliciele, których współ
pracę sobie zapewniamvy są solą tej 
ziemi. Dzięki nim  i przez ich twór
czą siłę powstają dobra tego świa
ta , które służą człowiekowi i tkwią  
w głębi jego sumienia. Dzięki twór
com rasa ludzka ulega powoli prze
mianie — od niedoli do daleko się
gającej wolności, opartej na świa
domej odpowiedzialności” — stw ier
dził Rene Maheu. Oto inna jego 
wypowiedź z tego samego artykułu,

na temat genezy wojny i pokoju. 
„UNESCO opiera się na wierze, że 
wolność jest tym  czynnikiem, który  
ostatecznie rozstrzyga w dziedzinie 
historii, a zwłaszcza w sprawie w oj
ny lub pokoju. W ojny rodzą się we 
wnętrzu człowieka — tak więc jest 
tylko jeden prawdziwy pokój, k tó
ry realizuje się przez związek du
cha z  pewnym  porządkiem uznawa
nym  przez ducha. Co stanowi isto
tę tego ducha? Jest nim  godność 
człowieka, która w najbardziej róż
ny sposób dochodzi do głosu za po
średnictwem różnych praw ludz
kich, godność, której panowanie w  
ramach porządku społecznego ozna
cza sprawiedliwość, a w sercach 
oznacza miłość lub przynajmniej 
tolerancję. Właśnie dlatego założy
ciele UNESCO podkreślali z mocą, 
że obrona pokoju rozpocząć się m u 
si we wnętrzu ludzkim “. W konse
kwencji — według słów dyrektora 
generalnego — „UNESCO, jako 
zorganizowana instytucja w służbie 
poszczególnych państw (...) repre
zentując pewien sposób myślenia, 
do sumień poszczególnych ludzi 
zwraca się ze specjalnym apelem”.

Cykl artykułów problemowych 
otwiera artykuł 20 lat nauki w  
świecie (aut. Ritchie Calder). Autor 
stwierdza, że współczesna genera
cja jest zupełnie niepodobna do 
żadnej z poprzednich. Sprawiła to 
głównie epoka atomowa, w  której 
wypadło nam żyć. Nastała ona w 
dniu 16 lipca 1945 r., dokładnie
0 godz. 5 m inut 30, na pustyni w 
pobliżu Nowego Meksyku. Jej na
stępstwem były zniszczone w strasz
liwy sposób miasta Hiroszima i Na
gasaki. Rzeczą zwyczajną dla tej 
epoki są więc odrzutowce i ich bar
dziej rozwinięte „rodzeństwo” — 
sondy kosmiczne, sztuczne satelity
1 pojazdy załogowe. Współczesna 
nauka nie „sonduje” jedynie kos
mosu; w istopniu równym dąży ona 
także do zbadania tego „kosmosu”, 
jakim jest człowiek, jego pocho
dzenie a także pochodzenie życia 
w ogóle. Autor artykułu cytuje 
ogromnie interesującą wypowiedź 
Einsteina z 1946 r.: „... Nie możemy 
serc ludzkich przemienić przy po
mocy mechanizmów, lecz tylko w  
ten sposób i na tyle, na ile sami 
podlegamy przemianie (...). Musimy 
być świadomi tego, że niepodobna 
pracować jednocześnie dla wojny i

dla pokoju. Tylko wtedy, gdy je 
steśmy ludźmi czystego ducha i ser
ca, posiadać będziemy siłę do prze
zwyciężenia strachu, który nawie
dził świat”. Niestety, ani autor a r
tykułu, ani Albert Einstein nie 
udzielili odpowiedzi, w jaki sposób 
można mieć czyste serce i czyste
go ducha. Odpowiedź na to pytanie 
znaleźć może człowiek w Biblii.

Wśród wielu innych cennych a r
tykułów, zamieszczonych w oma
wianym „Kurierze UNESCO”, w y
mienić warto artykuł Roberta Lind- 
saya i Raymonda B. Nixona na te
m at rozwoju masowych środków 
komunikacji i informacji. Oto koń
cowe zdanie z tego artykułu: „Z ca
łą pewnością trzeba światu więcej 
książek, więcej filmów, więcej sta
cji nadawczych, więcej czasopism 
i dzienników, więcej odbiorników. 
Ale pamiętać m usim y także o tym, 
żeby one pozostały tym , czym są: 
instrumentami służącymi i oddany
mi do dyspozycji człowiekowi. Sa
me w sobie są niczym. Tylko czło
wiek, który posługuje się nimi, aby 
móc zwrócić się do swych bliźnich, 
może im  tym  samym nadać war
tości”.

Następny artykuł, Pokój rodzi się 
we wnętrzu człowieka, otwiera 
część historyczną zeszytu. Zawiera 
szereg krótkich wypowiedzi róż
nych wybitnych ludzi. Wśród kilku
nastu nazwisk natrafiam y na wypo
wiedzi dotychczasowych general
nych dyrektorów UNESCO, a tak
że Jaw aharlala Nehru, premiera 
Indii, czy Reinholda Niebuhra, pro
testanckiego teologa z USA.

Brak miejsca nie pozwala nam 
na szczegółowe omówienie wszyst
kich ciekawych pozycji i m ateria
łów zawartych w specjalnym zeszy
cie „Kuriera”. Na zakończenie p ra
gniemy podkreślić, że głównym ha
słem i mottem numeru jest zdanie, 
które kilkakrotnie powtarza się w 
różnych wypowiedziach i artyku
łach, a  brzmi następująco: „Po
nieważ wojny rodzą się we wnętrzu 
człowieka, również we wnętrzu  
ludzkim  powstać muszą dzieła słu
żące obronie pokoju”. Do realizacji 
tej myśli powinnien przyczynić się 
każdy chrześcijanin, pamiętając o 
błogosławieństwie Jezusa Chrystu
sa dla tych, którzy pokój czynią.

MAREK RETO

UNESCO, to organizacja wycho
wująca człowieka w duchu pokoju 
i współpracy z w szystkim i ludźmi. 
To symboliczne zdjęcie przedruko
w ujem y z „Kuriera UNESCO”.
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Jeszcze o Soborze
8 grudnia 1966 r. minął rok 

od zakończenia II Soboru 
Watykańskiego. I właśnie w 
grudniu ukazały się dwie 
książki na temat Soboru, któ
re pragniemy zaanonsować 
czytelnikom. *) Są to prace 
dwóch polskich koresponden
tów prasowych na Soborze: 
przedstawiciela Wydawnictwa 
PAX, Zbigniewa Czajkowskie
go — Ostatnia sesja i kore
spondenta Ignacego Krasickie
go — Kartki z Piazza San 
Pietro.

Dwie książki, dwie różne 
postawy, dwa różne spojrzenia 
— katolika i marksisty. Pier
wsza pozycja, to dość dokład
ne sprawozdanie z obrad IV 
sesji Soboru. Znajdujemy w 
niej wiele fragmentów wypo
wiedzi poszczególnych uczest
ników. Książka Krasickiego 
jest zbiorem notatek pisanych 
w czasie trwania całego Sobo
ru. Sam tytuł sugeruje, że są 
to obserwacje nie tylko obrad, 
ale otoczenia, które Soborem 
żyło, relacje spotkań, rozmów 
z delegatami, fragmenty arty
kułów z prasy zachodniej itp. 
Książka Z. Czajkowskiego daje 
obraz prac Soboru, gorących 
dyskusji nad poszczególnymi 
uchwałami. Czwarta sesja, któ
rej ta praca jest właśnie 
poświęcona, była sesją naj
krótszą, ale i najważniejszą. 
Na 16 dokumentów uchwalo
nych w czasie Vaticanum II 
na nią przyoada 11, w tym 
deklaracja „O wolności religij
nej”. Mimo zaakceptowania na 
poprzedniej sesji dekretu „O 
Ekumenizmie”, rozgorzała wo
kół niego gorąca dyskusja. 
Znaczenie tego dokumentu 
podkreślił jeden z kardynałów 
(cytuje za Z. Czajkowskim): 

nie można mówić o eku

*) Zbigniew Czajkowski: Ostat
nia sesja Vaticanum II. IW PAX. 
Warszawa 1966. Ignacy Krasicki: 
Kartki z Piazza San Pietro. Wyd 
Literackie. Kraków 1966.

menizmie, jeśli się nie akcep
tuje zasady wolności religii”. 
Z. Czajkowski przytacza głos 
w dyskusji bpa Monaco, Jeana 
Ruppa: „Schemat jest zbyt ne
gatywny i odnosi się do ab
strakcyjnego pojęcia wolności, 
pachnącego jeszcze ubiegłym 
stuleciem. Istnieje obawa, że 
raz jeszcze powie się, iż Ko
ściół znów spóźnił się ze swy
mi ideami reformy i rewolucji. 
Należałoby również z wielkim  
pożytkiem dla deklaracji włą
czyć do jej tekstu siedem pro
pozycji dotyczących religii, u- 
chwalonych ostatnio przez 
Światową Radę Kościołów w 
Genewie”.

Książka Czajkowskiego za
wiera niewiele uwag krytycz
nych. Z cytowanych fragmen
tów dyskusji czytelnik sam 
tworzy obraz gorącej atmosfe
ry obrad soborowcyh, rozbież
ności i sporów, łagodzonych 
przez kompromisowy często
kroć charakter uchwał.

Ostatnia sesja, w połączeniu 
z poprzednio wydanymi książ
kami tego autora (Na Soborze 
i poza Soborem oraz Sobór 
wielkich nadziei, której Z. 
Czajkowski jest współauto
rem), oddaje przebieg obrad 
Soboru Watykańskiego II i dla 
czytelnika, który nie ma do
stępu do oficjalnych dokumen
tów soborowych, jest ciekawą 
historią zjawiska, jakim był 
,,Sobór wielkich nadziei”.

Zupełnie inny charakter ma 
praca I. Krasickiego — zbiór 
reportaży, zapisków krytycz
nych, notowanych — jak mó
wi autor — „zazwyczaj w po
śpiechu, gdzie się dało: bywa
ło, że na masce samochodu, w 
Bazylice Sw. Piotra, w kafejce 
lub traktorii”. Interesuje go 
szczególnie problem stosunku 
Kościoła do marksizmu, do ko
munizmu, problem, który w 
auli soborowej był szczególnie 
gorąco dyskutowany. Krasicki 
boleje, że ekumenizm Jana 
XXIII — jedność wszystkich

ludzi dobrej woli — w dal
szych sesjach Soboru stał się 
ekumenizmem przede wszyst
kim międzykonfesyjnym, że 
„... Watykan doby soborowej 
nie tyle pragnie rzeczywistej 
normalizacji, prawdziwego po
jednania ze światem socjali
stycznym, ile legitymacji uła
twiającej mu wstęp do A fry
ki, Azji, Ameryki Południo
wej. Może mylimy się, ale fak
ty i tylko fakty wyprowadzić 
nas mogą z błędu. Faktów 
tych jednak na razie wciąż 
zbyt mało..”.

Wiele miejsca poświęca au
tor jednej z nowo powstałych 
instytucji — Sekretariatowi 
dla Niewierzących i jego prze
wodniczącemu, abp. Wiednia, 
kardynałowi Koenigowi. Sze
roko komentuje Krasicki wy
stąpienia biskupów polskich 
na Soborze, często zaskakują
ce oraz stosunki polsko-nie
mieckie, zakończone niechlub
nym Orędziem. Wiele w tej 
książce ciekawostek, zakuliso
wych rozgrywek, dużo uwag 
krytycznych. „Polemiki i kon
trowersje soborowe — pisze 
autor — wynikają nie tylko z 
różnych postaw doktrynalnych 
lub z rozmaitych, sprzecznych 
nieraz z sobą, potrzeb duszpa
sterskich lokalnych episkopa
tów, ale także z przyczyn 
zgoła niereligijnych, politycz
nych”. Dowiadujemy się np. 
dlaczego nie doszło do dysku
sji nad uchyleniem celibatu 
księży itp.

Te ciekawe i bardzo różno
rodne Kartki kończy Krasicki 
słowami:

„Jak więc ocenić w sumie 
ten Sobór? Jak może żaden in
ny, był Soborem wielkich na
dziei, ale i niemałych rozcza
rowań. Jeśli to, co osiągnął. 
potraktować jako punkt w yj
ścia do dalszych zmian, jako 
wstęp do całego historycznego 
procesu ewolucji — to Vatica- 
num II zdało wobec dzisiejsze
go świata egzamin. Jeżeli jed
nak miałby to być koniec 
zmian, kres ewolucji — to nie
uchronnie przyszłe pokolenia 
zaliczą go do rzędu kolosal
nych niewypałów. A więc po
zostaje jedno: cierpliwa, nie
ubłagana próba czasu”.

J. S.

W Ś R Ó D  K S I Ą Ż E K
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Nowe wydawnictwa ChSS
N akładem Instytutu Wydawni

czego „Ars Christiana”, będą
cego własnością Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Społecznego, uka
zały się dwie pozycje książkowe, 
które stanowią udział Stowarzysze
nia w uczczeniu tysiąclecia chrztu 
i państwowości Polski.

Pierwsza praca pt.: Książka ka
tolicka w Polsce 1945— 1965 *) — 
jest spisem bibliograficznym, obej
mującym wszystkie pozycje książ
kowe wydane w powojennym dwu
dziestoleciu przez wydawnictwa ka
tolickie.

Spis zawiera 4567 tytułów, pióra 
1310 autorów i tłumaczy. Spis po
przedzono przedmową prof. dr 
Konrada Górskiego, który zebrane 
pozycje dzieli na trzy kategorie:

— „Dzieła bezpośrednio wiążące się 
ze źródłami chrześcijaństwa, hi
storią Kościoła, historią litera
tury kościelnej, zawierające w y
kład doktryny katolickiej we 
wszelkich jej aspektach, naucza
nie tej doktryny na wszystkich  
poziomach, teksty  liturgiczne i 
modlitewne, druki pomocnicze 
i techniczne, niezbędne dla 
sprawnego funkcjonowania or
ganizacji kościelnej.

— Dzieła beletrystyczne, napisane 
przez autorów, którzy są znani 
jdko pisarze wyznający katolic
ki pogląd na świat, przy czym  
niniejsza bibliografia zamieszcza 
nie tylko te ich dzieła, które są 
osnute na problematyce katolic
kiej, ale również i te, których  
tematyka nie ma nic wspólnego 
ani z katolicyzmem, ani z reli- 
gią w ogóle.

— Dzieła o tematyce naukowej, 
całkowicie pożar eligijnej, ale 
wydane przez instytut wydawni
czy, którego działalność jest w 
głównej mierze poświęcona pu
blikowaniu literatury naukowej 
lub beletrystycznej, związanej z 
katolicyzmem”.

Spis bibliograficzny poprzedzony 
jest jeszcze ciekawym wstępem 
młodego publicysty ChSS, Wacła
wa J. Tkaczyka. Znajdujemy tarn 
sporo m ateriału odnośnie do wy
dawnictw katolickich i charaktery
stykę nurtów wydawniczych, jakie 
istniały w ostatnim 20-leciu.

Spis bibliograficzny składa się 
z 11 następujących działów: I Pis
mo Święte, II Biblistyka, III Filo
zofia, teologia, prawo, IV! katechiz
my, podręczniki i program nauki 
religii, literatura religijna dla dzie
ci, V liturgika, VI Kalendaria li
turgiczne, VII Nabożeństwa, modli
tewniki, śpiewniki, nuty, VIII Hi* 
storia, polityka, życiorysy, pam ięt
niki, IX Filologia, literatura, 
X Sztuka, XI Kalendarze, katalogi, 
informatory, sprawozdania, varia. 
Na końcu książki umieszczono w y
kaz ważniejszych katolickich insty
tucji wydawniczych oraz indeks 
autorów. Książka ta jest jakby bi
lansem literatury religijnej w yda
nej po II wojnie światowej w Pol
sce.

Drugą z kolei pozycją wydaną 
przez Instytut Wydawniczy „Ars 
Christiana” jest album, obrazujący 
budowę i odbudowę kościołów w 
Polsce Ludowej.

Książka nosi tytuł Kościoły w  
Polsce — odbudowane i w ybudo
wane **). Poprzedzona jest przed
mową Wydawnictwa i słowem 
wstępnym prof. dr Jana Zachwa
towicza; zawiera 245 fotografii, 
16 barwnych tablic, 17 stron opisu 
ilustracji oraz 20 stron spisu alfa
betycznego kościołów odbudowa
nych i wybudowanych w latach 
1945—1965. Opis ilustracji zawiera 
krótki zarys historii danego kościo
ła wraz ze zwięzłą charakterystyką 
stylu i formy budowli. Tak skon
struowana forma opisu oddaje cen
ną przysługę czytelnikowi, wzboga
cając jego wiedzę o historii obiektu 
i sztuki sakralnej w ogóle.

Album ten zawiera fotografie 
stosunkowo niewielkiej części koś
ciołów, które przy wydatnej pomo
cy państwa zostały odbudowane 
lub wybudowane. Jak dowiaduje
my się od Wydawcy, zewidencjo
nowano ogółem w Polsce ok. 1000 
kościołów odbudowanych i zbudo
wanych w latach 1945—1965.

Na końcu Albumu umieszczono 
alfabetyczny spis kościołów odbu
dowanych i wybudowanych w la
tach 1945—1965, podając przy każ
dym obiekcie miejscowość, powiat, 
województwo, nazwę kościoła i 
krótki opis.

Album wydany przez „Ars Chri
stiana” nie przedstawia jednak peł
nego obrazu budownictwa sakral
nego w Polsce Ludowej. Skoro ty
tuł brzmi: Kościoły w Polsce od
budowane i wybudowane, to przy
najmniej w alfabetycznym spisie 
winny były znaleźć się kościoły in
nych denominacji religijnych. Ty
tuł pracy nie ogranicza jej do poda
nia wyłącznie świątyń należących 
do Kościoła rzymskokatolickiego. O- 
mawiając odbudowę i budowę koś
ciołów na terenie m. st. Warszawy, 
niepodobna przecież pominąć odbu
dowanej świątyni przy placu Ma
łachowskiego, należącej do Kościo
ła ewangelicko-augsburskiego. Ko
ściół ten całkowicie zniszczony pod
czas działań II wojny światowej, 
został na nowo odbudowany, rów
nież przy wydatnej pomocy władz 
państwowych. Poza tym kościół ten 
jest ciekawy pod względem archi
tektonicznym, należy chyba do uni
katów. Niestety, nie znalazł się on 
w Albumie, a szkoda! To tylko je
den przykład niepełnego obrazu te
go Albumu.

ChSS w swojej działalności po
litycznej orientuje się również na 
środowiska protestanckie, nato
miast jeśli chodzi o wydawnic
twa — jest bardzo powściągliwe.

Wydanie Albumu niewątpliwie 
kosztowało dużo wysiłku i trudu, 
jednakże nie jest pełnym obrazem, 
przedstawiającym od budowlę 1 bu
dowę kościołów w Polsce w ostat
nim 20-leciu.

A. WOJTOWICZ

*) Książka katolicka w Polsce 
1945— 1965. Wyd. „Ars Chrystia
na”. Warszawa 1966. Str. 463.

**) Kościoły w Polsce — odbudo
wane i wybudowane. Wyd. 
„Ars Christiana”. Warszawa 
1966. Str. 255, cena 120 zł.

W Ś R Ó D  K S I Ą Ż E K
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GABRIELA PIANKO

NOWY P R ZEK ŁA D  
NOW EGO TESTA M EN TU
sto pięćdziesiątą rocznicę powstania i działalności wydawniczej w 

W¥ Polsce, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne oddało do rąk 
wyznawców Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej 
piękny dar: ukazał się tak długo oczekiwany nowy przekład Nowego 
Testamentu. Jak  się dowiadujemy z przedmowy, pracowała nad tym tłu 
maczeniem przez szereg lat specjalna Komisja Tłumaczeniowa, w skład 
której wchodzili profesorowie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej: 
nieżyjący już ks. bp prof, dr Jan Szeruda i ks. prof, dr Karol Wolfram 
oraz ks. bp prof, dr Andrzej W antuła i ks. prof, dr Wiktor Niemczyk. Taki 
skład Komisji musi budzić zaufanie, gdy chodzi o stronę teologiczną no
wego przekładu i o wierność wobec tekstu orginału greckiego. Natomiast 
obecność w Komisji prof, dra Bronisława Wieczorkiewicza była gwarancją 
dobrej polszczyzny. Ponadto z Komisją Tłumaczeniową współpracowali 
przedstawiciele Kościołów wchodzących w skład Polskiej Rady Ekume
nicznej; jak nas informuje przedmowa, „w sumie nad przygotowaniem 
wydania pracowało około 30 osób”.

Jak się więc przedstawia ten nowy przekład?

Już na pierwszy rzut oka widzimy pewne różnice w porównaniu z po
przednimi polskimi wydaniami Pisma Świętego. Tekst nie jest ułożony 
w dwie szjpalty; każdy werset jest wyraźnie oddzielony jeden od drugiego. 
Pewne novum stanowią tytuły rzeczowe, obejmujące grupę wersetów 
stanowiących cadość treściową. Tak np. Rozdział 5 Ewangelii według św. 
Mateusza (Kazanie na górze) zawiera następujące podrozdziały i tytuły: 
Błogosławieństwa (w. 3—12); przypowieść o soli i światłości (w. 13—16); 
Stare i nowe prawo (w. 17—20); Gniew i przebaczenie (w. 21—26); Cudzo
łóstwo (w. 27—32); Krzywoprzysięstwo (w. 33—37); Zemsta (w. 38—42); 
Miłość bliźniego (w. 43—48). Ze znanych mi przekładów Biblii na języki 
obce w wydaniu Brytyjskiego Towarzystwa Biblijnego podobny układ, 
z tytułami części poszczególnych rozdziałów, ma tłumaczenie włoskie; rów 
nież można znaleźć podobne tytuły w przekładach Pisma św. dla katolików; 
tak właśnie jest ułożony Nowy Testament w przekładzie ks. dra Eugeniusza 
Dąbrowskiego. Trzeba zresztą stwierdzić, że tytuły te nie są identyczne ani 
z wydaniem włoskim, ani z przekładem ks. Dąbrowskiego.

Uważam tę innowację za bardzo korzystną; wydaje mi się jednak, że 
dla lepszego jej wykorzystania należałoby wprowadzić owe tytuły do spisu 
rzeczy, albo — jeszcze lepiej — wprowadzić indeks rzeczowy, układając 
tytuły w porządku alfabetycznym.

Nowy przekład posiada dwie cechy, pozornie ze sobą sprzeczne. Jedna, 
to bardzo jasne i przejrzyste tłumaczenie; nie znajdziemy w nim chyba 
ani jednego wersetu niezrozumiałego, ciemnego, których sporo zawierały 
wydania dawniejsze. Nie chodzi tu bynajmniej o to, że nie występują 
w nim wyrazy archaiczne, przestarzałe, dziś już nie używane i zrozumiałe 
jedynie dla specjalistów. Nie, dawne przekłady, choć piękne, były w wielu 
miejscach po prostu nieporadne; odnosi się to zwłaszcza do Listów Apo
stolskich, istotnie i w oryginale greckim trudniejszych do zrozumienia 
i przełożenia. Drugą cechą przekładu, pozornie sprzeczną z pierwszą, jest 
fakt, że wszędzie, gdzie tylko to było możliwe, gdzie przekład dawniej
szy był jasny i zrozumiały, Komisja pozostawiła go bez zmian. Starsze 
pokolenia, przyzwyczajone do częstego, jeśli nie codzienego czytania Pisma 
św. od dnia konfirmacji, są do starego przekładu przywiązane, a tekst 
zupełnie nowy, do poprzedniego zupełnie niepodobny i bardzo zmoderni
zowany, mógłby budzić pewne opory psychiczne.

Oczywiście, badając nowy przekład werset po wersecie, słowo po 
słowie, moglibyśmy mieć pewne zastrzeżenia, pewne wątpliwości; sądzę 
jednak, że nie pora tu i nie miejsce na omawianie szczegółów.

Wiemy, że przygotowuje się również przekład Starego Testamentu. 
Oczekujemy więc z niecierpliwością ukazania się całości Biblii.

Powróćmy raz jeszcze do przedmowy: „Nowy przekład wszystkich 
ksiąg Nowego Testamentu ukazuje się w szczególnej chwili, kiedy cały 
naród Polski czci Tysiąclecie Państwa Polskiego i wprowadzenia chrze
ścijaństwa do Polski. (...) Oddając do rąk czytelników nowy przekład No
wego Testamentu, czynimy to z myślą o tej doniosłej rocznicy w dziejach 
Państwa Polskiego. Wierzymy również, że nowe tłumaczenie przyczyni się 
do lepszego zrozumienia Słowa Bożego, ożywienia i umocnienia ducha 
miłości i pokoju między ludźmi”.

A R C H E O L O G I A  
W  S Ł U Ż B I E  
C Z Ł O W I E K A

(Dokończenie ze str. 11)

Stoi przed nami także po
ważne zadanie upowszechnia
nia wiedzy o archeologii i sta
rożytności. I w związku z tym 
kładziemy obecnie nacisk na 
publikację przystępnych ogó
łowi społeczeństwa prac o cha
rakterze podręcznikowym i po
pularnonaukowym. Znalazły 
się tu m.in. ostatnio publiko
wane prace prof. dr L. M. 
Bernhard, doc. dr A. Sadur- 
skiej, jak i moja ostatnia pra
ca o sztuce Egiptu (Nie tylko 
piramidy). Zresztą nasze za
mierzenia idą dalej, i tak jak 
swego czasu wespół z prof. 
dr K. Kumanieckim i prof. dr 
L. Winniczuk opracowaliśmy 
Małą Encyklopedię Kultury 
Antycznej, której drugie wy
danie ukazało się w minionym 
roku, tak obecnie pracujemy 
nad wydaniem Encyklopedii 
Starożytnego W schodu.

To zresztą jeden z wycin
ków naszej działalności, pozo
stają bowiem jeszcze liczne 
odczyty, referaty czy też wy
stawy. Jest to legitymacja na
szej działalności wobec społe
czeństwa, któremu jesteśmy 
zobowiązani nieść naszą wie
dzę o przeszłości i człowieku, 
a tym samym być sługą tak 
nauki, jak i społeczeństwa. 
Doceniając poważny wkład 
Pana Profesora do nauki pol
skiej i światowej, pragniemy 
zapytać — jak Pan zdaje się 
lokalizować archeologię w ży
ciu dzisiejszego człowieka i 
Współczesności?

Archeologia zrobiła kolosal
ną karierę w zespole nauk 
społecznych, posiada ona bo
wiem za sobą ten argument, 
że opiera się na niezbitych 
faktach, przyczyniających się 
w poważnej mierze do rozsze
rzenia horyzontów poznaw
czych każdego człowieka, w 
każdym społeczeństwie.

Archeologia śródziemnomor
ska, odkrywając wielkie obsza
ry starożytnych kultur, staje 
się czynnikiem ponadnarodo
wym, czynnikiem który zespa
la ludzi pod każdą szerokością 
geograficzną, bowiem kultura
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klasyczna czy egipska daleka 
jest od wszelkiego szowiniz
mu, bliska jest wszystkim lu
dziom i tym samym tworzy 
wspólny język zrozumiały dla 
wszystkich, bez względu na 
istniejące różnice.

Badania archeologiczne wy
dobywają na światło dzien
ne liczne zabytki nie pozosta
jące bez znaczenia dla „trze
ciego świata” (oczywiście moż
na by wymienić także etno
grafię, która jednakże wielo
krotnie posiada charakter na
cjonalistyczny). Nie do czego 
innego jak właśnie do tych 
wydobywanych przez archeo
logię zabytków sięga obecna

tradycja kulturalna tych spo
łeczeństw.

Praca archeologa, jak żadna 
inna, posiada ten aspekt, jakim 
jest zespolony wysiłek uczone
go i robotnika. Obaj bowiem 
są co najmniej jednakowo za
interesowani tym co robią, tym 
co odkrywają. Mamy tu do czy
nienia z czymś zupełnie innym 
niż np. w laboratorium, gdzie 
robotnik zmywający retorty 
niewiele jest zainteresowany 
pracą uczonego.

Archeologia stwarza więc 
nowe perspektywy w świato
wym zrozumieniu, mało tego 
— zbliża między sobą narody 
i ludzi, pozwalając na coraz

owocniejsze wzajemne ich 
kontakty. Pozwala oceniać się 
jako nieodłączny atrybut 
współczesnej cywilizacji, nie 
jako sztuka dla sztuki, nauka 
dla nauki, ale jako żywa i 
funkcjonująca dyscyplina o 
powszechnym i światowym 
znaczeniu i cieszyć nas może 
fakt, że i my znajdujemy się 
w jej szeregach.

Dziękując Panu Profesorowi 
za udzielenie wywiadu, prag
nę w imieniu pisma, czytelni
ków oraz w swoim własnym, 
życzyć Panu dalszych długich 
i pełnych sukcesów lat życia.

Rozmawiał: PIOTR SZOLC

BI B L I OG R A F I A
utw orów  i pu b likacji w ydaw n iczych  

P aw ła H ulki-Laskow shieyo
Opracował Adolf Badura

Obejmuje prace oryginalne i tłumaczenia, wydane i w rękopisach, a jest 
uzupełnieniem niepełnej bibliografii „Słownika Współczesnych Pisarzy 
Polskich” (Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963, str. 
690—694) oraz „Życiorysu Pawła Hulki-Laskowskiego”, pióra Czesława 
Lechickiego („Jednota” rok 1963, nr 9). Nie obejmuje prac nieodkry- 
tych czy niezidentyfikowanych, które pisarz publikował w małych na
kładach maszynopisowych czy powielaczowych. Wyczerpującą biblio
grafię znajdą czytelnicy w monografii krytyczno-literackiej o Pawle 
Hulce-Laskowskim, opracowywanej przez dra Zdzisława Hierowskiego, 
czołowego tłumacza literatury czesko-słowackiej i literata.

UTWORY ORYGINALNE
1. Der Klosterprozess von Czenstochowa. Ein Kul

turbild aus dem XX Jahrhundert auf Grund 
der Gerichtsverhandlungen dargestellt. Frankfurt 
am M. 1912. (Reportażowe sprawozdanie z pro
cesu sądowego w Piotrkowie przeciwko pauli
nowi Damazemu Macochowi, w języku nie
mieckim).

2. Twórca religii Iranu Zaratustra i jego nauka. 
Warszawa 1912.

3. Materializm. Szkic polemiczny. Łódź 1922.
4. Czego uczy na$ przeszłość. Łódź 1922.
5. Religia i wiedza. Łódź 1922.
6. Droga do kultury. Łódź 1922.
7. Polsko, Twa zguba w Rzymie. Chicago, bez ro

ku wydania.
8. Słowo Praw dy dla ludu polskiego. Chicago, bez 

roku wydania.
9. Od wiosny do wiosny. Ucieszne wierszyki dla 

grzecznych dzieci. Łódź 1925.
10. Uśmiechy lata. Wesołe opowiadania i obrazki 

dla dzieci. Łódź 1924.
11. Straszne przygody. Warszawa, bez roku wyda

nia.

12. H istoria Biblijna Starego i Nowego Testamentu. 
Warszawa 1925.

13. Szkoła niedzielna. Warszawa 1926.
14. Wędrówka Piotrusia z królewiczem słonkiem. 

Warszawa 1924.
15. Ja k  po raz pierwszy B asia  m ała z Jasiem  i H a

nią wędrowała. Wesołe opowiadania dla małych 
dzieci. Warszawa 1924.

16. Polska wierząca. Warszawa 1929.
17. Dynamitem ku bogactwie i sławie. Życie i dzie

ła Alfreda Nobla. Warszawa 1926.
18. Porucznik Regier. Powieść. Warszawa 1927.
19. Polskie zwierciadełko kieszonkowe. Warszawa 

1928. Wyd. II 1947.
20. M atka Jezu sa , m atki bogów, królowe niebios. 

Szkic historyczno-religijny. Warszawa 1928.
21. Od królestwa bożego do monarchii uniw ersal

nej. Szkic z dziejów papiestwa. Warszawa 1928. 
Wyd. II Warszawa 1947.

22. Czym ewangelicyzm dla Polski jest, czym być 
powinien. Warszawa 1929.

23. Rola i zadania inteligencji ewangelickiej w na
szym życiu religijno-kościelnym. Warszawa 1930.

24. Wileński Kościół ewangelicko-reformowany na 
tle reform acji i kultury polskiej. Warszawa 1936.
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25. Pięć wieków herezji. Antologia literatury postę
powej ze wstępem P.H.L. Warszawa 1939. Wyd. 
II Warszawa 1960.

26. Mój Żyrardów. Z dziejów polskiego miasta i ży
cia pisarza. Warszawa 1934. Wyd. II Warsza
wa 1958.

27. Śląsk za Olzą. Katowice 1938.
28. Barbaryzacja szpitala podczas wojny. Odbitka 

ze Śląskiej Gazety Lekarskiej. Katowice 1946.
29. W imię prawdy. Odparcie napaści na Kościół 

Ewang.-Reformowany w Wilnie. Wilno 1937.
30. Pieśni na chwalę Jehowy. Brooklyn-New York. 

USA.
31. Do akademika polskiego. Bez nazwiska autora.
32. Spiewniczek dla szpitala. Ułożył P.H.L. W ar

szawa 1917.
33. Religiöse Sekten in Polen. F rankfurt am M. 1919, 

w języku niemieckim.
34. Przedmowa do L. Andre: Szlakiem niepodleg

łych. Poezje. Wyd. II. Warszawa 1933.
35. Przedmowa do Iwana Olbrachta: Nikoła Szu

cha j Zbójnik. Warszawa 1935.
36. Przedmowa do J. Góreckiego: Rzym  a Polska 

w twórczości Słowackiego. Warszawa 1936.
37. Księżyc nad Cieszynem. Wspomnienia z lat nie

woli i dni wyzwolenia. Katowice 1946.
38. Przedmowa do Fr. Harris: W pogoni za pełnią 

życia. Warszawa 1937. Wyd. II Warszawa 1938. 
Wyd. III Warszawa 1949. Wyd. IV Warsza
wa 1949.

39. Istota nacjonalizmu, w rękopisie.
40. O Katulnsie. Powieść historyczna. W rękopisie.
41. Polacy za granicą 1936 —1939. Biuletyn Świato

wego Związku Polaków Zagranicą.
42. Kalendarz Odrodzenia. Rocznik 1922, 1923 i 1924 

ułożył i wypełnił P.H.L.

TŁUMACZENIA
1. Adlof A.: Czy Apostoł Piotr był w Rzymie.

Czeskie. Łódź 1922.
2. Batten Sa- Nowy Porząddk Świata. Ang.

muel Sanę: Łódź 1922.
3. Bonsels Wal- Lud Boży — książka o kwiatach,

demar: zwierzętach i Bogu. Niem. War
szawa 1924.

4. Boehn M.: Rokoko. Francja w XVIII stule
ciu. Franc. Warszawa 1932.

6. Capek Kareł: Hordubal. Powieść. Czeskie. War
szawa 1935. Wyd. nast. 1937, 1948 
i 1957.

6. Capek Kareł: Meteor. Powieść. Czeskie. War
szawa 1935. Wyd. nast. 1948 i 1957.

7. Capek Kareł: Zwyczajne życie. Powieść. Cze
skie. Warszawa 1935. Wyd. nast. 
1948, 1957.

8. Capek Kareł: Fabryka absolutu. Powieść. Ka
towice 1947.

9. Cooper J. F.: Ostatni Mohikanin. Ang. War
szawa 1924.

10. Cooper J. F.: Stary traper. Ang. Warszawa 1924.
11. Cooper J. F.: Skórzana pończocha. Ang. War

szawa 1925.

12. Cooper J. F.: Tropiciel. Ang. Warszawa 1925.
13. Cooper J. F.: Pogromca lasów. Ang. Warsza

wa 1925.
14. Dennert E.: Prawo przyrody, przypadek, opa

trzność. Niem. Łódź 1922.
15. Dennert E.: Chrystus a wiedza przyrodnicza, 

Niem. Łódź 1922.
16. Dennert E.: Niech się stanie. Obraz stworze

nia świata. Niem. Łódź 1922.
17. Dennert E.: Czy jest Bóg? Bóg-Swiat-Czło- 

wiek.
18. Glaeser E.: Ostatni cywil. Powieść. Niem. 

Warszawa 1938.
19. Du Gard Rodzina Thibault. Powieść. Franc.

Martin R.: Cz. 3. Piękne czasy. Warszawa 
1938.
Wyd. łączne: cz. 1 Szary zeszyt i 
cz. 3 Piękne czasy (Cz. 2 tłum.
H. Gądkowa) Warszawa 1948. 
Wyd. II Warszawa 1951.
Cz. 4 Dzień przyjęć dra Thibault. 
Cz. 5 La Sorellina. Warszawa 1938. 
Cz. 6 Śmierć ojca. Warszawa 1939. 
Wyd. łączne cz. 4—6. Warszawa 
1949.
Wyd. II cz. 2—3. Warszawa 1957. 

20. Haśek Jaro- Przygody dobrego wojaka Szwej- 
slav: ka podczas wojny światowej.

Powieść. Czeskie. 4 tomy. War
szawa 1929—30, wyd. II 1949, wyd. 
III 1954, wyd. IV 1955, wyd. V 
1965.

21. Havlicek-Bo- Chrzest św. Wladymira. Legenda 
rowsky K.: z dziejów Rosji. Czeskie. Frysztat

1923.
Ojciec Kondelik i narzeczony Wej- 
wara. Czeskie. Część 1, 2 i 3 wyd.
I. Warszawa 1902. Wyd. II War
szawa 1923.
Teść Kondelik i zięć Wejwara. 
Drobne przygody z życia porząd
nej rodziny praskiej. Czeskie. 
Warszawa 1912.

24. Holzmann F.: Higiena przemysłowa. Prelekcje. 
Niem. Warszawa 1917.

22. Herrmann 
Ignat:

23. Herrmann 
Ignat:

25. Jasiek Samochwał, czyli uroczy
stość śpiewacza u króla Wargali. 
Bajka ilustrowana. Duńskie. War
szawa 1924.

26. Kretschmer Ludzie genialni. Niem. Warszawa
Ernst: 1934. Wyd. II Warszawa 1938.

27. Keintoch R.: Epidemiologia i zwalczanie chorób
zakaźnych. Prelekcje dla lekarzy. 
Warszawa 1917.

28. Ludwig Emil: Syn człowieczy. Powieść. Ang.
Warszawa-Lwów 1929.

29. Ludwig Emil: Ameryka. Powieść o Lincolnie.
2 tomy. Ang. Warszawa 1930. 
Wyd. II pt. Lincoln. Warszawa 
1957.

30. Machar S.: Listy z Rzymu. Nie wydano dru
kiem.
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31. Mereżkowski Napoleon. Rosyjskie. Warszawa 44. Stutzer
D.: 1930. stav:

32. Nemecova Babunia. Powieść. Czeskie. Łódź- 45. Swift
Bożena: Katowice 1927. Wyd. II 1951. tan:

33. Niemojewski Gott Jesus im Lichte fremder und
A.: eigener Forschungen. T. 1—2. Mo

nachium 1910. Przekład na język 46. Swift
niemiecki książki Bóg Jezus. tan:

34. Marden O. S.: Siła, zdrowie, dobrobyt. Łódź 1921 
i 1930. 47. Wells

35. Pontoppidan Odważnie a wesoło. Rozważania 
M.: o życiu i religii. Duńskie. Łódź

1930.

Gu- Tajemnice snu. Niem. Łódź 1924.

Jona- Podróże Guliwera do krainy 
olbrzymów i Liliputów. Opowia
dania młodzieżowe. Duńskie. War
szawa 1925.

Jona- Przygody Syndbada Żeglarza. Baj
ka z tysiąca i jednej nocy. Duń
skie. Warszawa 1925.

H. G.: Wyspa Aepiornisa. Dziwna przy
goda poszukiwacza na wysepce w 
pobliżu Madagaskaru. Ang. War
szawa 1924.

36. Royowa Kri- Bez Boga na świecie. Opowiada- 
stina: nie dla młodzieży. Niem. Łódź

1935.
37. Loon Van 

Hendrik:

38. Sheldon 
Ch. M.:

39. Stall S.:

40. Stall S.:

41. Stall S.:

42. Stall S.:

43. Stutzer Gu
stav:

Człowiek ustokrotniony. Dzieje 
cywilizacji na wesoło. Holend. 
Warszawa 1933. Wyd. II Wrocław 
1946. ,
W jego ślady. Duńskie. Łódź 1924.

O czym każdy chłopiec wiedzieć 
powinien. Ang. Łódź 1925.
O czym młody człowiek wiedzieć 
powinien. Ang. Łódź 1925.
O czym młody małżonek wiedzieć 
powinien. Ang. Łódź 1925.
O czym każda dziewczyna wie
dzieć powinna. Ang. Łódź 1925. 
Tajemnica życia duchowego. 
Niem. Łódź 1924.

48. Wood-Allen
M.:

49. Wood-Allen
M.:

50. Wood-Allen
M.:

51. Czech Świę
topełk:

52. BeneŚ
Edvard:

53. Sabatier A.:

54. Monod W.:

O czym każda panna wiedzieć po
winna. Ang. Łódź 1925.
O czym młoda mężatka wiedzieć 
powinna. Ang. Łódź 1925.
O czym każda dziewczynka w ie
dzieć powinna. Ang. Łódź 1925.
Jastrząb contra Hordliczka. Po
wieść. Czeskie. Warszawa 1901.
Przedmowa do książki Odrodzenie 
narodów. Warszawa 1937.
Zycie św. Franciszka z Asyżu. 
Franc. Cieszyn 1927.
Istota protestantyzmu. W rękopi
sie.

Jako publicysta, eseista i krytyk literacki ogłosił 
około 5000 artykułów (szacunkowo) w różnych 
pismach, których był współpracownikiem.

M Ł O D A  J E D N O T A
Trzynastka odpowiada

Do dwóch publikowanych o- 
statnio w Jednocie wypowiedzi 
na temat naszych artykułów 
chcieliśmy dorzucić swoje tra
dycyjne ,,trzy grosze”. Aby te 
,, grosze” uczynić bardziej 
przejrzystymi pozwolimy sobie 
ująć je w punkty.

1. Panu J. Okszy ze Śląska 
(wypowiedź drukowana w 1/67 
nr Jednoty) dziękujemy bardzo 
za wszystkie miłe słowa i obie
cujemy Jego uwagi uwzględnić 
w dalszej naszej działalności.

2. Dziękujemy również za 
słowa zachęty panu T. Krzew- 
skiemu-Księskiemu z Lublina, 
którego list publikujemy w ob
szernych fragmentach na str. 22. 
Z wielu jego sformułowaniami 
nie możemy się zgodzić, ale do 
większości tych spraw, j. np.‘ 
do zagadnienia „wyłączności

prawdy”, stosunku do inaczej 
wierzących lub ateistów, poję
cia i perspektywy ekumenii 
itp. jeszcze powrócimy i nie 
chcielibyśmy w związku z tym 
dłużej nad nimi się obecnie 
rozwodzić. Natomiast uważamy 
za niezbędne podkreślić już 
teraz, że:

a) nigdy nie identyfikowa
liśmy i nie indentyfikujemy 
Kościoła Chrześcijańskiego z 
organizacjami kościelnymi róż
nych wyznań, co wcale nie 
wyklucza, iż możemy trakto
wać jedne organizacje za le
piej, w naszym mniemaniu, 
wypełniające swą rolę, a inne 
— za robiące to gorzej. Poję
cie „Kościół Chrześcijański” i 
pojęcia podkrewne używamy 
wyłącznie w znaczeniu spo
łeczności wszystkich prawdzi
wie (z całym przekonaniem) 
wierzących ludzi.

b) Biblia jest, naszym zda
niem, źródłem wiadomości o 
stosunku Boga do człowieka i 
człowieka do Boga. Czytelnik, 
który tego w niej będzie szu
kał nie musi być uzbrojony w 
żadną specjalną, czy dodatko
wą wiedzę umożliwiającą mu 
te poszukiwania, choć niewąt
pliwie wiedza taka może mu 
być w tym pomocna.

c) Bóg jest wszędzie, choć 
my nie wszędzie potrafimy Go 
odkryć, a nawet gdy się nam 
to uda, nie zawsze wieść o tym 
odkryciu potrafimy przekazać 
innym.

Temu ostatniemu zadaniu 
winno służyć zdefiniowanie 
podstawowych pojęć, którymi 
ludzie przekazują sobie na
wzajem swe myśli, by po pro
stu mogli mówić tym samym, 
zrozumiałym 'dla wszystkich 
językiem. Jeśli uda się nam do 
tego bodaj w najmniejszym 
stopniu przyczynić, będziemy 
całkowicie usatysfakcjonowani.
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L i s t  do Mł o
Chociaż ja sam, niżej pod

pisany, jestem właśnie jednym 
z tych, którzy podnieśli zarzut 
nieścisłości sformułowań, nie 
jestem przez to bynajmniej 
przeciwnym, a wręcz odwrot
nie, aprobuję i w dalszym cią
gu gorąco zachęcam do konty
nuowania dyskusji. Dziwna 
nuta pesymizmu, skryta, ale 
mimo to widoczna w pierw
szych partiach artykułu „13”, 
winna jak najszybciej zniknąć, 
a im to szybciej nastąpi, tym 
lepiej, z pewnością z obopólną 
korzyścią.

Może to będzie szokingiem, 
że piszący te słowa jest zdecy
dowanym ateistą, ale mimo to 
proszę nie uprzedzać się a 
priori do moich słów, którym, 
mimo wręcz przeciwnego świa
topoglądu, będę starał się na
dać sens i ton jak największe
go obiektywizmu oraz szacun
ku dla przekonań przeciwnika. 
Będąc ateistą nie jestem ko
munistą, nie twierdzę też, że 
filozofia materialistyczna wy
bitnego przecież myśliciela, 
jakim był Karol Marks, posta
wiła ostateczną kropkę nad 
„i”. Mając przekonania jak 
najbardziej demokratyczne, 
staram się nie popadać w 
schematyzm ideologiczny, a w 
filozofii widzę ciągły, wzboga- 
caiacy się rozwój.

Wiara! Cóż to jest wiara, ja
ka jest jej istota, cel, a jaki 
rezultat? Zbyt szerokie zagad
nienie, jak na stosunkowo wą
skie ramy dyskusji, tym bar
dziej, że temat ten był jednym 
z pierwszych problemów to
czącej się dyskusji. Inaczej 
traktujemy to zjawisko ze sta
nowiska subiektywnie ideolo
gicznego, inaczej z punktu wi
dzenia Idei jako całości, ina
czej jako zjawisko socjologicz- 
ne, psychologiczne czy etno
graficzne, a jeszcze inaczej ja
ko konflikt różnych filozofii. 
To właśnie, ta różnorodność 
aspektów tego samego zjawi
ska, rodzi problemy, budzi za
strzeżenia, następstwem któ
rych mogą być brzemienne w 
skutki konflikty, jak chociaż
by schizmy czy nawet sprawa 
czysto polska — sprawa Ma
riawitów,

de j  J e d n o t y
Idea a praktyka, cel Idei, 

rezultat praktyki — rzeczy 
ważne, nawet bardzo ważne i 
jakże często umykające uwa
dze zbyt jednostronnie traktu
jącego zagadnienie... Oportu
nizm, luki w wiedzy, demago
gia, źle pojęta ideowość, leni
stwo myślenia — oto jedni, 
ale nie jedyni, wrogowie spro
wadzający prawdziwy sens na 
zawikłane ścieżki manowców i 
labirynty bez wyjścia.

Zastanawia mnie fakt, że 
mimo dużej zbieżności (w o- 
statecznej konkluzji), niemal
że paralelizmu idei chrześci
jańskiej (ideał dobra duszy 
człowieka) i Idei Marksa (ideał 
dobra doczesnego życia czło
wieka) praktycznie istnieje tak 
duży dysonans i wrogość obu 
światopoglądów, mających 
przecież ten sam cel praktycz
ny: dobro człowiecze sensu 
largo.

Wyłania się jeszcze cały 
szereg innych pytań, jak np. 
dlaczego, zakładając ingeren
cję Ducha św. w tworzeniu i 
powstaniu Biblii doszło w re
zultacie do tylu różnych odła
mów chrześcijańskiego wyzna
nia? Byłem kiedyś rzymskoka- 
tolikiem i nie znane mi są 
sprawy traktowania i ustosun
kowania się protestantów do 
Pisma św. Ono to przecież, ten 
fundament wiedzy o Bogu i 
suma tej wiedzy, kamień wę
gielny wiary, w rękach róż
nych chrześcijan jest tak róż
nie interpretowany i rozumia
ny, a obecnie nawet fachowo 
dopasowany do coraz to ob
szerniejszych rejonów wiedzy 
przez wykształconych bibli- 
stów i autorytety teologiczne. 
Pytanie więc — gdzie i u ko
go jest teraz ta prawdziwa 
Prawda Objawiona? Roszczą 
sobie do niej pretensje i pro
testanci, ii Kuria Rzymska, i 
Cerkiew i wszyscy, którzy w 
ten czy inny sposób wierzą w 
Boga. U kogo mam szukać 
prawdziwej istoty Boga?

W tym chaosie odcieni i 
subtelności poszczególnych wy
znań zabłyszczał jasnym świat
łem termin „ekumenizm”- 
Owszem, idea wzniosła i słusz
na w konfrontacji z aktual

nym status quo Kościoła, ale 
wysuwa się natychmiast pyta
nie, czy to rozwiąże kwestie 
wyznaniowe, czy złagodzi o- 
strość konfliktów (istniejących 
nadal, mimo chwilowo dobrej 
aury na szczeblu najwyższym), 
czy zwróci prawdziwego Boga 
ludziom i ich wierze? Krótko 
mówiąc, jak realizować ideę 
ekumenizmu? Kto pierwszy 
zrezygnuje ze swych patentów 
na jedynie prawdziwą wiarę, 
ze swych założeń doktrynal
nych? Może powrót do pier
wotnych form czczenia Boga 
w pierwszych latach chrześci
jaństwa? Któż się na to zgo
dzi, a nawet jeżeli zgodzą się 
Głowy Kościołów i dojdą do 
porozumienia ideologicznego, 
to co począć ze zjawiskiem so
cjologicznym, jakim jest wia
ra szerokich mas, przywyk
łych do czczenia Boga takiego, 
jakiego podaje się im z am
bon, jakiego czciły przeszłe 
pokolenia od prawie dwu ty
sięcy lat, nabrzmiałych bala
stem dodatkowych tradycji i 
przyzwyczajeń?

Czy zatem impas? Ślepa uli
czka? błędne koło? chyba jed
nak nie, ale mimo wszystko 
chciałoby się zawołać słowa
mi Wojciecha Wrzosa: „mury 
runęły, ale — co dalej!?” 
(Jednota 10/66, str. 8).

Gdzież dzisiaj jest Bóg, je
śli jest? Będąc wierzącym, od
powiedziałbym — we mnie sa
mym, w mojej duszy. Mógł
bym również pojmować Boga 
tak, jak to czyni Spinoza wi
dząc Go w Naturze, pojmować 
Go jako całokształt zjawisk 
sprzyjających człowiekowi, a 
Szatana jako całokształt zja
wisk wrogich człowiekowi.

Bóg teologiczny, moim zda
niem, ma jedynie rację bytu 
w umysłach agnostyków. Jest 
przecież czymś ściśle określo
nym, odrębnym i niezależnym 
od naszego świata, ale nie jest 
wyalienowany, chociaż niepo
znawalny. To, co z Jego Isto
ty zrobiono, ta naiwna antro- 
pomorfizacja, ta „dekoracja”, 
ponura sceneria symboli cier
pienia, jakiś sztuczny ekshibi
cjonizm, sprzeczny z wszech
wiedzą boską, pokutnicza at
mosfera ludzi żyjących, bier
ność narzucona przez ludzi lu
dziom, to wszystko sprowadzi
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ło prawdziwą Ideę na pozycje 
przeciwne nauce, stworzyło 
wyłomy w Kościele a świat 
podzieliło na dwa zwalczające 
się obozy. Po co i w imię cze
go? Czy w imię Boga? Wąt
pię. Rolę tu grają raczej po
szczególne interesy, sprawy 
ambicjonalne i kwestia presti
żu. My, spadkobiercy, poku
tujemy za prostactwo i po
wierzchowność, za filisterstwo 
i złą wolę ludzi, którym kie
dyś przypadło dźwiganie Koś
cioła na swych barkach.

Postawiłem szereg pytań i 
przypuszczeń, na które sam 
jeszcze nie znajduję właściwej

odpowiedzi. Wiem jedno — 
Idea winna kierować prakty
ką, która ze swej strony win
na urzeczywistniać założenia 
Idei. Idea winna być jasna, 
zrozumiała, mieć konkretne 
założenia i cele. Czy tym po
stulatom odpowiada obecna 
orientacja chrześcijańska w 
swym całokształcie, uwikłana 
w dogmaty i symbole, sprzecz
ności doktrynalne i konflikty, 
grzęznąca w chaosie i — mów
my prawdę — anarchii, szu
kająca dróg wyjścia w coraz 
to bardziej wyrafinowanych 
metodach egzegezy?

Gdybym był wierzącym, 
postulowałbym pozostawienie 
Boga człowiekowi, a admini
strację kościelną, cały ten 
„Urząd”, jego własnemu loso
wi i wówczas może nie słysze
libyśmy stwierdzeń w rodzaju 
— „Gdybym odczuł sprzecz
ność między religią (raczej Bo
giem, uw.wł.), a nauką, na
tychmiast porzuciłbym naukę”. 
Stwierdzenie to budzi lęk i 
całe szczęście, że głoszący to 
zdanie ma swego własnego 
Boga w sobie samym.

TOMASZ KRZEWSKI-KSIĘSKI

Z BLISKA I Z DALEKA
KOLEJNE POSIEDZENIE

w a t y k a n  — Św ia to w a
RADA KOŚCIOŁÓW

W daliach 20—22 listopada ub.r., 
w Cret-Berard, koło Lozanny 
(Szwajcaria) odbyło się kolejne 
posiedzenie grupy roboczej przed
stawicieli Światowej Rady Kościo
łów z przedstawicielami Watykanu.

Przewodnictwo nad obradami 
objęli: sekretarz generalny SRK 
dr W. A. Visser ’t Hooft oraz sekre
tarz Sekretariatu do Spraw Jed
ności Chrześcijan, bp Charles Wil- 
lebrand. W czasie spotkania utwo
rzono wspólną komisję teologiczną, 
która zajmie się problemem apo
stolstwa i katolickości Kościoła.

Do komisji teologicznej powołano 
nowych członków.

Nowo utworzona podkomisja do 
spraw małżeństw mieszanych ma 
podjąć swą pracę na początku 
1967 r.

Przewodniczący Sekretariatu do 
Spraw Wiary i Ustroju Kościelne
go SRK, dr Lukas Vischer, w wy
wiadzie radiowym podkreślił, że 
problem małżeństw mieszanych nie 
jest tylko problemem dyskusji po
między ŚRK a Watykanem, lecz 
także pomiędzy Kościołem rzymsko
katolickim a poszczególnymi Koś
ciołami chrześcijańskimi. Do zadań 
podkomisji należy właśnie koordy
nacja tych rozmów.

Jak wynika z ostatniego komu
nikatu z Cret-Berard, wspólna ko
misja teologiczna zajmie się rów
nież rozwijaniem dialogu ekume
nicznego i współpracy przy wspól
nych modlitwach o jedność, w ak

cjach pomocy, misjach oraz przy 
rozwiązywaniu różnych problemów 
społecznych.

Następne wspólne posiedzenie 
przewidziane jest na miesiąc maj 
1967 r., w Italii. Na posiedzeniu tym 
przedstawiciele ŚRK i Watykanu 
złożą oficjalne drugie sprawozdanie 
z dokonanej pracy.

KONSULTACJA W SPRAWIE 
MAŁŻEŃSTW MIESZANYCH 

W USA
Przedstawiciele Kościoła rzymsko

katolickiego spotkali się z przed
stawicielami Rady Kościołów 
Chrześcijańskich w Stanach Zjed
noczonych na wspólnej konsultacji 
w sprawie małżeństw mieszanych. 
Konsultacja odbyła się w Nowym 
Jorku w Marymount Manhattan 
College i trwała dwa dni. Omó
wiono także sprawę współpracy 
chrześcijańskich organizacji stu
denckich i spotkań z judaizmem 
oraz z innymi religiami niechrześ
cijańskimi.

POSIEDZENIE 
MIĘDZYNARODOWEGO 
SEKRETARIATU CHKP

W dniach 6 do 12 grudnia ub. r. 
w Pradze (Czechosłowacja) obrado
wał Międzynarodowy Sekretariat 
Chrześcijańskiej Konferencji Po
kojowej. Uczestnicy obrad dysku
towali na temat wniosków wysu
niętych pod adresem Konferencji na 
ostatnim posiedzeniu Komitetu Do
radczego ChKP w Sofii, w paź
dzierniku ub.r. Międzynarodowy 
Sekretariat dokonał oceny wygło

szonych referatów, pracy teologicz
nej grupy studyjnej oraz jednogłoś
nie zaakceptował stanowisko zajęte 
przez Konferencję Sofijską wobec 
toczącej się wojny w Wietnamie.

Omówiono również podstawowe 
wytyczne III Zgromadzenia Ogól
nego Chrześcijańskiej Konferencji 
Pokojowej, która odbędzie się w 
dniach 31 marca — 5 kwietnia
1968 r. w Pradze.

Wyznaczono termin posiedzenia 
Komitetu Roboczego ChKP na dni 
22—25 lutego 1967 r. w Kolonii 
(NRF). Ustalone tam zostaną wy
tyczne dla 5 stałych komisji stu
dyjnych — teologicznej, międzyna
rodowej, ekumenicznej, młodzieżo
wej oraz ekonomicznej. Konferen
cja w Kolonii przygotuje również 
główne tezy do konsultacji przygo
towawczej III Zgromadzenia Ogól
nego ChKP w Pradze.

W związku z zaleceniami ostat
niego posiedzenia Komitetu Dorad
czego. Międzynarodowy Sekretariat 
rozważał również możliwość zwoła
nia konferencji Kościołów na te
mat pokojowego rozwiązania pro
blemu wietnamskiego. W tej kwe
stii Chrześcijańska Konferencja 
Pokojowa nawiąże kontakt ze 
Światową Radą Kościołów.

Na ostatnim posiedzeniu Między
narodowego Sekretariatu debato
wano także nad sprawą wytycz
nych, dotyczących przyszłej dysku
sji z teologami z krajów Afryki i 
Ameryki Łacińskiej. Jedno z posie
dzeń Sekretariatu odbędzie się w 
maju 1967 r. w Polsce. Z naszego 
kraju w obradach praskich uczest
niczył ks. Zdzisław Pawlik, który 
pełni funkcję sekretarza Międzyna
rodowego Sekretariatu.

A. W.
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P R Z E G L Ą D  P R A S Y
Genewska konferencja 

„Kościół a społeczeństwo” 
nie schodzi z centrum pu
blicystycznej uwagi. Prasa 
chrześcijańska, szczególnie 
katolicka, w Polsce po
święciła jej wiele miejsca. 
Obecnie ukazują się arty 
kuły podsumowujące dwu
tygodniowy dorobek 410 
delegatów reprezentują
cych różne kraje.

Anna Morawska, naocz
ny świadek genewskich 
obrad, na łamach mie
sięcznika „WIĘŹ” (Nr 
103—104) dokonuje oceny 
konferencji, rozpatrując ją 
pod kątem nowego ujęcia 
chrześcijaństwa dla służ
by światu. „Ten zdecydo
wany świecki i ponadwy- 
znaniowy charakter zebra
nia genewskiego — p is ^  
Morawska — założony 
świadomie przez organi
zatorów, wpłynął oczywi
ście na dominującą na 
nim aurę duchową, bar
dzo różną od tej, która pa
nowała na przykład w  
Rzymie. Na Soborze Wa
tykańskim  przemyślano, 
jak by kościelne chrześci
jaństwo mogło służyć 
światu. W Genewie doszło 
raczej do głosu »chrześci
jaństwo świeckie« ludzi 
dawno już zaangażowanych 
na »służbę światu«, tylko  
w zwykłą, humanistyczną, 
świecką służbę. I już sam 
ten fak t znosił jakiś mur 
czy barierę. Nie czuło się 
w Genewie, tak jak w  
Rzymie, specyficznej, koś
cielnej odrębności słów i

sposobów myślenia, nawet 
gdy mówiono już wprost 
o Kościele i o chrześci
jaństwie .

Nic dziwnego zresztą. 
Teologiczny consensus m i
nimum grupy tak bardzo 
zróżnicowanej, a zarazem  
tak typowo po świecku 
pragmatycznej i liberal
nej, musiał być ascetycz
nie prosty, całkowicie 
bezpretensjonalny. Ryso
wał się mniej więcej tak: 
Chrześcijaństwo jest przy
kazaniem miłości, życia 
dla innych. To jedno w ie
m y wszyscy na pewno. To 
dla każdego z nas bez 
w yjątku  oznacza wiara, 
że w Jezusie ofiarnym aż 
do śmierci krzyżowej, 
objawił nam się Bóg, 
wieczna prawda i sens ży 
cia”. Do artykułu Moraw
skiej dołączono teksty 
dwóch referatów wygło
szonych na konferencji. 
Autorem pierwszego jest 
Richard Shaull — profe
sor uniwersytetu w P rin 
ceton — autor licznych 
publikacji ekumenicznych. 
Autorem drugiego jest 
prof. J. M. Lochman z 
Pragi, kierownik katedry 
teologii systematycznej na 
Wydziale Teologii w P ra
dze.

W tym samym numerze 
„Więzi” zamieszczono sze
reg artykułów, omawiają
cych sylwetę duchownych 
w kontekście II Soboru 
Watykańskiego.

Juliusz Eska w artyku
le pt.: „Księża dla naszej

epoki” zajmuje się pro
blemem księży w świetle 
dwóch dokumentów sobo
rowych: Dekretu o posłu
dze i życiu kapłanów  oraz 
Dekretu o wychowaniu 
kapłanów. Wiele miejsca 
poświęca Eska powołaniu 
przyszłego duchownego 
w seminarium, pisząc: 
„Wszystko zaczyna się od 
przygotowania, jakie przy
szły kapłan otrzymuje w  
seminarium. Właściwie za
czyna się jeszcze wcześ
niej — od subiektywnej 
świadomości powołania, 
która kieruje młodego 
człowieka na drogę ka
płaństwa. Nawzt, gdy ta 
subiektywna świadomość 
jest intencjonalnie jak  
najbardziej bezwarunko
wa, zawsze wiąże się z mą  
jakieś wyobrażenie o przy
szłym  życiu. Wyobrażenia 
te są często bardzo 'dale
kie od rzeczywistości, a 
seminarium wcale nie 
zawsze potrafiło sprowa
dzić je na realny grunt.

Oczywiście seminaria są 
różne, biorąc pod uwagę 
panującą w nich atmosfe
rę i styl wychowawczy. 
Mają natomiast w zasa
dzie ten sam program t 
podobny wewnętrzny re
gulamin. Tak czy inaczej 
pracujący obecnie w dusz
pasterstwie księża przygo
towani byli de facto do 
pracy w warunkach nale
żących dziś na ogół do 
przeszłości. Warunki te 
zakładały, że rola kapła
na i jego miejsce społecz
ne są wyraźnie określona".

Na ten sam temat p i
szą: ks. Henryk Weryń-

ski „Za czy przeciw celi
batowi?** oraz ks. B.P.B. 
„Księża — po co?”

„ZESZYTY ARGUMEN
TÓW” (Nr 5/28) drukują 
artykuł Tadeusza Płużań- 
skiego pt.: „Mounier — 
myśliciel paradoksalny 
Płużański w swoim opra
cowaniu rozpatruje syl
wetkę Mouniera w kon
tekście egzystencjonalizmu 
Heideggera i Sartre’a.

„Ten krótki przegląd 
podstawowych, jak się 
zdaje, zagadnień filozo
ficznych personalizmu E. 
Mauniera — pisze P łu
żański — wskazuje, że 
rozległe jego kontakty in 
telektualne z różnorodny
mi, często przeciwstawny
mi filozofiami — na któ
re postaramy się częścio
wo przynajmniej wskazać 
później — nie wynikały  
z eklektycznych skłonno
ści do zapożyczeń i posił
kowania się obcymi w ąt
kami, lecz z głębokiej po
trzeby wewnętrznej Mou
niera, który stojąc wobec 
zadania unowocześnienia 
filozofii chrześcijańskiej 
nie mógł poprzestać na 
czerpaniu wyłącznie z tra
dycji filozoficznej chrze
ścijaństwa, lecz był zm u
szony pod sankcją całko
w itej przegranej lub poło
wicznego tylko sukcesu 
do śmiałego otwarcia f i 
lozofii chrześcijańskiej na 
wiele wartości powstałych 
poza nią, a nadających się 
jak sądził Mounier, do 
przetworzenia w duchu 
chrześcijańskim .”

A. W.

Przepraszamy naszych Czytelników za brak w numerze rozkładu nabożeństw 
na miesiąc luty. Jednocześnie informujemy, iż świąteczny rozkład nabożeństw

ukaie się w numerze marcowym.
R e d a k c j a
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