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Zagadnienie świadomego rodzicielstwa od dawna jest przedmiotem rozwa
żań całej plejady ekonomistów, lekarzy, prawników, moralistów. Jest przed
miotem zainteresowania rządów, instytucji społecznych, Organizacji Na
rodów Zjednoczonych, Światowej Rady Kościołów, a przede wszystkim
niezliczonych par małżeńskich, których sprawa ta dotyczy bezpośrednio.
Świadome, czy może lepiej — odpowiedzialne rodzicielstwo, to kwestia
właściwie rozumianego dobra potomstwa, a nie ograniczenia jego liczby,
co może być traktowane wyłącznie jako środek do osiągnięcia celu, jakim
jest zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków ekonomicznych i fi
zycznych zdrowego wzrostu, duchowego rozwoju i odpowiedniego wycho
wania. Odpowiednie warunki ekonomiczne mają wprawdzie znaczenie dla
odpowiedniego wychowania, ale nie są warunkiem podstawowym. Przeciw
nie, trudności materialne rodziców są często pomocą w odpowiednim wy
chowaniu dzieci. Mam tu na myśli trudności, a nie nędzę, bo w nędzy
trudno w ogóle mówić o jakimkolwiek wychowaniu, gdy najważniejszym,
a właściwie jedynym problemem jest już tylko kwestia przeżycia za jaką
kolwiek cenę.
Jeśli mamy być świadomymi i odpowiedzialnymi rodzicami, to nasza uwa
ga musi byś skierowana przede wszystkim na przekazanie dzieciom naj
lepszych wartości. Nie ma szkół, które by w sposób masowy przygotowywa
ły do „zawodu” rodziców. Niewiele jest nawet literatury, która by w -spo
sób przystępny i jasny informowała o ogólnych zasadach wychowywania.
Szkoda, że tak mało rodziców sięga po dostępne źródła, aby w praktyce
wykorzystać wskazówki doświadczonych ludzi i w ten sposób uchronić się
od niejednej bolesnej pomyłki. W rezultacie wyrządzają swoim dzieciom
szkody nie do powetowania. Mam na myśli coś innego, niż tak zwane błę
dy wychowawcze, ponieważ sądzę, że nie mają one głębszego, negatywnego
wpływu na dzieci, przeciwnie, stanowią swego rodzaju czynnik wychowaw
czy, gdyż uświadamiają dzieciom, że nie ma ludzi doskonałych, uczą i ro
dziców i dzieci wyrozumiałości dla ludzkich błędów, chronią przed rozcza
rowaniami. Słowem, dobrze tkwią w życiu, które pełne jest ludzkich błę
dów. Co więcej, sądzę, że tzw. idealne wychowanie, bez klapsów, bez gnie
wu, bez pomyłek, przynosi wiele szkody. Zresztą naprawdę „idealne” wy
chowanie jest iluzją.
O co więc chodzi? Po prostu o to, by dzieciom nie wyrządzać krzywdy,
nie wypaczać ich wrodzonej prostej linii. Sądzę, że dzieci przede wszyst
kim wychowują się same, a pozytywny wpływ rodziców jest o wiele
mniejszy, niż im się wydaje. Wywieramy na dzieci zły wpływ w sposób
często nieświadomy. Nie tylko ojciec alkoholik, czy matka złodziejka, krzyw
dzi swe dziecko. To od nas, „kulturalnych” rodziców, pobierają dzieci pierw
sze nauki kłamstwa (jak często okłamujemy dzieci, sądząc, że się w tym
nie połapią), opryskliwości (nasze „małżeńskie” rozmowy), nieżyczliwego
obgadywania przyjaciół i znajomych. Przyjrzyjmy się uważnie naszym
dzieciom, zwłaszcza wtedy, gdy mamy powód do gniewu i spróbujmy do
strzec w tym, co nas denerwuje, nasze własne odbicie. Czy zamiast się
gniewać nie zarumienimy się?
Sądzę jednak, że nawet dawanie dobrego czy złego przykładu nie jest klu
czem do zagadnienia. Dziecko jest niezwykle spostrzegawcze i umie wy
snuwać zaskakujące wnioski i prawidłowe oceny. Dziecko kocha, więc
umie wybaczać, choć może nie zdaje sobie z tego sprawy i jest to nie
zwykle cenny, bezinteresowny odruch serca.
Wydaje mi się, że kluczem do zagadnienia jest udział dziecka w życiu gru
py, jaką stanowi rodzina. Dlatego ograniczanie liczby dzieci do jednego —
dwojga, bez niewątpliwej konieczności, z punktu widzenia wychowawczego
jest rzeczą nieroztropną. W miejsce jednych kłopotów pojawiają się inne,
wcale niekoniecznie mniejsze.
Udział dziecka w życiu grupy polega na stopniowym przyjmowaniu części
odpowiedzialności za daną grupę w postaci systematycznego poszerzania za
kresu obowiązków i czynności domowych, zarównj osobistych, jak i tych,
które dotyczą innych członków rodziny. Jest to sposób bez porównania
skuteczniejszy, niż „mowy”, z reguły nie znoszone i lekceważone przez dzie
ci (przypomnijmy sobie nasze własne reakcje). Im rzadsze „mowy”, tym
większe robią wrażenie, i odwrotnie.
Największą, w moim przekonaniu, krzywdą, wyrządzaną dzieciom przez ro
dziców jest rozluźnianie ich poczucia obowiązku. Działając na rzecz źle
pojętego dobra dziecka, zwalniając je od pełnienia odpowiedzialnych na
miarę wieku funkcji, kierujemy się często pragnieniem odrobienia na na
szym dziecku niedostatków naszego własnego dzieciństwa. „Ja miałem
ciężkie dzieciństwo, niech on ma trochę radości!” Zapominamy przy tym,
że wartościowi ludzie nie wyrastają z radości i przyjemności, tylko z tru
du i cierpienia.
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— W sierpniu br. w stolicy K o 
lumbii, Bogocie, odbył się 39 M ię
dzynarodowy
Kongres
Euchary

styczny. W kongresie uczestniczył
papież Paweł VI,
wziął on rów
nież udział w konferencji bisku
pów Południowej Ameryki oraz udzielił święceń kapłańskich 150 dia
konom.
*

— Nowa
encyklika
papieska
„ Humanae vitae ” , dotycząca regu
lacji urodzin, wywołała gwałtowne
protesty w wielu krajach. Z naj
silniejszą reakcją spotkała się en
cyklika ze strony
duchownych i
wiernych w Holandii, Francji i
Niemczech.

*
— P o 451
latach rozdziału po
między
Kościołem
katolickim
a
Kościołami powstałymi w wyniku
Reformacji, w Holandii powstała
Ekumeniczna Rada Kościołów, do
której przystąpił Kościół rzymsko

katolicki.
Jest to jeszcze
jeden
fakt, który wskazuje na coraz bar
dziej zarysowującą się współpracę
Kościoła katolickiego z innymi K o 
ściołami chrześcijańskimi.
*

— W dniach od 25 lipca do 25
sierpnia br. w Londynie odbywała
się dziesiąta z kolei konferencja
biskupów Kościoła anglikańskiego.
W konferencji, zwanej powszechnie
„Lam beth-conference” — uczestni
czyło ok. 460 biskupów Kościołów
anglikańskich z całego świata oraz
76 oficjalnych obserwatorów z in 
nych Kościołów i organizacji chrze
ścijańskich. W obradach uczestni
czył również dr Eugene
Carson
Blake — sekretarz generalny Świa
towej Rady Kościołów. W swoim
przemówieniu podkreślił on, że obecna konferencja ma duże zna
czenie dla dalszego rozwoju współ
czesnego ruchu ekumenicznego.

ROK XII (XXVI)
Warszawa

październik

Nr 10
1968 r.

MIESIE.CIHIK RELI 6 1JN0 -SPOłEClNY
POŚWIECONY SPRAWOM EWANGEUCYZMU POLSKIEGO I EKUMENII
KS. JOHN GUNN

R o zd zielo n e

język i
Dz. Ap. 2:3

m 1 ztery pierwsze księgi NGwego Testamen-

tu stanowią Ewangelię Jezusa przekazaną
przez apostołów*). Księga piąta, Dzieje Apo
stolskie, może być słusznie nazwana Ewangelią
Świętego Ducha. W księdze tej nie pojawia
się wielka Postać, którą widzimy w pismach
Mateusza, Marka, Łukasza czy Jana. Ale są
w niej mężowie, niektórzy zw ykli, inni nie
tak znów zw ykli, dokonujący takich samych
wielkich czynów jak Jezus, przemawiający Je
go tonem, kierowani znajomością Jego i mi
łością do Niego i przejawiający mądrość zna
cznie przewyższającą ich własne możliwości.
Tak, to jest Ewangelia Świętego Ducha. Dla
tego, kto ją dobrze zrozumie, pełna jest cu
dów, przede wszystkim cudu w postaci ludzi
zasilanych energią duchową i twórczą. Ducha
nie możemy widzieć. Z samej definicji jest On
niewidzialny. A jednak Jego obecność w tej
księdze jest realna ponad wszelką wątpliwość
i stąd wszystko w niej nabiera znaczenia i do
niosłości. Cały sens nadaje jej ta właśnie myśl
0 Duchu Świętym.
Kiedy Piotr nagle przerywa milczenie i
po raz pierwszy w życiu ośmiela się w y
głosić zdumiewające swą treścią kazanie, czu
je, że ani jedno słowo nie pochodzi od niego
samego. Wyjaśnienie znajduje w proroctwie
Joela. Jest to sprawa Ducha, tchnącego na
nich, jak wiatr tchnie na drzewa. Gdy Piotr
1 Jan uzdrawiają chromego, oświadczają, że
nie ich to dzieło; przypisują je działaniu potę
gi imienia Jezusa. Imię Jezus jest inną formą
wyrażania obecności Ducha.
Kiedy Szczepan wygłasza swoją obronę, ma
w sercu nie strach, ale jedynie litość. Kiedy
przemawia, obecni widzą, że twarz jego jest
jak twarz anioła. Gdy umiera pod ciosami
*) Kazanie wygłoszone p o polsku przez ks. Johna
Gunna z Glasgow, w Warszawie, dnia 4 sierpnia
1968 r.

rzucanych weń kamieni, słowa, które w yry
wają mu się na usta, są podobne do słów:
„Ojcze, wybacz im, albowiem nie wiedzą, co
czynią”, które padły z Krzyża. „Panie, nie po
licz im grzechu tego” — woła Szczepan.
Kiedy Paweł rozpoczyna swą działalność
wśród chrześcijan, świadomość wsłuchiwania
się w głos Boga potęguje się jeszcze bardziej.
Może winnibyśmy rzec raczej, że świadomość
ta działa z taką samą potęgą, ale poprzez
większy intelekt i przez czas znacznie dłuż
szy. Paweł zwycięża czarnoksiężnika na
Cyprze nie własną mocą, ale dzięki temu, że
Duch jest z nim. Gdy Paweł podróżuj- w Azji
Mniejszej, Duch, jak nam mówią, powstrzy
muje go od wędrówki do portów czarnomor
skich i apostoł, wbrew zamierzonemu plano
wi, przybywa ostatecznie do Troady, skąd
znów prowadzony jest do Europy dzięki wi
dzeniu we śnie „jakiegoś Macedończyka19.
Tak Ewangelia dotarła do Europy. I da
lej przykłady działania potęgi Ducha znajdu
jemy na każdej stronicy Dziejów. „W pierw
szych rozdziałach jest przeszło 40 wzmianek
o Duchu Św iętym 11 (Barclay).
Jest to Duch, który daje odwogę chrześci
janom w obliczu niebezpieczeństw, moc do
brego radzenia sobie w różnych sytuacjach
życiowych, wymowę, gdy potrzebna jest dla
głoszenia prawdy chrześcijańskiej, wreszcie
szczęście w sensie chrześcijańskim, niezależ
nie od okoliczności.
Nie dziw więc, że Dzieje Apostolskie naz
wano Ewangelią według Ducha Świętego.
Ta właśni? świadomość obecności Ducha
sprawia, że rzeczą niemożliwą staje się dla
uczniów opłakiwanie zniknięcia Jezusa ze
świata zjawisk fizycznych. Mogą mówić o Je
zusie nie z żalem i tęsknotą, ale w pełni
szczęścia, radosnego oczekiwania na Niego.
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Dziś, niestety, u? znacznej mierze brak nam
tej świadomości duchowej, a „tam, gdzie brak
jest wizji, ludzie giną”. I tak oto dla naszych
czasów, pełnych wiedzy i uczoności, charak
terystyczny jest upadek duchowy, jak o tym
świadczą liczne pożałowania godne dusze,
które w swym smutnym położeniu szukają
dla siebie ulgi w trunku, narkotykach i in
nych środkach podniecających lub uspokajają
cych. Wskutek tego prąd duchowej mocy, któ
ry powinien kierować się ku celom twórczym,
rozprasza się i idzie na marne.
Jedyną odpowiedzią na nasze problemy oso
biste jako jednostek i na problemy, wobec
których stawia nas współczesna kultura i cy
wilizacja, jest przypływ energii duchowej.
Wykształcenie, czy to techniczne, czy humani
styczne, samo przez się nic tu nie sprawi.
Starożytny filozof był przekonany, że gdy
by mógł znaleźć punkt oparcia poza światem

p o d r ó ż u ją c y c h
w sprawach
ekumenii

i miał dostatecznie długą dźwignią, mógłby
ruszyć z posad ziemią. Jego wiedza astrono
miczna szwankowała, ale miał słuszność m y 
śląc, że świat może istnieć jedynie w oparciu
o potągą stojącą poza nim. Myśl ta jest w
szczególności słuszna w odniesieniu do spraw
ducha. Jedynie Bóg może nas wspomóc. Na
szą sprawą jest zdać sią całkowicie na Jego
wolą, by mógł zrobić dla nas to, czego nie mo
żemy dokonać sami.
Ciekawa przygoda wydarzyła sią pewnym
podróżnikom na Wschodzie, którzy wynająli
sobie przewodników spośród ludności tubyl
czej. Pewnego dnia oświadczyli oni, że muszą
wypocząć.
— „Dlaczego mamy sią tutaj zatrzymać?”
— pytali niecierpliwie podróżnicy.
— „Czy jesteście zmączeni?”
— „Nie”.
— „Czy płacimy wam za mało?”

PANIE BOŻE, modlimy się do Ciebie
za tych wszystkich, którzy w sprawie chrześcijań
skiej jedności stale znajdują się na drogach, w po
ciągach, na morzu, w powietrzu.
Zachowaj ich od wszelkiego niebezpieczeństwa
i daj im potrzebne siły.
Niechaj ich ciała będą gotowe
do znoszenia trudów podróży, zmian klimatu, nie
znanych im posiłków.
Niechaj zachowają świeżość umysłu
mimo konieczności zrozumienia różnorodnych sy
tuacji,
mimo wielkiej liczby ludzi, których muszą poznać
i wysłuchać,
mimo trudności językowych.
Niechaj nie upadają na duchu
wobec ogromu problemów, z jakimi się stykają,
wobec rozpaczliwych potrzeb odwiedzanych przez
nich Kościołów,
wobec konieczności natychmiastowego znajdowania
rozwiązań.
W każdej sytuacji i w różnych okolicznościach
niech widzą działanie Twej dłoni.
Spraw, aby wszędzie mogli dostrzegać,
że jedność dana przez Twego Syna, który idzie
przed nimi,
jest mocniejsza, niż podziały wśród chrześcijan.
Niech wiedzą, że modlimy się za nich,
tak aby czuli się podniesieni na duchu i aby przez
naszą modlitwę i ich służbę Kościół powszechny
posunął się naprzód na drodze ku jedności.
Prosimy Cię o to w imieniu Tego, który w ich
podróży znajduje się przed nimi.
V a 1d o G a l l a n d
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— „Nie, zarabiamy dobrze”.
— „Czy obawiacie się czegoś?”
— „Nie, nie boimy się”.
— „Więc czemu nie możemy iść dalej?”
— „Musimy odpocząć, aż nasze dusze dogo
nią nasze ciała”.
Zdanie takie może wydać się nam naiw
ne, ale wszyscy dobrze wiemy, co znaczy spę
dzanie przez nas czasu na „zarabianiu i wyda
waniu”, bez myśli o ostatecznym celu życia
i o końcu, który jest nam przeznaczony. Rze-.
czą pożyteczną będzie, jeśli będziemy pamię
tali o tym, żeby odpocząć czasami, tak by na
sze dusze mogły dopędzić nasze ciała.
Taka przede wszystkim nauka płynie dla
nas z Dziejów Apostolskich, tej Ewangelii we
dług Ducha Świętego.
Ludzie dziś potrzebują tej nauki bardziej
niż kiedykolwiek. Postęp materialny przekro

czył znacznie granice naszej pojemności, wy*
dolności duchowej. Pewna lekarka, mieszka
jąca w mojej rodzinnej wsi w Szkocji i pra
cująca w jednej z klinik w Glasgow, stwier
dza, że bardzo wiele jej pacjentów nie widzi
żadnego celu ani sensu w życiu. Żyją oni w
granicach jednego dnia. Zapomnieli o swych
duszach. Bóg kocha ich jednak. Tylko Kościół
może odkupić te ich dusze, a może to uczynić
jedynie mocą Ducha Bożego. Dla nich, zarów
no jak dla samych siebie, członków Kościoła,
winniśmy jak najwierniej służyć Bogu, by
nam przywrócił nasze dusze, byśmy mogli —
innymi słowy — posiąść taką moc Ducha, roz
tropność i zapał, jakie cechowały pierwszych
uczniów. Tylko w oparciu o potęgę Ducha Bo
żego będziemy mogli pełnić nasze zadanie —
najdonioślejsze zadanie na świecie: szerzenie
wśród rodzaju ludzkiego poczucia szczęścia i
pokoju, jakim darzy nas Bóg.

MIECZYSŁAW KWIECIEŃ

W IELKIE DNI EKUMENII
Upsali,

największym

ośrodku

uniwersyteckim

W Szwecji i starej siedzibie arcybiskupiej, w mieś
cie liczącym niespełna 100 tys. mieszkańców, około
70 km na północ od stolicy kraju — Sztokholmu —
przez 16 dni z rzędu (od 4 do 19 lipca br.) trwały
obrady największego zjazdu w historii ruchu ekume
nicznego — IV Zgromadzenia Ogólnego Światowej
Rady Kościołów. Kongres upsaiski obradował pod ha
słem „Oto wszystko nowym czynię”, a słowa tego
motta, wyjęte z Apokalipsy św. Jana, są świadectwem,
że Światowa Rada Kościołów pragnie wytrwać w po
słuszeństwie wobec Jezusa Chrystusa — Pana Słowa,
z drugiej zaś strony pragnie wyrazić swoją gotowość
stałej odnowy, zgodnie z duchem Pisma Sw.
Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad Zgromadzenia,
w dniu 30 czerwca odbyły się zebrania Komitetu Wy
konawczego, pod przewodnictwem dra E. Payne’a
(66 ]., brytyjski baptysta), który z urzędu zastąpił,
zmarłego w dniu 6 czerwca br., przewodniczącego dra
Franklina C. F ry’a, oraz zebranie Kcmitetu Naczelne
go (2—3 lipca). Równolegle z tymi konferencjami, w
dniach 1—3 lipca, obradowała młodzież (pre-Upsala),
zajmując krytyczne stanowisko wobec Rady, wysuwa
jąc szereg radykalnych żądań pod jej adresem w
sprawach ekonomicznych i politycznych (tzw. „trze
ci świat”, pomoc, rozbrojenie, kolonializm i in.). Trze
ba stwierdzić, że konferencja ta musiała być dość
owocna; wiele późniejszych akcji inicjowanych przez
tę barwną, niespokojną, 150-osobową grupę młodzieży

wywodziło się z dyskusji i decyzji powziętych w cza
sie słynnej „pre-Upsali”.
Zgromadzenie upsaiskie rozpoczęło się w czwartek,
4 lipca, o godz. 10,30 uroczystym nabożeństwem w
miejscowej katedrze, zaliczanej do największych bu
dynków sakralnych na terenie całej Skandynawii, li
czącej sobie 700 lat i mającej wystrój gotycki. W tej
że katedrze odbyło się także jedno z wielkich, hi
storycznych nabożeństw, w czasie trwania Konfe
rencji do Spraw Praktycznego Chrześcijaństwa w
Sztokholmie, w 1925 r. Inicjatorem tej pionierskiej
ekumenicznej inicjatywy i jednocześnie gospodarzem
starej katedry był ówczesny arcybiskup szwedzki
Natan Soderblom.

W związku z inauguracją IV Zgromadzenia, w nabo
żeństwie uczestniczyło 730 oficjalnych delegatów z
232 Kościołów członkowskich Rady Ekumenicznej,
nadto grupa oficjalnych gości, „delegaci zaprzyjaźnie
ni”, delegaci-obserwatorzy, eksperci, delegaci mło
dzieży, stali pracownicy Rady, stewardzi, przedstawi
ciele prasy, radia, filmu i telewizji oraz wiele osób,
które przyjechały do Upsali, żeby to ważne wyda
rzenie przeżyć osobiście, na miejscu. Razem więc by
ło w katedrze 3 tys. osób, wśród których znaleźli się
także król Szwecji, Gustaw VI Adolf, i prezydent
Zambii, dr Kenneth D. Kaunda.
Kazanie, oparte na tekście przewodnim Zgromadzenia
„Oto wszystko nowym czynię” (Obj. 21:5—6), wygłosił
dr D. T. Niles (60 1., metodysta z Cejlonu). Również
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przed 20 laty, na Zgromadzeniu konstytucyjnym ŚRK
w Amsterdamie (Holandia), główne kazanie wygło
sił dr Niles. Pierwotnie jednak na kazalnicy katedral
nej w Upsali stanąć miał ktoś inny, kogo tragiczna
i niesprawiedliwa śmierć wyrwała nagle z kręgu ży
wych. Tym duchownym miał być amerykański pa
stor baptystyczny, przywódca czarnoskórych chrześci
jan w USA i laureat pokojowej nagrody Nobla —
dr M artin Luther King (ur. w 1929 r.). Niestety, dr
King nie wygłosił kazania w dniu otwarcia Zgroma
dzenia w dniu 4 lipca, a tylko nazwa niedużego pla
cu leżącego w pobliżu uniwersytetu i katedry przy
pomina dzień 4 kwietnia, dzień w którym brutalnie
zostało przerwane życie dobrego człowieka, ojca, pa
stora i chrześcijanina. Śmierć pastora Kinga przy
pomniał także w kazaniu dr Niles, cytując fragment
strofy hymnu murzyńskich chrześcijan w USA „We
shall overcome some day”, dając wyraz wierze i pew
ności, że nadejdzie wielki dzień spełnienia i zwy
cięstwa, dzięki temu, że Jezus Chrystus wszystko
nowym czyni. „W głębi mojego serca, ja wierzę w to”,
że On czyni wszystko nowym. W końcowym frag
mencie kazania dr Niles przypomniał jak pewnego
dnia przyszedł do Jezusa jakiś człowiek i poprosił
Go o pomoc w odzyskaniu ziemi zagrabionej przez
brata, Jezus odpowiedział mu na to »Czy nic więcej
dla ciebie nie znaczę? Czy to jest wszystko, o co
chcesz mnie prosić? Czy ta sprawa naprawdę tak cię
zajmuje, że utraciłeś własną zdolność rozeznania?
A gdyby tutaj Jezus nas zapytał, czego od Niego
chcemy, o co byśmy Go poprosili? O sprawiedliwość
wśród ludzi? — Dobrze! O pokój między narodami
i pojednanie poszczególnych ludzi? — Dobrze! O jed
ność Kościoła i odnowę jego misji? — Dobrze! Lecz
czyż nie zwrócilibyśmy się do Niego z prośbą o to,
6
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czego serce ludzkie potrzebuje najbardziej i co On
tylko może spełnić? — „Panie, pokaż nam Ojca,
a wystarczy nam”« (Jan 14:8).
W czasie tego nabożeństwa wykonane zostały trzy
nowoczesne utwory muzyczne kompozytorów skandy
nawskich, dwa z nich po raz pierwszy; poszczególne
części nabożeństwa prowadzone były po angielsku,
francusku, niemiecku i szwedzku. Całość transmitocwały radio i telewizja.
Oficjalne otwarcie IV Zgromadzenia Ogólnego ŚRK
nastąpiło o godz. 16,30 w wielkiej, nowoczesnej hali
sportowej (Fyrishallen), znajdującej się na skraju
miasta i ukończonej na krótko przed rozpoczęciem
kongresu. Tam, w Fyrishallen, odbywały się prawie
wszystkie zebrania plenarne, a tylko niektóre z nich
miały miejsce w auli uniwersytetu.
Podstawowy referat, związany tematycznie z hasłem
Zgromadzenia „Oto wszystko nowym czynię”, na jed
nej z pierwszych sesji generalnych wygłosił prawo
sławny metropolita Ignatius (Hazim) z Latakii (48 1.,
Liban, Patriarchat antiocheński). Słowo bibiljne »„Oto
wszystko nowym czynię” nie jest programem, lecz
wydarzeniem. ...Potrzebujemy nie jakiejś „futurolo
gicznej teologii”, lecz „teologii profetycznej”, która
pozwoliłaby nam zrozumieć przyjście Pana w obrębie
naszej historii”« — powiedział metropolita w swoim
referacie, kładąc bardzo silny akcent na eschatologicz
ny charakter Kościoła.
Z żywiołową owacją spotkało się wystąpienie dra
W. A. Visser’t Hoofta (68 1., Holender, reformowany),
byłego sekretarza generalnego ŚRK, który mówił na
temat „Mandatu ruchu ekumenicznego”. Mówca przy
pomniał, iż marzenie upsalskiego abpa Söderbloma
0 tym, że wszystkie Kościoły przystąpią ręka w rękę
do rozwiązywania wielkich zagadnień życia, jest bli
skie pełnej realizacji. Jednocześnie jednak sukces ten
jest bardzo niepewny. Nigdy bowiem dotąd ruch eku
meniczny nie był tak bliski pełnego sukcesu i nigdy,
jak właśnie teraz, nie był tak bardzo kwestionowany.
Punktem zapalnym okazuje się ponownie, jak to już
zresztą w jego historii bywało, zagadnienie wzajem
nego stosunku Kościoła i świata. Pastor Visser’t Hooft
poruszył ponadto następujące problemy: czy epoka,
w której żyjemy, nie jest już epoką „poekumeniczną”;
relacja starsi-młodzi; „Establishment”; nie ma postę
pu w kierunku horyzontalnym (poziomym) bez zaan
gażowania wertykalnego (pionowego); chrześcijań
stwo, które zagubiło kierunek pionowy, utraciło swą
„sól”, stało się bez znaczenia i bezsilne nie tylko
względem siebie, lecz także względem świata; z dru
giej strony istnieje jednakże niebezpieczeństwo pole
gające na zaangażowaniu się „pionowym” wraz z jed
noczesną ucieczką od obowiązków życia społecznego
1 odpowiedzialności za wspólnotę życia z ludźmi; do
tych ważnych spraw należą: problem międzynarodo
wej sprawiedliwości społecznej, jedność Kościoła i
wreszcie młodzież, głośno domagająca się odpowiedzi
na wiele starych, lecz ciągle aktualnych kwestii. Rok
bieżący mówca porównał do wielkich dat historycz
nych, jak 1848, 1918 lub 1945! Z dużym zainteresowa
niem przyjęto także sprawozdanie urzędującego se
kretarza generalnego ŚRK, dra E. C. Blake’a (61 1.,
amerykański prezbiterianin), który przemawiał na

plenum w tym samym dniu. Snując interesujące roz
ważania i szukając lekcji w historii mówca stwier
dził. że należy dążyć usilnie do zerwania z tym, co
się nazywa „Establishment”. Życie nasze musi cecho
wać ciągłe dążenie do odnowy. Również Zgromadze
nie powinno dążyć do nowych sformułowań we
wszystkich dziedzinach pracy intelektualnej oraz do
nowych koncepcji organizacyjnych. Mówca starał się
jednakże położyć akcent na to, aby nie został zaprze
paszczony dorobek poprzednich pokoleń pracujących
w ruchu ekumenicznym, przerzucał mosty między
„dawnymi i młodszymi laty”. Chodzi bowiem nie o
„nowe posłuszeństwo" — wobec Boga, Pana Kościo
ła i Pana historii — lecz o „odnowione posłuszeń
stwo” — skomentował.
Znakomity wykład prof. H. Berkhofa (54 1., reformo
wany z Holandii), należał chyba do najbardziej inte
resujących wystąpień teologicznych IV Zgromadzenia,
tym bardziej że poruszał właśnie zagadnienia teolo
giczne, których w Upsali nie było, w sumie, za du
żo. Szereg krytycznych uwag skierowanych pod
adresem SRK przez rzeczników różnych środowisk
wywołane było przesunięciem akcentu z teologii na
zagadnienia socjologiczne. Prof. Berkhof mówił na
temat „Doskonałości Jezusa Chrystusa”. Zagadnienia
indywidualnej przemiany i odnowy znalazły się w
centrum uwagi holenderskiego dogmatyka i biblisty.
„Jedyna zmiana jaka jest potrzebna do przygotowa
nia naszej wielkiej przyszłości — to przemiana nas
samych” — stwierdził Berkhof. „Wyznanie, że Chry
stus zmartwychwstał, ma rewolucyjne konsekwencje.”
W relacji z Upsali nie można pominąć także bardzo
charakterystycznego i zupełnie nowego trójgłosu na

temat ,,Nasze wspólne chrześcijańskie świadectwo”.
W tym potrójnym zespole mówców znaleźli się obok
siebie chrześcijanie wywodzący się z trzech różnych
tradycji kościelnych: O. Roberto Tucci (47 1., jezuita
z Rzymu), dr Robert Bertram (47 1., luteranin z Sy
nodu Missouri, USA), i pastor Christian Krust (72 1.,
kaznodzieja zielonoświątkowy ze Społeczności Miihlheim-Ruhr, NRF). O. Tucci był pierwszym w histo
rii Światowej Rady Kościołów katolikiem, który wy
stąpił oficjalnie na trybunie Zgromadzenia Ogólnego.
Jego wystąpienie na temat „Ruch ekumeniczny, Świa
towa Rada Kościołów i Kościół rzymskokatolicki”
spotkało się z ogromnie owacyjnym przyjęciem przez
uczestników kongresu i przerywane było kilkakrotnie
gorącymi oklaskami. O. Tucci powiedział, że SRK
i Rzym są „instrumentem w służbie jednego ruchu
ekumenicznego”. A dokonując analizy dokumentów
soborowych na temat ekumenizmu stwierdził, że
obydwa gremia — Rzym i Genewa, pozbyły się daw
nych nieufności do siebie; wreszcie, że „Ośrodkiem
ruchu ekumenicznego może być tylko sam Chrystus”.
Przed Kościołem rzymskokatolickim i SRK mówca
postawił te same zadania, do których zaliczył obro
nę pokoju, postęp, równość ras, konflikt pokoleń i in.
W końcu, mieszana grupa robocza Rzym—Genewa bę
dzie musiała w najbliższym czasie zająć się przestu
diowaniem zagadnienia możliwości pełnego członko
stwa Kościoła rzymskokatolickiego w SRK.

Nabożeństwo na Sergeis Torg w Sztokholmie
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Przedstawiciel niemieckich zieloświątkowców, past.
Chr. Krust, przemawiając z trybuny IV Zgromadzenia
występował w pewnym sensie w imieniu wszystkich
społeczności zielonoświątkowych, reprezentowanych i
nie reprezentowanych w Upsali. Był on także pierw
szym oficjalnym mówcą z ramienia tego odłamu
chrześcijaństwa na kongresie. W przemówieniu pt.
„Kościoły zielonoświątkowe a ruch ekumeniczny” dał
wyraz pewnym obawom swego środowiska, a także
zastrzeżeniom i krytyce, jakie ruch ekumeniczny
wzbudza wśród tzw. „konserwatywnych ewangelików”
— tak bowiem bywają określane społeczności wolnokościelne, podkreślające bardzo silnie swój związek
z Biblią, życiem wewnętrznym, osobistym nawróce
niem i uświęceniem — do których zaliczani są m. in.
zielonoświątkowcy. Z drugiej strony mówca przyznał,
że Kościoły zielonoświątkowe powinny wyjść z izo
lacji, w której żyją. „Ekumenię należy rozumieć jako
duchową jedność, a nie jako superorganizację. Żywa
wiara jest związkiem jedności a nie tylko formalnym
wyznawaniem słów...” — stwierdził przełożony naj
liczniejszej społeczności zielonoświątkowej w NRF.
Po cyklu wystąpień mających charakter teologiczny,
uczestnicy Zgromadzenia poświęcili wiele uwagi i
czasu problemom społecznym, międzynarodowym,
ekonomicznym, kulturalnym i politycznym. Ten ze
spół zagadnień, jak już wspomnieliśmy, dominował
w Upsali wzbudzając wiele krytyk wśród świeckich
i duchownych uczestników kongresu. W ramach wy
stąpień poświęconych sprawom międzynarodowej
sprawiedliwości społecznej i gospodarczej (centralna
sprawa tzw. ,,trzeci świat”), wystąpili prezydent Zam
bii dr K. D. Kaunda (44 1.) i Lady Jackson (dr Bar-

Przyjęcie wydane z okazji IV Zgromadzenia przez
arcybiskupa Upsali. Od lewej: bp Kibira, król Szw e
cji — Gustaw VI Adolf, małżonka abp Josefsona,
abp R. Josefsona, i pastor Blake
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bara Ward), katoliczka z Wielkiej Brytanii. Oboje oni
mówili na temat „Biedne i bogate narody”. Wystąpie
nie, zwłaszcza tej ostatniej referentki, było przejmu
jącym apelem, skierowanym do przedstawicieli państw
uprzemysłowionych o przeprowadzenie radykalnych
reform struktury planowania, aby dzięki tym podsta
wowym zmianom krajom tzw. „trzeciego świata” mo
gła być udzielona istotna pomoc; w innym wypadku
wszelka pomoc będzie tylko jakąś nową formą filan
tropii. Lady Jackson zaproponowała m. in., aby kra
je należące do strefy bogatej (na północ od równika)
przeznaczyły 1% swego dochodu narodowego (brutto)
na pomoc krajom biednym (leżącym na południe od
równika). Ponadto poruszyła sprawę konieczności pla
nowej, lecz energicznej i konsekwentnej reformy han
dlu światowego, stabilizacji cen surowców, ułatwienia
udziału w rynkach światowych krajom rozwijającym
się i in.
Zwłaszcza w drugim a także trzecim tygodniu obrad,
sprawozdawcy prasy etc., akredytowani przy Zgro
madzeniu, znaleźli się w sercu debatującej, studiują
cej, modlącej się i bardzo ożywionej Ekumenii. Oprócz
bowiem prac VI sekcji trwały jednocześnie obrady w
ramach stałych oddziałów, komisji i referatów ŚRK,
w liczbie 8. Nikogo więc już nie zdziwiło, gdy na któ
rejś z sesji plenarnych dr Blake przypomniał wszyst
kim, aby „nie powtarzać niczego, co już zostało po
wiedziane na poprzednich Zgromadzeniach Ogólnych.”
W tym samym duchu utrzymana była wypowiedź
J. R. Nelsona (profesora teologii z Bostonu, USA),
który przemawiając na temat sekcji I — „Duch Świę
ty i katolickość Kościoła” postulował, by Zgromadze
nie zdobyło się na „Nowe rozumienie sensu katolickości”, wskazywał na przynależność chrześcijan do
uniwersalnej społeczności, przypominał o odpowie
dzialności Kościoła za świat. Bp K. Sarkissian z Li
banu, zabierając głos na ten sam temat, ostrzegał
przed tym, aby nie identyfikować katolicyzmu, rozu
mianego niekonfesyjnie w sensie powszechności, ze
świeckim „panhumanizmem”. To jest jedna z wielu
tragedii naszej historii — powiedział libański biskup
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— że chrześcijaństwo i humanizm, w świadomości
wielu ludzi zaczęto traktować w oderwaniu od sie
bie. Wreszcie zwrócił on uwagę na sprawę zrozumie
nia wzajemnej zależności pomiędzy obydwoma kie
runkami zaangażowania ludzkiego: pomiędzy zaan
gażowaniem poziomym (stosunek do ludzi) i piono
wym (stosunek do Boga).
W pracach sekcji II — „Wezwanie do misji” — wy
różnili się szczególnie metr. Lakdasa de Mel (66 1.,
anglikanin, bp Kalkuty, metropolita Kościoła Indii,
Pakistanu, Burmy i Cejlonu) oraz past. J. V. Taylor
z Londynu. Najbardziej dyskutowanym zagadnieniem
w tej sekcji były sformułowania „nowy człowiek”,
„nowa ludzkość”; w tym temacie starły się także ze
sobą dwie koncepcje w teologii misji — postępowa
i tradycyjna. W związku z tym, że w Upsali poświę
cono wiele uwagi problemom międzynarodowej spra
wiedliwości społecznej i gospodarczej, prace sekcji III
— „Rozwój gospodarczy i społeczny świata” — zyska
ły sobie miano „kamienia probierczego” ŚRK. Znako
mity czeski profesor teologii systematycznej z fakul
tetu Comeniusa w Pradze, dr J. M. Lochman (46 1.),
prof. A. Philip z Francji i ekonomista hinduski prof.
S. L. P arm ar byli głównymi referentami tego tematu.
W sekcji IV — „Na drodze do sprawiedliwości i po
koju w stosunkach międzynarodowych” — funkcja
relatora przypadła prof. L. Raiserowi z Tybingi (63 1.),
którego nazwisko stało isię słynne po opublikowaniu
w r. 1966 „Memorandum Kościoła Ewangelickiego w
Niemczech”. W dyskusji nad tym tematem znalazł się
m. in. następujący fragment: „Bóg zwraca się do nas
z pytaniem: Kainie, co zrobiłeś z twoim bratem?
I tego pytania nie możemy pominąć”. W innym frag
mencie znalazło się stwierdzenie, że „pokój jest dy
namicznym procesem oraz metodą współżycia”. W ra
mach sekcji V — „Nabożeństwo w epoce sekulary
zacji”, a także w ramach kongresu i poza nim, odby
wało isię wiele różnych nabożeństw, również nabo
żeństw „eksperymentalnych”, z zastosowaniem róż
nych rodzajów muzyki, różnych form dialogu. Tym
celom służył także, lecz nie tylko, specjalnie wybu
dowany drewniany kościółek, postawiony tuż obok
Fyrishallen. To sympatyczne miejsce nabożeństw na
zywało się oficjalnie „The Experimental Church of
Assembly”. Dużą rolę w pracach tej sekcji odegrał
prof. J. Meyendorff (42 1., prawosławny z USA, na
leżący do patriarchatu ekumenicznego w Konstanty
nopolu). W sekcji VI — „W poszukiwaniu nowego
stylu życia” — (ostatecznie przeredagowano nawet
tytuł, zamieniając dwóm ostatnim słowom liczbę po
jedynczą na mnogą: „nowych stylów”) debatowano
nad najszerzej pojętymi sprawami życia ludzkiego,
a więc nad sprawą pokoleń, pracy, płci, problemami
rasowymi, problemami przemocy, sprawami wycho
wania, odpoczynku i całym szeregiem innych. W przy
jętym przez plenum dokumencie tej sekcji znalazło
się m. in. stwierdzenie, że „miłość oznacza aktywną
troskę o innych”, oraz że „nie wszystko, co jest nowe,
pochodzi od Boga. To nowe także potrzebuje odno
wienia”. Pracami tej sekcji kierowała bardzo ener
gicznie p. Birgit K. Rodhe (lutenka ze Szwecji).
Ostateczne dokumenty poszczególnych sekcji zostały
przyjęte przez plenum w drugim lub nawet trzecim

czytaniu, z wyjątkiem dokumentu sekcji V, i w pew
nym sensie dokumentu sekcji teologicznej (I), co dla
wielu obserwatorów było dużą niespodzianką, ponie
waż prace tej sekcji poświęcone był najistotniejszym
dla każdego Kościoła tematom, takim jak Kościół,
jedność, katolickość. Analogicznie taką serię doku
mentów przygotowały obradujące obok sekcji stałe
oddziały, komisje i referaty ŚRK. Ponieważ omówie
nie, nawet bardzo krótkie, tych dokumentów zajęło
by mnóstwo miejsca, a wyniki prac poszczególnych
sekcji mają dużo większy ciężar gatunkowy i są
sensu stricto dorobkiem Zgromadzenia, z konieczności
musieliśmy ograniczyć się choćby do zasygnalizowa
nia poruszanych w sekcjach problemów.
Te wymienione i nie wymienione sprawy i tematy
nie wyczerpują w całości programu prac Zgromadze
nia, czyli tego, co działo się w Upsali w ciągu 16
dni lipca. Lecz o jednej zwłaszcza sprawie trzeba
wspomnieć w tym artykule — o nabożeństwie komu
nijnym, które odbyło się w dniu 7 lipca. Zgodnie z
obowiązującymi zasadami, uczestnicy Zgromadzenia
zostali zaproszeni do udziału w tym nabożeństwie
przez jeden z Kościołów członkowskich. Był nim
Szwedzki Kościół Luterski. W nabożeństwie brało udział 3 tys. osób, i chyba tylko podczas końcowego
nabożeństwa w dniu 19 lipca, w katedrze, było wię
cej ludzi. Nikt nie był zmuszony do uczestniczenia
w Stole Pańskim i jednocześnie wszyscy zostali za
proszeni do udziału w nim. Ogromne wrażenie ro
biły te rzesze ludzkie podchodzące wolniutko i od
chodzące z powagą (wielu ludzi w uniesieniu) od sto
łów, przy których podawano Chleb i Wino. Wielu
tych, którzy „dla sumienia” nie mogli brać udziału
w Wieczerzy (wielu chrześcijan z Kościołów prawo9

sławnych, wolnych i katolickiego) podchodzili blisko
miejsca, gdzie rozdzielano Chleb i Wino, w ten spo
sób świadcząc, iż. rozumieją i pragną tego udziału,
lecz w sumieniu swoim nie mogą jeszcze — lub że
nie wolno im ze względu na przynależność kościel
ną — do wspólnej Wieczerzy przystąpić. Wyznawcy
Kościołów prawosławnych uczestniczyli w nabożeń
stwie komunijnym na zaproszenie Fińskiego Kościoła
Prawosławnego; ponadto kongregacjonaliści, reformo
wani, prezbiterianie, metodyści mieli osobne nabożeń
stwo z Wieczerzą Pańską i wreszcie wiele nabożeństw
komunijnych odbyło się w zborach miejscowych spo
łeczności. W końcu wspomnieć należy, iż także rzymskokatolicy odprawiali nabożeństwa dla współwy
znawców, a uczestniczyli w nich także inni chrze
ścijanie.
W nurcie spraw społecznych i międzynarodowych, któ
re znalazły się w programie obrad Zgromadzenia upsalskiego, poruszając wiele umysłów, wyznaczając cha
rakter i kierunek debat i wzbudzając też liczne kry
tyki, wymienić musimy wystąpienia jeszcze kilku
osób i ich głosy.
Na temat praw ludzkich przemawiali Jam es Baldwin
(44 L), Murzyn amerykański, który zdobył sobie świa
tową sławę jako pisarz. Powiedział on m. in. tak:
„Chrześcijaństwo powinno udzielić odpowiedzi na re
wolucyjne wezwanie Jezusa, który uczył, że wszyscy
ludzie są dziećmi Boga”. Obok Baldwina, zabierał głos
w tej samej sprawie Lord Caradon (Sir Hugh Foot,
60 1., metodysta, brytyjski przedstawiciel przy ONZ).
Sprawa głodu i pomocy potrzebującym była przed
stawiona przez pastora Jean Kotto z Kamerunu (49 1.,
Kościół ewangelicki), nadradcę kościelnego z NRD
Ulricha v. Briick (54 1., Kościół ew.-luterski, Sakso
nia) i p. Janet Lacey (anglikanka z Londynu). Zwła
szcza ostatnia referentka poruszyła wszystkich, przed
stawiając apokaliptyczną wizję głodu — najpóźniej
w roku 1975. „Jeśli problem głodu nie znajdzie rady
kalnego rozwiązania, powiedziała Janet Lacey, to po
tworny głód i wojny wstrząsną naszym światem. To
będzie już wkrótce, chyba że świat zdoła uporać się
z plagą głodu. W rozwiązywaniu tej kwestii wielka
odpowiedzialność spoczywa także na Kościołach i po
szczególnych chrześcijanach należących do „bogatej
Północy”. Jezus Chrystus, zwiastując Ewangelię po
koju i pojednania, nakazał swoim wyznawcom, żeby
nosili ciężary innych” — powiedziała J. Lacey.
Obok wymienionych zabierała głos w tej samej spra
wie p. Browne-Meyers, kierowniczka Wydziału Pomo
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cy Międzykościelnej, Służby Uchodźcom i Pomocy
Światu w ŚRK. W służbie Kościołów wobec ludzi po
trzebujących przyjęto zasadę sformułowaną przez
past. Leslie Cooke’a (fi967), byłego kierownika wy
działu pomocy ŚRK. Ta zasada brzmi „need not
creed”, co można przetłumaczyć — „tego, kto jest w
potrzebie, nie pytaj o jego wiarę”. Tej zasadzie sta
ra się być wierna w swojej służbie komórka pomocy
ŚRK; wierności jej powinny także dochować wszyst
kie Kościoły chrześcijańskie.
Obok tego tematu należałoby jeszcze przynajmniej
zaznaczyć inne zagadnienie: sprawę środków maso
wego przekazu. Na ten temat zabierali glos bp Hann*
Lilje (68 1., luteranin z prow. kościelnej Hannoweru,
NRF) oraz publicysta Penry Jones (46 1., prezbiterianln z W. Brytanii, kierownik programu religijnego
BBC). Pierwszy z nich mówił o pojawieniu się no
wego fenomenu we współczesności. Pojawienie się,
np. telewizji wytworzyło „nowy element bliskości”
i „element równoczesności”. Drugi z mówców, w ra
mach tematu „Kościół a środki masowej informacji”,
zastanawiał się nad teologiczną stroną zagadnienia.
Stwierdził m. in., że „Kościoły powinny zainteresować
się środkami masowego przekazu nie tylko dlatego, że
by zdobyć na nie monopol lub choćby tylko dla wy
wierania wpływu, ale aby dzięki ich pomocy swoją
służbę wobec bliźnich zwielokrotnić i uczynić bar
dziej odpowiedzialną”.
Wśród wielu dokumentów przyjętych przez Zgroma
dzenie nie możemy pominąć Orędzia skierowanego do
Kościołów członkowskich Rady. Ma ono nieco inną
formę niż poprzednie, a jego treść najlepiej chyba
odzwierciedla program Upsali 68, tendencje i akcje,
jakie miały miejsce. Orędzie „sumuje” wydarzenia
roku 68; mówi o odkryciach naukowych, rewoltach
studenckich, morderstwach politycznych i wojennych.
Przypomina nadzieje i oczekiwania narodów. Po
szczególne punkty przeplata powtarzający się refren:
„Jednak Bóg wszystko czyni nowym”. Punkt 1 za
czyna się od zdania: „Wszyscy ludzie stali się sobie
sąsiadami”. W punkcie 2, po omówieniu możliwości
stojących przed rodzajem ludzkim i przypomnieniu
.grożących mu niebezpieczeństw, Orędzie głosi ewan
geliczną prawdę o „nowym człowieku” w Chrystusie
Jezusie, uczynionym przez Boga. W punkcie 3 jest
znowu mowa o zbrojeniach i przepaści, która oddzie
la głodnych od sytych. W konkluzji zawarto wezwa
nie do chrześcijan, aby pracowali nad sprawiedliwym
podziałem dóbr ziemi wśród wszystkich jej dzieci.
W punkcie 4 Orędzie wzywa do modlitwy o pojed
nanie i jedność, o ruch ekumeniczny i o wszystkie
Kościoły; wyraża nadzieję i ufność w Bożą obecność
i działanie. Wreszcie Orędzie kończy się modlitwą
(por. Jednota 9/69, str. 4: „O odnowę”). I właśnie mo
dlitwa jest nowym znakiem, czymś optymistycznym
w upsalskim Orędziu, obok wspomnianego już refrenu
— „Jednak Bóg wszystko czyni nowym”.
Jeśli w okresie po Upsali — Światowa Rada Kościo
łów, Kościoły a zwłaszcza chrześcijanie nie poprze
staną tylko na modlitwie, lecz tę modlitwę uznają za
swoją i poprą ją prawdziwymi uczynkami miłości
wobec ludzi-bliźnich, wtedy bez żadnej przesady bę
dzie można powiedzieć, że ten nowy znak stał się
znakiem życia.
MIECZYSŁAW KWIECIEŃ

LUDZIE UPSALI
PREZYDENCI

Ś WI A T O WE J RADY K O Ś C I O Ł Ó W , K T Ó R Y C H
D O B I E G Ł A K O Ń C A W UP SA L I

HONOROWY
PREZYDENT
JO S E P H

H O U L D S W ORTH

z Kościoła angli
kańskiego. Urodził się w
Szkocji dnia 20 X 1874 r.
Studiował na uniwersyte
tach w Edynburgu i Oks
fordzie. W latach 1896—
1897 pełnił funkcję sekre
tarza angielskiego ruchu
studentów
chrześcijań
skich a w latach 1897—
1900 pracował na stano
wisku sekretarza YMCA
(Światowy Związek Mło
dych Chrześcijan) w Lahore (Indie). Wspólnie ze
znanym ewangelistą, Joh
nem MOTTEM (t 1955),
pracował nad przygotowa
niem
międzynarodowej
Konferencji misyjnej, któ
ra odbyła się w r. 1910 w
Edynburgu i uważana jest
przez teologów ekumeniz
mu za główne źródło no
woczesnego ruchu ekume
nicznego. Past. Oldham
piastował przez lat kilka
naście stanowisko sekreta
rza wydziału kontynuacyjnego tej konferencji (do r.
1921) a z chwilą powstania
Międzynarodowej
Rady
Misyjnej — będącej prze
dłużeniem działalności edymbunskiej konferencji z
r. 1910 — został pierwszym
generalnym
sekretarzem
tejże rady (Lakę Mahonc,
1921 r. w Stanach Zjedno
czonych). W latach 1931—
38 był dyrektorem zarzą
du międzynarodowego in
stytutu języków i kultur
afrykańskich, następnie w
latach 1934—37 był prze
wodniczącym oddziału stu
diów powszechnej rady
chrześcijan do spraw spo
łecznych, instytucji zwią
zanej z ruchem ekume
nicznym. J. H. Oldham
należy do grona najbar
dziej aktywnych rzeczni
ków mis iii i ekumenizmu
na gruncie angielskim. W
uznaniu jego zasług dla
ekumenizmu na Zgroma
dzeniu Ogólnym w New
oldham

Delhi (Indie), w r. 1961,
został wybrany honoro
wym prezydentem Świato
wej Rady Kościołów.

PREZYDENCI
z Greckiego
Kościoła
Prawosławnego
w Północnej i Południowej
Ameryce, przewodniczący
stałej kanonicznej konfe
rencji biskupów ‘prawo
sławnych w Ameryce, wi
ceprezydent
Amerykań
skiej Rady Kościołów w
USA, prymas, egzarcha ekumenicznego patriarchatu
w Konstantynopolu. Abp
Jakovos urodził się na wy
spie Imbros (Turcja) w
19-11 r. Kształcił się w
szkole teologicznej ekume
nicznego patriarchatu kon
stantynopolitańskiego
w
mieście Halki, następnie
zaś w Harvard Divinity
School otrzymał stopień
magistra św. teologii. W r.
1940 otrzymał święcenia
kapłańskie. Rok przedtem
przeniósł się na stałe do
Stanów Zjednoczonych, a
w r. 1954 otrzymał nomi
nację na Stanowisko dy
rektora seminarium teolo
gicznego pw. „Świętego
Krzyża” w Massachusetts
i w tymże samym roku zo
stał podniesiony do god
ności biskupa. W latach
1955—59 był specjalnym
wysłannikiem ekumenicz
nego patriarchatu w Kon
stantynopolu przy ŚRK w
Genewie. W r. 1956 otrzy
mał rodność metropolity a
w 3 lata później przystą
pił -do służby jako zwierz
chnik grecko-prawosławnej diecezji kościelnej w
Północnej i Południowej
Ameryce z siedzibą w No
wym Jorku. Abp Jakovos
zyskał sobie światowa sła
wę w ruchu ekumenicz
nym i dzięki tej służbie
przyczynił się wydatnie do
polepszeń’*a stosunków po
między Kościołami chrze
ścijańskimi na terenie Ameryki oraz do n or mali za abp

jak o vo s

cji stosunków pomiędzy
chrześcijanami i społecz
nością żydowską. Abp Jakovos piastuje ponadto
stanowisko przewodniczą
cego prawosławnej konfe
rencji do spraw dialogu
z Kościołami: anglikań
skim, luterańskim i rzym
skokatolickim.
D R A K A N U I B I A M Z Kościoła
prezbiteriańsikiego
w Nigerii. Urodził się w
1906 r. Z zawodu jest le
karzem, a przez wiele lat
był gubernatorem wschod
niej prowincji w Nigerii.

Ponadto piastuje urząd
przewodniczącego rady za
rządzającej na uniwersy
tecie w Ibadanie oraz
przewodniczy radzie nigeryjskich chrześcijan. Przez
szereg lat był także kie
rownikiem Hope Waddell
Training Imstitute.
Jest
ponadto członkiem cztero
osobowego prezydium Ogólmoafrykaństkiej Konfe
rencji Kościołów. Przez
wiele lat uczestniczy w
pracach międzynarodowe
go ruchu ekumenicznego,
do r. 1961 (New Delhi) był
członkiem Komitetu Na
czelnego i Wykonawczego
ŚRK, współpracował po
nadto z Komisja Kościo
łów do Spraw Międzyna
rodowych ŚRK (CCIA) oraz ze Światową Rada Wy
chowania Chrześcijańskie
go. Od wielu lat dr Ibiam
aktywnie uczestniczy w ży

KADENCJA

ciu kościelnym, uniwersy
teckim i politycznym Afry
ki a także współdziała z
różnymi międzynarodowy
mi organizacjami kościel
nymi.
DR

CHARLES

C. P A R L 1 N

ze

Zjednoczonego
Kościoła
metodystycznego w USA.
Urodził się w Wiisconsin
w 1898 r. Studia odbywał
na uniwersytecie w Pen
sylwanii i w Harward
Law School. Jest dokto
rem praw i specjalistą
prawa podatkowego, fi
nansowego oraz między
narodowego.
Ch. Parlin
zajmował wiele odpowie
dzialnych stanowisk w ad
ministracji, a aktualnie
jest dyrektorem First Na
tional City Bank w No
wym Jorku. W amerykań
skim życiu kościelnym i
ekumenicznym także jest
bardzo znany. Kilka lat
był pierwszym wicepre
zydentem Amerykańskiej
Rady Kościołów a ponad
to jest członkiem Komite
tu Wykonawczego Świa
towej Rady
Kościołów
Metodystycznych. Przez ostatnie 4 lata pełni służ
bę sekretarza komisji mie
szanej do spraw unii ko
ścielnej, której celem jest
przygotowanie
projektu
zjednoczenia ponrędzy Ko-

(Dokończenie na str. 14)
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Nowe odkrycia naukow e, rew olty studenckie, zabójstw a,

ORĘI

w ojny — oto znam iona 1968 roku. W tym klim acie ze
brało się Zgrom adzenie w U psali przede w szystkim , aby
słuchać.
U słyszeliśm y krzyk tych, co tęsknią za pokojem , głod
nych i w yzyskiw anych, którzy żądają chleba i spraw ied

Czwartego Z

liwości, ofiar dyskrym inacji, które dom agają się ludzkiej
godności, i m ilionów tych, co chcą poznać sens życia.

Światowej Ra-

Bóg słyszy ten krzyk i sądzi nas. Od Niego też pochodzi
Słowo W yzwolenia. Słyszym y, gdy mówi — idę przed
wam i. C hrystus znosi w aszą grzeszną przeszłość, Duch po
zw ala w am żyć dla innych. O czekujcie m ego K rólestw a
z radosnym nabożeństw em i działając z odwagą. P an
mówi: „w szystko czynię now ym ” .

P rosim y was, ufając w Bożą moc odnowy, abyście p rzy 
łączyli się do tego oczekiw ania Kościoła Bożego przez
w kroczenie na drogę odnowy, k tórą C hrystus doprow adzi
do końca.

1. W szyscy ludzie stali się sobie sąsiadam i. Rozdarci przez
dzielące nas różnice i napięcia m iędzy nam i, ciągle nie
um iem y w spółżyć ze sobą. Bóg jednak wszystko czyni no

wym. C hrystus chce, aby Jego Kościół był zapowiedzią
odnow ionej społeczności ludzkiej.

D latego my, chrześcijanie, tam gdzie żyjem y, zam anife
stu jem y naszą jedność w C hrystusie przez realizację p eł
nej w spólnoty z ludźm i odm iennych ras, klas, wieku, p rze
konań religijnych i politycznych. Szczególnie będziem y
sta ra li się przezw yciężyć rasizm , gdziekolw iek on się
ujaw ni.

2. O dkrycia naukow e i ru ch y rew olucyjne w naszych
czasach o tw ierają przed ludźm i nowe możliwości i stw a 
rzają nowe niebezpieczeństw a. Człowiek czuje się zgubio
ny, bo nie wie, kim jest. Bóg jednak wszystko czyni no

wym. Z w iastow anie biblijne głosi, że człowiekowi zostało
pow ierzone stw orzenie, że w C hrystusie objaw ia się ,,no
w y człow iek”, k tó ry dom aga się decyzji.
12

Zdjęcie

panoramiczne, przedstawiające
nabożeństwa iw

Dlatego w raz z innym i ludźm i p rzy jm u jem y nasze zw ierz

) Z IE

chnictw o nad stw orzeniem , będziem y strzec, rozw ijać
i w spólnie w ykorzystyw ać jego zasoby. Jako chrześcijanie
głosim y, że Jezus jest P anem i Zbaw icielem . Bóg może

gromadzenia

w C hrystusie uczynić z nas now ą ludzkość.
3. Rosnąca przepaść pom iędzy bogatym i i biednym i, po

ly Kościołów

w iększana jeszcze przez w ydatki zbrojeniow e, ma dzisiaj
zasadniczy w pływ na podejm ow anie decyzji. Bóg jednak

wszystko czyni nowym. Pozwolił nam spostrzec, że chrze
ścijanie odm aw iając swoimi czynam i godności innym lu 
dziom, zapierają się Jezusa C hrystusa, w brew w szystkie
m u, co tw ierdzą o swej wierze.

nętrze katedry upsalskiej
uracyjnego

podczas

D latego w raz z ludźm i o w szelkich przekonaniach, my,
chrześcijanie, chcem y utw ierdzić praw a ludzkie w sp ra 
w iedliw ej św iatow ej społeczności. Będziem y działać na
rzecz rozbrojenia i rzetelnego wobec w szystkich handlu.
Jesteśm y gotowi opodatkow ać się, uprzedzając utw orzenie
św iatow ego system u podatkow ego.
4. Pow yższe zobow iązania w ym agają m odlitw y, dyscypli
ny i w zajem nych k o rek tu r w św iatow ej społeczności.
Św iatow a R ada Kościołów, regionalne, krajow e i lokalne
jej odpow iedniki są zaledw ie zaczątkiem tej społeczności.

Bóg jednak wszystko czyni nowym. Ruch ekum eniczny
m usi stać się bardziej śm iały i bardziej rep rezen taty w n y .
Nasze Kościoły m uszą uznać, że ruch ten zobow iązuje do
odnowy.
Dlatego potw ierdzam y nasze przym ierze, aby w spierać się
i korygow ać w zajem nie. A ktualne plany połączeniow e
Kościołów zm uszają do decyzji, staram y się pogłębić
w spólnotę z tym i Kościołam i, które nie dzielą w pełni n a 
szej społeczności. Z dajem y sobie spraw ę, że nigdy nie
zrealizujem y w pełni tego, w co w ierzym y i dlatego p ra 
gniem y, aby Bóg nam w ty m pomógł. Cieszym y się jed 
nak, że m ożem y z m odlitw ą oczekiwać tej chwili, gdy
Bóg odnowi nas, w szystkich ludzi, wszystko.
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A B P A R T U R M IC H A E L R A M 
SE Y
— prymas Kościoła

Dokończenie ze str. 11

anglikańskiego. Dr Ram 
sey jest 100 z kolei arcy
biskupem
Canterbury i
prymasem Kościoła angli
kańskiego. Urodził się w
r. 1904 a w r. 1929 otrzy
mał święcenia duchowne.
Od r. 1928 spełniał pomo
cniczą służbę pastorską w
jednym ze Zborów w Livenpoolu a w rok później
otrzymał asystenturę
w
Lincoln Theological Col
lege. W następnych la
tach był duszpasterzem w
Bostonie,
Cambridge
i
Durham (w tym ostatnim
od r. 1940). W tym samym
czasie prowadził wykłady
na wydziale teologicznym
tamtejszego uniw ersytetu.
W r. 1950 został powołany
na stanowisko honorowe
go profesora wydziału te 
ologicznego na uniw ersy
tecie w Cambridge (regius professor) a w r. 1952

ściołem metody stycznym i
ewangelickim
zjednoczo
nym Kościołem braci. Dr
Parlin przez wiele lat
Współpracował także z Union Theological Sem ina
ry i am erykańskim tow a
rzystwem biblijnym.
DR

D A W ID

G.

M O SE S

ze

Zjednoczonego
Kościoła
Północnych Indii
(czło
nek wspólnoty Kościołów
anglikańskich). Urodził się
w M adrasie (Indie) w 1902
r. Kształcił się najpierw
w Madras Christian Colle
ge, a następnie po kilku
letniej przerw ie w Union
Theological Sem inary w
Nowym Jorku, później w
Yale Divinity School w
Connecticut i wreszcie na
uniw ersytecie Columbia w
Nowym Jorku. W tej ostatniej uczelni zdobył do
ktorat filozofii. W latach
1941—67 był kierownikiem
i wykładowcą filozofii w
Hislop College w Nagpur
w Indiach. Na przełomie
roku akademickiego 195455 w ykładał gościnnie w
Union Theological Sem ina
ry w Nowym Jorku. Dr
Moses
jest
honorowym
przewodniczącym Wschodnioazjatydkiej Konferencji
Chrześcijan, ponadto przez
szereg lat był aktywnym
działaczem M iędzynarodo
wej Rady Misyjnej, w któ
rej piastował także stano
wisko
wiceprzewodniczą
cego. Jest autorem kilku
książek, aktyw nie uczest
niczy w życiu publicznym
a przez szereg lat był
członkiem rady m iejskiej
w Nagpur.
PASTO R

M A R T IN

NIEM OEL-

Kościoła ewangelic
kiego prow. Hessen-Nausau, w NRF. Urodził się
w L ippstadt w 1892 r.
Po
ukończeniu studiów
teologicznych, od r. 1923
był kierownikiem prow in
cjonalnego zarządu misji
w ew nętrznej w Westfalii.
Od r. 1930 był pastorem
w Da hien (dzielnica B erli
na). Po dojściu H itlera do
władzy, past. Niemoeller
zorganizował
„pastorski
związek do spraw w y ją t
kowych” (Pfarrernotbund).
W 1934 r., był jednym z
wybitniejszych
uczestni
ków Synodu Kościoła Wy
znającego
(Bekennende
Kirche) w Barmen. W 1937
r., został aresztowany orzez
gestapo i w rok później
osadzony w obozie kon
centracyjnym
Sachsen
hausen. W r. 1941 został
przesieniony do KZ Da
chau, gdzie przebywał do
zakończenia wojny. Z ru 
chem ekumenicznym past.
ler
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Niemoeller jest związany
bezpośrednio od 1945 r.
W roku zakończenia w oj
ny światowej zetknął się
w Stuttgarcie z kilkoma
ludźmi Ekumenii — m. in.
bp Bellem, dr Kramerem,
past. Pierre Maurym, past.
Visser’t Hoofitem. „Stuttgarckie Wyznanie Winy”,
które zostało napisane kil
ka lat później przy współ
udziale past. Niemoellera,
przez bpa Hógsbró zosta
ło nazwane „największym
dziełem
ekumenicznym
naszej generacji”. Od r.
1946 M. Niemoeller brał
aktyw ny udział w pracach
przygotowawczych
do
Zgromadzenia konstytucyj
nego ŚRK w Amsterdamie,
od Zgromadzenia am ster
damskiego ŚRK (r. 1948)
był członkiem Komitetu
Naczelnego i Wykonawcze
go Rady, a jego członko
stwo w obydwu tych gre
miach zostało ponowione
na Zgromadzeniu w Evan
ston w r. 1954. Szczególnie
ważną rolę spełnił pastor
Niemoeller przy odbudowie
życia kościelnego w swo
im kraju. Na zebraniu ko
ścielnym w Treysa (r. 1945)
wybrany został na odpowiedzalne stanowisko w i
ceprezydenta Rady Ko
ściołów Ewangelickich w
Niemczech i nie m niej w a
żne stanowisko przewod
niczącego kościelnego urzędu
sipraw zagranicz
nych, na zebraniu
we
Frankfurcie.
Stanowisko
to pełnił do r. 1956. Od
samego początku był prze
wodniczącym
wspólnej
grupy roboczej Kościołów
chrześcijańskich w Niem
czech (odpowiedlnik K ra
jowej Rady Ekumenicznej)
w latach 1947—61, a w okresie od 1947 r., do 1964
r., pełnił
odpowiedzialne
stanowisko prezydenta ewangelickiego
Kościoła
krajowego w Hessen-Nausau.
Pastor M artin Niemoeller
jest jednym z najbardziej
znanych i cenionych chrze
ścijan z terenu Niemiec,
przez wielu ludzi był uważany za uosobienie du
cha sprzeciwu wobec ide
ologii nazizmu — w la
tach wojny, a w okresie
powojennym
dla
wielu
stał się symbolem w al
ki pr?eciw
m ilitaryzacji
NRF. Dzisiaj, już 76-letni
pastor Niemoe^er, jeden 7
najbardziej cenionych
i
znanych chrześcijąn-Niem ców, udziela się w dal
szym ciągu w życiu koś
cielnym swojego kraju oraz w pracach ŚRK.

został mianowany bisku
pem Durham. Abp Ramsey jest ponadto prezy
dentem Brytyjlskiej Rady
Kościołów, uczestniczył we
wszystkich
dotychczaso
wych Zgromadzeniach Ogólnych ŚRK, jest auto
rem licznych
publikacji.
W ruchu
ekumenicznym
od samego początku od
grywa czołową rolę i jest
zaliczany do rzędu pionie
rów ruchu jedności chrze
ścijan zarówno w ew nątrz
anglikańskiej
społeczno
ści kościelnej jak rów 
nież w stosunkach
po
między wspólnotą angli
ka ńsiką a innymi Kościo
łami. Urząd prymasa dr
Ramisey piastuje od r.
1961. Przedtem , w latach
1956—61 był arcybiskupem
Yorku — piastując dirugi
co doważnaści urząd hie
rarchiczny we wspólnocie
Kość ioł ów anglika ńs k ic h.

Przewodniczący Komitetu Noczelnego
i Komitetu Wykonawczego
DR

FR A N K LIN

CLARK

FR Y

z Kościoła luterańskiego
w USA. Urodził się w
Bethlehem (Pennsylwania)
dnia 30 sierpnia 1900 r., w
Stanach Zjednoczonych. W
r. 1925 został ordynowany
na urząd palstorski w Zje
dnoczonym Kościele Luterańskiim w Ameryce. W
latach 1925—29 prowadzi!
pracę
duszpaisiterską
w
Yonkers, N.Y., a od 1929
do 1944 r. był pastorem
w Akron, Ohio. W tym
samym czasie pełnił różne
odlpowi edziialn e
stanowi ska w organizacjach koś
cielnych i ekumenicznych.
W latach 1929—44 był sekrętairzem
wydziału ewangelizacyjnego w Zjed
noczonym Kościele L ate
rańskim w USA a od r.
1945 piastował urząd pre
zydenta tego Kościoła. W
latach 1947—52 pełnił sta 
nowisko skarbnika Św ia
towej Federacji L uterańśkiej, która powstała na
konferencji w Lund (Szwe
cja) w r. 1947. W latach
1952—57 był pierwszym
wiceprezydentem
federa
cji luterańskdej, a od r.
1957 jej prezydentem przez
jedną kadencję. W latach
1948—54 piastował stano-

wiska
wiceprzewodniczą
cego Komitetu Naczelnego
i Wykonawczego ŚRK, a
od r. 1954 był przewodni
czącym obydwu tych gre
miów. Szybko postępują
ca choroba przerwała je
go życie w dniu 6 czer
wca 1968 r. Na zebraniach
Komitetu
Naczelnego
i
Komitetu
Wykonawczego,
jak również podczas obrad
IV Zgromadzenia Ogólne
go ŚRK w Upsali uczczo
no pamięć zmarłego dra
F ry’a, wyrażając powsze
chny żal z powodu je
go odejścia. Nieoczekiwa
ny zgon past. F ry’a jest
niepowetowaną stratą dla

Kościoła,
którego
był
c z ł o n k i em , jak również dla
całego ruchu ekumenicz
nego.

Nowy prezydent honorowy
Światowej Rady Kościołów
D R W ILL E M A D O L F V I S S E R ’T

z Kościoła refor
mowanego w Holandii. Urodził się w Haarlem ie w
Holandii w r. 1900. Stu
dia teologiczne odbywał
na uniw ersytecie w Lejdzie (słynącym wówczas
jako
uczelnia
ulegająca
wpływom liberalnym), na
stępnie w ośrodku nauko
wym Społeczności kw akrów w Selly Oak (Bir
mingham, Anglia) i w re
szcie promował się po stu
diach uzupełniających na
uniw ersytetach am erykań
skich, pisząc pracę na te 
m at „Podłoże ruchu Ewangelii społecznej w Am eryce” (Social
Gospel
movement). W r. 1924 roz
począł pracę na stanow i
sku
sekretarza
YMCA,
która już od r. 1928 za
częła ściśle w spółpraco
wać ze Światową Federa
cją Chrześcijańską S tu
dentów. Jako delegat m ło
dzieży uczestniczył w r.
1925 w Światowej Konfe
rencji do Spraw P ra k ty 
cznego Chrześcijaństwa w
hooft

N o w i
PA TR IA R C H A

Sztokholmie, zorganizowa
nej
głównie
staraniem
abpa szwedzkiego Söderblorna z Upsali (późniejsza
konferencja
„Life
and
W ork”). Od r. 1931 dr
Viisser’t Hooft był sekre
tarzem generalnym Św ia
towej Federacji Chrześci
jańskiej Studentów i jako
jedyny pełnoetatowy pra
cownik federacji w tych
nadzwyczaj trudnych la 
tach zorganizował pierw 
szą konferencję studentów
chrześcijańskich na tere
nie
Azji
południowowsichodn i e j, na wyśpi e Ja wie. Wspólnie z J. H.
OLDHAMEM przygotowy
wał w Oksfordzie w r.
1937 — drugą Światową
K onferencję
do
Spraw
Praktycznego Chrześcijań
stwa, która była kontynua
cją zebrania sztokholmskie
go z 1925 r. Ponadto uczestniczył w pracach obradującej jednocześnie w
Edynburgu (w r. 1937) konferncji do Spraw Wiary i
Ustroju Kościelnego („Faith
and O rder”).

p r e z y d e n c i
GERMANS

z

Serbskiego Kościoła P ra 
wosławnego.
Najwyższy
urząd w Kościele serb
skim piastuje od r. 1958 a
jego rezydencja znajduje
się w stolicy Jugosławii
— Belgradzie. Urodził się
w miejscowości Jozanicka
Banja — środkowa Serbia
— w r. 1899. Studiował p ra
wo na paryskiej Sorbonie
a następnie promował się
na doktora teologii na uniwersytecie w Belgradzie.
Po śmierci żony, w r. 1952
krótko po wstąpieniu do
klasztoru został wybrany
na urząd biskupa Budape
sztu a w r. 1956 otrzymał
nominację na stanowisko
biskupa diecezji Zica. W
r. 1951 złożył wizytę a r
cybiskupowi
C anterbury
w pałacu Lam beth w An
glii w historycznej siedzi
bie zwierzchników Kościo
ła anglikańkskiego. W r.
1966 patr. Germanosa re 
wizytował arcybiskup kantua reński, A. R. Ramsey.
Zwierzchnik
Serbskiego
Kościoła
Prawosławnego
odbywał podróże do S ta
nów Zjednoczonych, ZSRR,
Francji, Włoch, Niemiec i
Grecji. Przez swoje stu
dia we Francji patriarcha

Jeszcze w tym samym ro 
ku przez obydwie K onfe
rencje został powołany na
stanowisko sekretarza ge
neralnego wydziału tym 
czasowego „tworzącej się
Ekumenicznej Rady Koś
ciołów”. W r. 1938 był je
dnym z głównych uczest
ników obrad Światowej
Rady Misyjnej w M adra
sie (Indie), a w rok póź
niej został w ybrany na
stanowisko przewodniczą
cego
pierwszej
św iato
wej konferencji młodzieży
chrześcijańskiej, która obra dowala
w A m sterda
mie. W latach wojny m ie
szkał i działał w Genewie;
poprzez Wszystkie
linie
frontów utrzym yw ał kon
takty z Kościołami i jak
chyba żaden inny chrze
ścijanin
pracował
nad
przygotowaniem
funda
mentów pod przyszłą Św ia
tową Radę Kościołów.
Na Zgromadzeniu konsty
tucyjnym w r. 1948 w
Amsterdamie, pastor Visser’t Hooft wybrany zo
stał sekretarzem genralnym ŚRK. Ten urząd pia
stował do roku 1966, przez
wszystkie kadencje. W r.
1966 przeszedł w stan

Ś w i o t o w e j

należy do kręgu kultury
francuskiej.
W Zgroma
dzeniu upsaTskim p a tria r
cha Germanos mie uczest
niczył a jego wybór na
stanowisko
prezydenta
ŚRK
został dopełniony
zaocznie.
bp
hanns
l i l j e z Ew an
gelicko - Lu t er a ńs k i e go K ościoła prowincji Hannower
w NRF. H. Lilje uro
dził się v/ rodzinie han
nower siki ego diakona
w
1899 r. Studiował teologię
i historię sztuki na uni
w ersytetach w Getyndze,

Lipsku i Zurychu. W r.
1932 został doktorem teo
logii. Nieco wcześniej, po
studiach teologicznych, w

Ra d y

latach 1924—27 pracował
na
stanowisku
pastora
studenckiego w Hannowerze. W latach 1927—34 był
sekretarzem
generalnym
krajow ej federacji chrze
ścijańskich
studentów i
wiceprezydentem
św iato
wej federacji. W latach
1935—44 dr Lilje był se
kretarzem
generalnym
Światowego
Konwentu
Luterańskiiego; w okresie
panowania faszyzmu był
jednym z członków kie
rowniczej grupy w Koście
le W yznającym (Beken
nende Kirche). W r. 1944
został skazany wyrokiem
tzw. „sądu ludowego” i uwięziony przez gestapo. W
r. 1947 został biskupem
prowincji
hamnoweriskiej
a od r. 1950 jest nadto
przeorem
ewangelickiego
klasztoru w Loccum, jak
również naczelnym bisku
pem Zjednoczonego Ko
ścioła
Ewa ngelicko-Luterańskieeo
w Niemczech
(VELKD) oraz wicepreze
sem kom itetu krajowego
Światowej Federacji Luterańskiej. W latach 1952—
57 pełnił stanowisko wice
prezydenta ŚFL (od kon
gresu w Hannower ze do
kongresu w Minneapolis,
USA). Poza tym bp Lilje
od r. 1948 jest członkiem

spoczynku,
jednakże w
dalszym ciągu pełni sta
nowisko oficjalnego do
radcy w sekretariacie ge
neralnym Rady i posiada
swoje biuro w siedzibie
ŚRK w Genewie. Past.
y isse ^ t Hooft posiada sze
reg doktoratów honoro
wych
przyznanych
mu
przez różne uniw ersytety
azjatyckie,
europejskie i
am erykańskie (np. Prince
ton,
G enewa);
posiada
również liczne odznacze
nia i ordery, które otrzy
mał od Kościołów i rzą
dów (m.in. francuską le
gię honorową i wielki
krzyż orderu Grobu Świę
tego — ten ostatni n a 
dany mu przez p a tria r
chę
konstantynopolitań
skiego. Wiosną 1967 r., otrzym ał honorowe obywa
telstwo miasta Genewy.
Viiisser’t Hooft j?st auto
rem wielu książek na te 
mat istoty i historii eku
menizmu. Jego wybór na
stanowisko _ honorowego
prezydenta ŚRK dokona
ny w Upsali jest wyrazem
sympatii
i wdzięczności
wyrażonej mu przez Ko
ścioły członkowskie Ekumenii.

K o ś c i o ł ó w
Komitetu
Naczelnego
a
od r. 1961 także człon
kiem Komitetu W ykonaw
czego ŚRK. Jest także wy
dawcą tygodnika „Deut
sches Allgemeines Sonntagsblatt”,
poświęconego
zagadnieniom kulturalnym
i społecznym.
d r d . t . N iL ES
z Kościoła
metodystycznego na Ceylonie. Urodził się w Jaffna (północny Ceylon) w
1908 r. Rozpoczął n a j
pierw studia teologiczne
na uniwersytecie w Ban
galore (Indie Płd.), następ
nie
studiował
filozofię

na uniw ersytecie londyń
skim; studia te ukończył
zdobywając tytuł doktora
filozofii. W r. 1938 uczest15

niczyi 'W międzynarodo
wej 'konferencji misyjnej
w Taimbaram, Madras w
Indiach
i
konferencji
światowej YMCA w Mysora. W czasie pobytu w
Genewie i pracy na stano
wisku sekretarza do spraw
ewangelizacja w centrali
YMCA, odbył podróż do
USA
wygłaszając
cykl
wykładów na uniwersyte
tach amerykańskich. Od
momentu powstania (r.
1957) Wschodnioazjatyckiej
Kon f er enc ji
Chr ześ ci jam
był sekretarzem general
nym tej organizacji a na
początku bieżącego roku
został wybrany jej prze
wód n rażącym.
Ponadto
pracował na stanowiskach
sekretarza
referatu
do
spraw ewangelizacji w
ŚRK oraz przewodniczą
cego Światowej Federacji
Chrześcijańskiej
Studen
tów. Dr D. T. Niles jest
autor em liczn yc h ks iążek
(ibibTistyka, stosunek chrze
ścijaństwa do innych religłi), ponadto dyrektorem
Jaffna Central College i
pastorem Zboru metodystycznego w swoim ro
dzinnym mieście. W po
czątkach bieżącego roku,
spełniając obowiązek zle
cony mu 'przez wydział
misyjny Kościoła metodystycznego w USA, wykła
dał gościnnie w Prince
ton Theological Seminary
w New Jersey (USA). Pod
czas Zgromadzenia am
sterdamskiego
dr Niles
wygłosił — przed 20 laty
— główne kazanie. W ro
ku bieżącym jego głos
roziległ się w katedrze upsalskiej, podczas nabożeń
stwa i naug-uru iaoego IV
Zgromadzenie ŚRK.
DR

ERNEST

ALEKSANDER

z Kościoła baptystycznego w Wielkiej Bry
tanii. Urodził się w (Lon
dynie w r. 1902. Studia
odbywał w King’s College,
Regents Park College i na
uniwersytecie w Marbur
gu w Niemczech. Przez
pewien czas dr Payne był
wydawcą czasopisma ,,Bap
tist Quarterly”, napisał
także szereg biografii wypayne
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bitnych
postaci należą
cych do świata baptystyeznego oraz kilka książek
poświęconych historii wol
nych Kościołów chrześci
jańskich ii ekumenizmu.
Dr Payne wykładał także
religionistykę porównaw
czą i nowoczesną historię
milsji na uniwersytecie
oksfordzJkiim. Nieco wcześ
niej prowadził wykłady w
Regents Park College a
przeniesienie tej znakomi
tej teologicznej
uczelni
baptystycznej z Londynu
do Oksfordu jest także je
go zasługą. Dr Payne po
siada wysokie odznaczenie
nadane mu przez radę
miejska Pairyża. W latach
1951—67 pełnił urząd se
kretarza generalnego Unii
Baptystów w
Wielkiej
Brytanii i Irlandii a do
chwili obecnej jest człon
kiem Komitetu Wykonaw
czego Światowego Związ
ku Baptystów, ponadto
wiceprezydentem zjedno
czonego towarzystwa lite
ratury chrześcijańskiej i
Brytyjskiego i Zagranicz
nego Towarzystwa Biblij
nego. Do r. 1962 był prze
wodniczącym
Komitetu
Wykonawczego Brytyjskiej
Rady Kościołów a od r.
1954 past. Payne był wicepr zewodn iiczącym Kornit etu
Naczelnego ŚRK. Podczas
IV Zgromadzenia w Upsali w roku bieżącym, zastę
pował zmarłego dra F)ry’a
bardzo energicznie kieru
jąc pracami kongresu na
sesjach plenarnych.
DR

JOHN

COVENTR

SM ITH

ze Zjednoczonego Kościo
ła Prezbiteriańskiego w
USA. Urodził się w Kana
dzie w r. 1903, wychowy
wał się w Stanach Zje
dnoczonych. Od r. 1929 aż
do wybuchu II wojny
światowej był misjonarzełm w Japonii. Tam tak
że był krótko internowany
a pół roku po wybudhu
wojny powrócił do Stanów
w ramach akfcji repatria
cyjnej. Przez pewien czas
był zastępcą sekretarza
generalnego
komisji do
spraw ekumenicznej misji
i stosunków ekumenicz
nych (COEMAR) w Zjed
noczonym Kościele Prezbi
ter i ańslkim w USA. Z ra 
mienia swojego Kościoła i
COEMAR oełnił odpowie
dzialne funkcje na terenie
Japonii, Korei, Filipin i
Syjamu. Na Zgromadzeniu
w New Delhi dr J. C.
Smith został wybrany 'do
Komitetu Naczelnego ŚRK
a ponadto objął stanowi
sko wiceprzewodniczącego
Wydziału do Spraw Mi
sji i Ewangelizacji w Ra
dzie. Od r. 1959 pełni urząd sekretarza generalne

go COEMAR a w maju
bieżącego roku na 180
Zgromadzeniu Generalnym
wybrany został na stano
wisko moderatora (trady
cyjna .nazwa zwierzchnika
w Kościołach reformowa

godność biskupa tego Ko
ścioła i począł sprawować
op iek ę duszpast erską w
diecezji Żulu! and u i SwaZilandu. Do października
ubiegłego roku był prze
wodniczącym rady Kości o-

У
nych i prezbiter irańskich
zwł. w Szkocji a także w
innych krajach anglosas
kich) Zjednoczonego Ko
ścioła
Prezbiteriańskiego
w Stanach Zjednoczonych.
BP

ALPHAEUS

HAM ILTON

iz Kościoła anglikań
skiego w Afryce Połud
niowej. Urodził isiię w kró
lewskiej rodzinie zulusów,
w Afryce Płd., w 1905 r.
W r. 1942 otrzymał angli
kańskie
święcenia
ka
płańskie i rozpoczął służ
bę duszpasterską w diece
zji iNaltaiLu. Do r. 1960 był
pomocnikiem miejscowego
biilskupa Sit. John w Translkei (Afryka Płd.) w tym
mieście zorganizował 'tak
że regionalną ekumeniczną
radę
chrześcijan. Jako
pierwsizy Afrykańczyk w
historii Kościoła anglikań
skiego, w r. 1960 otrzymał
żulu

łów w Transkei. Diecezja
jego słynie z pełnej rów
ności praw, którymi cie
szą się 'czarni chrześcija
nie. Bp Alphaeus H. Żulu
zdobył sobie uznanie za
równo wśród białych jak
i czar n yc h chrześc ij ain swej
diecezji, a jego wybór na
stanowisko jednego z pre
zydentów ŚRK jest wyra
zem tendencji ożywiają
cych Radę, nie tylko z tej
racji, że rok bieżący jest
ogłoszony przez UNESCO
— ,,Rokiem praw człowie
ka”, lecz o wiele bardziej
z racji tego, że jest zgo
dny z duchem jednej z
wypowiedzi biblijnych, że
w Zborze chrześcijańskim
nie ma znaczenia ani ko
lor skóry, ani pochodze
nie, aini ipłeć — lecz „wia
ra działająca przez mi
łość”, czyli nowe stworze
nie.

Nowy przewodniczqcy Komitetu Wykonawczego
i Komitetu Naczelnego
м. m . t h o m a s z Syryjskie
go Kościoła Mar Thoma z
Malalbaru w Indiach. Urodził się w Travaincore
(Indie) w r. 1916. W r.
1955 ukończył studia na
wydziale chemii uniwer
sytetu madraskiego i przez
następny rok studiował
dodaitk owo
zagadną en ia
chrześcijańskiej etyki spo
łecznej’. Po otrzymaniu
stypendium
ŚRK odbył
studia w Union Theological iSeminary w Nowym
Jorku. W latach 1935—37
był wykładowcą w „Ashram
Christian
High
Schód” w Travancore, zor
ganizował także i był kie
rownikiem szkoły dla dzie
ci opuszczonych w Travandrum City. Jednocze
śnie pełnił stanowisko se
kretarza społecznej rady

młodych chrześcijan w Ke
rala (do r. 1944). Po no
minacji pełnił stanowisko
sekretarza do spraw mło
dzieży w Kościele Mar
Thoma, a od r. 1947 pia
stował analogiczny urząd
w Światowej
Federacji
Chrześcijańskiej
Studen
tów w Genewie. W r.
1957 chrześcijański insty
tut studiów nad religią i
zagadnieniami społeczny
mi w Bangalore powołał go
na stanowisko wicedyrek
tora, a od r. 1962 jest dy
rektorem tego instytutu. W
Federacji Chrześcijańskiej
Studentów zajmował sta
nowisko sekretarza i wice
przewodniczącego.
Obo
wiązki te pełnił w fede
racji do r. 1953. M.M. Tho
mas jest autorem i współ wydawcą wielu publikacji

siię <w isiedizibie ŚRK w
Genewie w r. 1966. M.M.
Thomas jeisto ponadto se 
kretarzem wydziału „Ko
ściół i Społeczeństwo”, sta
łej
Wsehiodnioaz ja t y ck i e j
Konfer ełmaj i
Chrzęści ja n .
W dniu 20 liipca br., w
Upsali został w ybrany na
stoainowislko szefa KW i
KN Śvwiatówej Rady Koś
ciołów.

poświęconych
zagadnie
niom chirześc i ja ńlsikiiej ętyki isipołecznej. W r. 1961
został w ybrany ma st anowilslko
przewodniczącego
referatu Kościół i Społe
czeństwo w ŚRK, i z racji
kier a winietowa przew odni
czył obradom isłynnej K on
ferencji „Kościół i Społe
czeństwo”, iktóra odbyła

Zastępcy przewodniezgeego Komitetu
Wykonawczego i Komitetu Naczelnego ŚRK
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z Kościoła metoodysitycizne- z Greckiego Kościoła P ra 
go w Anglii, z w ykształ- wosławtnego
(Patriarchat;
cenią pedagog, oraz
konstantynopolitański dzie
kan Synodu biskupów).

Sekretarz generalny ŚRK wybrany ponownie
na to samo stanowisko w Upsali
DR EUGENE CARSON BLAKE

ze Zjednoczonego Kościoła
Prezbiteriańslkie go w USA.
Urodził Isię w Sto. Louis
(USA) w r. 1906. Studia
odbywał na uniw ersytecie
w Princeton, w Princeton
Theological Sem inary i w
New College (Edynburg,
Szkocja). Na przełom ie r.
1928/29 w ykładał w For-

mam Christian College w
mieście Lahore (Indie). W
latoa-ah 1932—40 pełnił słu 
żbę pastorską w zborach
m iejskich w Nowym J o r
ku, a w 'łatach 1941—51 w
Pasadenie w K alifornii.
Od r. 1951 do lutego 1966
r., spraw ow ał stanowisko
sekretarza generalnego w
Zjednoczonym
Kościele

Prezbiteriańskim w USA.
Przez w iele lat dr Blake
współpracował z Radą ekulmeniczną w Genewie,
był członkiem K om itetu
Naczelneg o i W yk ona w czego ŚRK, przez pewien
cazas był także przew odni
czącym wydziału pomocy
międzykościelnej, do spraw
uchodźców i służby św ia
tu w Radzie. W latach
1954—61 był kierownikiem
wydziału finansowego ŚRK.
Brał udział w obradach
K onferencji do Spraw Wia
ry i Ustroju Kościelnego
w Dund <r. 1952) i w Oberlin (1957), uczestniczył
także w obradach Zgro
madzeń G eneralnych Św ia
towego Aliansu Reformo
wanego w Genewie (r.
1948), w Sao Paolo (r.
1958) i we Frankfurcie n.
Menem (1964). W środo
wisku kościelnym w USA.
pasto. 'Blake Idał się poznać
jako działacz i przywódca
chrześcijański,
zajm ujący
wyraźne stanowisko w o
bec problemu Tasoiwego a
na gruncie włalsnego K o
ścioła jako konsekwentny
rzecznik
realizacji
idei
jedności chrześcijan. W je 
dnym ize swoich wystąpień
publicznych
(z grudnia
1966 r.) w ezwał Kościoły
siwo jego (kraju do potłącze-

nia w ram ach jednego
„prawdziwie katolickiego,
prawdziwie reformowanego
i praw dziw ie ewangelicz
nego Kościoła”. E.C. Bla
ke przyczynił isię w ydatnie
do podjęcia -trwającej obe
cnie w USA dyskusji nad
możliwością powołania do
życia urniii kościelnej po
między unijnym i, prezbi
ter ianam i,
episkopaliamami (taką nazwę noszą w y
znawcy Kościoła anglikań
skiego na .terenie USA),
metodystami,
wyznawca
mi Kościoła braci (społe
czność chrześcijańska) i
uczniami C hrystusa (DiiscipleS of Christ). Ta wspól
nota skupiłaby dzięki tem u
ponad 21 m in chrześcijan,
stając się w ten sposób
reprezentacją 1/3 wszyst
kich
mie-rzymskokatolików ,w Stanach Zjedno
czonych. W latach 1954-57
E.C. Blake pełnił stano
wisko prezydenta A m ery
kańskiej Rady Kościołów.
15 rożnych zakładów n a 
ukowych nadało m u ho
norowe odznaczenia aka
demickie. Od lutego 1966
r. idr B lake pełni stanow i
sko sekretarza generalne
go ŚRK; stanowisko to
plrzajął po bardzo zasłużo
nym dla ispraiwy Ekumanii
— pastorze W.A. V issert
Hooftcie.

ANDRZEJ WOJTOWICZ

PO UPSALI
Największe wydarzenie ekumeniczne roku
1968, jakim były obrady IV Zgromadzenia
Ogólnego Światowej Rady Kościołów, mamy
już za sobą. Delegaci, obserwatorzy, dziennika
rze rozjechali się z Upsali zabierając z sobą
całą dokumentację zgromadzenia, aby na m iej
scu, w domu, dokonać selekcji stosu różnych
papierów, mniej lub więcej ważnych, aby roz
począć właściwe studia nad tym, co powiedzia
no, co uchwalono w Upsali. Chyba nie będzie
przesadą, jeśli powiemy, że dopiero najbliższe
miesiące przyniosą możliwość pełnego zorien
towania się w materiale obrad, w jego warto
ści merytorycznej. Z pewnością niejednemu de
legatowi otworzą się oczy, na ten czy inny
fakt, na takie lub inne sformułowania. W du
chu pomyśli — przecież głosowałem za — a
nie przypuszczałem, że to w praktyce ma mieć
aż takie znaczenie. Z pewnością niejeden de
legat stwierdzi również, że jego ocena, na go

rąco przekazywana dziennikarzowi przeprowa
dzającemu z nim wywiad, byłaby inna w tej
chwili, niż ta, którą już dobrych parę tygodni
temu znaleźli w prasie czytelnicy z jego kraju.
Jednakże czytelnicy muszą wybaczyć.
W Upsali trzeba było być nie lada znawcą,
i to nie tylko ekumenii, aby nadążyć za bie
giem obrad. Delegat jeszcze nie skończył przy
glądać się tytułowi powielonej informacji, a już
złotowłosa, piękna szwedzka stewardessa wrę
czała mu gruby referat. Tak było od pierwsze
go aż do ostatniego dnia obrad.
Dziennikarze mieli swoje „sejfy”, w któ
rych znajdowali te same informacje. Szybko
brali materiały pod pachę i wsiadali w grati
sowy autobus do miasteczka studenckiego i tam
pisali swoje korespondencje, na które czekały
ich redakcje. Ponownie wracali do centrum
prasowego, a na 10 minut przed zamówioną
rozmową telefoniczną zaglądali do „sejfu i
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stw ierdzali z rozpaczą, że znów narosła nowa
porcja inform acji. N iestety, m usieli z nich re 
zygnować, bo już w ołano ich do telefonu.
Ci, którzy przybyli do Upsali i byli w
jakikolw iek sposób zw iązani z konferencją,
pracow ali od ran a do późnych godzin nocnych.
Młodzi ludzie z plakietką, na k tórej w idniał
napis ,,ste w a rd ”, niejedną noc poświęcili p ra 
cując przy różnych m aszynach drukarskich,
aby na ran n y m posiedzeniu delegaci mogli
otrzym ać nowe inform acje. Delegat, doradca,
obserw ator czy dziennikarz gubił się w tej
„ to ta ln e j” inform acji. D rugą, chyba nie m n iej
szą przeszkodą w orientow aniu się w przebiegu
obrad, była kw estia językow a. W U psali po
w iadano, że obrady odbyw ały się w trzech ję
zykach: am erykańskim , angielskim i złym an 
gielskim . Tłum acze m usieli w ykazać się nie
lada znajom ością języków , aby na żywo tłu 
m aczyć np. Japończyka czy przedstaw iciela
A fryki.

CZY SPEŁNIONE NADZIEJE?
Delegaci udający się na obrady upsalskie
z pewnością spodziew ali się, że otrzym ają od
powiedź na w iele n u rtu ją cy c h ich sam ych i ich
Kościoły kw estii. Jedni spodziewali się dalsze
go postępu na drodze do jedności, inni n ato 
m iast żyw ili swe nadzieje na postęp w rozw ią
zyw aniu problem ów społeczno-ekonom icznych.
D elegat z B iafry przyjechał, aby prosić o po
moc. N orw eg nie palił się do zbliżenia m iędzy
Rzym em a Genewą, chciał natom iast otrzym ać
odpowiedź na pytanie: co robić, aby m isja
chrześcijańska nadal cieszyła się powodzeniem .
A m erykanin jechał do U psali z trw ogą, że zo
stanie zaatakow any za to, co dzieje się w jego
k raju . Bał się, że może zap y tają go, dlaczego
nie m a w śród nich pastora K inga. Może po

staw ią m u pytanie — dlaczego się m ordujecie,
co robią W asze Kościoły, aby się tem u p rze
ciw stawić? Czy w ogóle możecie uważać się za
chrześcijan? Ten zatroskany A m erykanin je d 
nakże m iał ze sobą plan pomocy, oświadczał,
że jest gotów zapłacić, pomóc itd.
Różne nadzieje i żądania w iązano z o b ra
dami. Ju ż po p a ru dniach toczących się obrad
niektórzy m ieli skrzyw ione m iny. Toż to ONZ,
nie organizacja kościelna. Gdzie my jesteśm y?
Takie p ytania padały w kulu arach sali obrad.
Rzeczywiście. W ielu delegatów kościelnych
mogło doznać w strząsu. Ci, którzy mieli za
sobą obrady genew skiej konferencji „Kościół
i Społeczeństw o”, zdaw ali sobie doskonale
spraw ę z tego, jakim torem potoczą się obrady
w Upsali. Jednakże takich nie było dużo. Z
pewnością na parę tygodni przed w yjazdem
delegaci w swoich Kościołach, na am bonach,
zebraniach i różnych spotkaniach mówili często
c> obecności Kościoła w świecie współczesnym ,
o służbie Kościoła św iatu, staw iali pytanie: co
znaczy być chrześcijaninem w tym zlaicyzow a
nym świecie?
Te sam e p ytania postaw iono przed dele
gatam i pierw szego dnia obrad. K onsekw entnie,
z godziny na godzinę, szukano odpowiedzi.
W ielu tych, którzy przed w yjazdem tak dużo
m ówili na tem at Upsali, zmęczyło się poszu
kiw aniem odpowiedzi, niektórzy przestraszyli
się i bronili przed now ym i sform ułow aniam i.
M yśleli oni, że w Upsali w ysłuchają pobożnych
mów, przystąpią do dyskusji w sekcjach i uch
w alą nic nie znaczące rap o rty i rezolucje i ro z 
jadą się do dom u. Ci ponieśli klęskę. W obra
dach IV Z grom adzenia Ogólnego Św iatow ej
R ady Kościołów uczestniczyć czynnie mogli
tylko ci, którzy jeszcze przed przyjazdem zda
w ali sobie spraw ę z tego, że należy zakończyć

Przedstawiciele Kościołów polskich: (od lewej) ks. doc. Jerzy K lin g e r i ks. dr Jan Niewieczerzal
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okres bezowocnej dyskusji, że należy skonkre
tyzować wnioski. Mogli brać udział tylko ci,
których w referatach i sprawozdaniach nie
przstraszyły procenty, liczby i statystyki.
Po raz pierwszy w obradach zgromadzenia
SRK uczestniczyła tak liczna, bo 140 osobowa
delegacja Kościołów prawosławnych. Czy speł
niły się ich nadzieje związane z obradami? W
Upsali byli reformiści, ale byli również zwo
lennicy gwałtownych, rewolucyjnych przemian.
Była również młodzież, która z dnia na dzień
zasypywała delegatów projektami i żądaniami.
Trudno jest dać odpowiedź na to, czy IV Zgro
madzenie spełniło nadzieję jednych czy dru
gich. Jednakże trzeba stwierdzić, że jedni byli
potrzebni drugim. Zwolennicy współczesnych,
zeświecczałych kierunków teologicznych po
trzebowali tradycyjnych, często nader konser
watywnych, pod względem teologicznym, pra
wosławnych. Zwolennikom gwałtownych prze
mian dotychczasowych struktur przydali się z
pewnością reformiści, a czasem nawet konser
watyści. Jedni drugich pilnowali. To wzajem
ne ścieranie się różnych poglądów z pewnością
wyszło na dobre Zgromadzeniu.
ROZBIEŻNOŚCI
Obrady upsalskie jeszcze raz wykazały,
jak dalece Kościoły członkowskie Światowej
Rady Kościołów różnią się między sobą w swo
jej wewnętrznej strukturze. Rada po raz
czwarty stanęła wobec próby, która miała wy
kazać, czy ten konglomerat różnych tradycji
religijnych, poglądów społeczno-politycznych,
formacji myślowych może wnieść twórcze ele
menty w dwudziesty pierwszy rok swej orga
nizacyjnej działalności. Do tych, tak różnych
postaw Kościołów, obrady Zgromadzenia do
rzuciły jeszcze garść problemów, które nie są
wcale łatwe do rozwiązania. Żąda się od Ko
ściołów dalszego angażowania się w sprawy
społeczno-polityczne. Wykazano, że stosunek
Kościoła do świata jest nieustającym proble
mem, którym trzeba stale się zajmować. O ro
zbieżnościach mówił również z trybuny zgro
madzenia długoletni sekretarz Światowej Rady
Kościołów dr W. A. Visser’t Hooft. „Bezustan
nie można słyszeć głosy, że ruch ekumeniczny,
w tej formie, którą przybrał na przestrzeni
ostatnich 40 czy 50 lat, nie jest zdolny poma
gać Kościołom w podejmowaniu misji. Bez
ustannie można słyszeć głosy, że świat po
trzebuje radykalnej odnowy. Ale jak mo
gą Kościoły mówić o radykalnej odnowie,
skoro same nie poddały się radykalnej
odnowie? Obecny świat potrzebuje skutecz
nej zmiany tradycyjnych struktur, ale czy
właśnie na przykładzie Kościołów nie wi
dać, że tradycyjne struktury przeciwne są ta
kim zmianom? Świat dzisiejszy musi stać się
szerokim, odpowiedzialnym społeczeństwem,
ale czy same Kościoły żyją jak odpowiedzialne
społeczeństwo, w którym przez służbę i misję
dochodzi do pełnej solidarności i w którym
wszyscy członkowie, nie wyłączając wszystkich

laików i kobiet, potrafią wziąć na siebie pełną
odpowiedzialność za wspólne życie?” Visser’t
Hooft postawił pytanie tym, którzy przeważnie
sami byli w roli pytających. Jak dalece Ko
ścioły są szczerze i prawdziwie przygotowane
do dania odpowiedzi, wiedzą one najlepiej sa
me. Poupsalskie refleksje zapewne skłonią
jednych do zejścia z dotychczasowej drogi, inni
odwrócą się od ruchu ekumenicznego, ale
większość wejdzie chyba na właściwą drogę
ekumeniczną.
LEKCJA DLA POLSKI
Wśród napisów na sali obrad plenarnych
dostrzegamy również proporczyk z napisem
„Poland”. Polacy siedzą w dwóch rzędach. Na
pierwszym planie delegaci Kościoła prawo
sławnego, obaj fotogeniczni, toteż często foto
reporterzy zatrzymują się przed ich stolikiem,
aby zrobić zdjęcia. Prawosławni w Upsali
wprowadzili do obrad pewien egzotyczny na
strój. W drugim rzędzie siedzieli pozostali de
legaci polscy, należący do zachodnich trady
cji chrześcijaństwa, stąd mniej fotografowani.
Wszyscy mocno pochyleni nad różnymi doku
mentami. Przeglądając ten czy ów dokument
z pewnością zastanawiali się nad tym, jak
wszystko to, co dzieje się na IV Zgromadzeniu
Ogólnym przenieść do Warszawy, a może da
lej — do Przemyśla, czy Cieszyna? Zdawali so
bie sprawę z tego, że zgromadzenie spełni swą
rolę wówczas, gdy to, co tam usłyszeli, prze
niosą do swoich Kościołów, do parafii. Wtedy
dopiero wypełni się ich misja. Przeglądając
dokumentację na pewno również stwierdzili, że
to nie będzie również takie proste, że zwycza
je i obyczaje obecnie istniejące w Kościołach
polskich są często w kolizji z tym, co się wi
dzi i słyszy w Upsali. Tutaj, w tym ekumenicz
nym zgromadzeniu, łatwiej przyjąć to wszyst
ko, ma się nawet chęć poświęcić tej sprawie,
zapomina się na jakiś czas o wielu komplek
sach, które prześladują w kraju.
Właśnie. Chyba jednym z wielu komplek
sów, z którego nie mogą wyleczyć się nasze
Kościoły, jest kompleks poczucia mniejszości,
lęku przed wszystkim co nowe — bo to nowe
może znów nas poróżnić. Dzisiejszy świat po
trzebuje prawdziwej jedności, a my tak bar
dzo się jej boimy i tak bardzo wewnętrznie
jej nie chcemy. Nasz postęp ku jedności jest
tak powolny, że można widzieć w tym raczej
dowód bojaźni przed jednością, aniżeli niezach
wiane przekonanie, że lud Boży tworzy jed
ność. Może obrady IV Zgromadzenia pomogą
nam wyleczyć się z tych kompleksów, może
spojrzawszy wstecz uświadomimy sobie wresz
cie, że i u nas już w 1570 r. istniała ekume
niczna rodzina i chyba żyła lepiej między sobą
niż w roku 1968.
Zgromadzenie w Upsali chciało świat po
kazać Kościołom. Świat bez osłonek, świat, w
którym żyje mieszkaniec Biafry i Sztokholmu,
Moskwy i Warszawy. Nasi delegaci „seans”
ten przyjęli. Może opowiedzą go innym?
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STANISŁAW BROTNICKI

HUMANAE VITAE IUGUM
Humanae vitae iugum —
jarzmem życia ludzkiego —
można by nazwać ostatnią
encyklikę papieską. Odbiła się
ona szerokim echem w kołach
katolickich całego świata, #
także wśród niekatolików, któ
rych szacunek zdołał już so
bie Paweł VI zjednać zarówno
akcjami pokojowymi, jak i ge
stami ekumenicznymi. W en
cyklice ,,Humanae vitae” wy
łożył zasady, którymi mają się
odtąd kierować katolicy w ży
ciu małżeńskim. Ciężkie, za
iste, jarzmo nakłada on na
wiernych, którzy chcieliby ko
rzystać z nauk w niej zawar
tych.
Problem regulacji urodzin,
inaczej mówiąc, świadomego
rodzicielstwa, ma kolosalne
znaczenie dla przyszłości ca
łego świata, a zwłaszcza dla
większej jego części, żyjącej w
głodzie i skrajnej nędzy, nie
mówiąc już o poszczególnych
rodzinach.
Doceniając
jego
wagę, już Jan XXIII powołał
specjalną komisję do zajęcia
się tą sprawą, a Paweł VI
skład komisji znacznie roz
szerzył. Liczne rzesze katoli
ków, i nie tylko katolików,
czekały z nadzieją na ogło
szenie wyników jej pracy. Do
chodzące od czasu do czasu
wieści nadzieję tę usprawiedli
wiały. Spodziewano się zmiahy sztywnego dotąd stanowis
ka Kościoła katolickiego, gdyż
znane były poglądy większości
członków komisji. Stosunkowo
niewielka jej grupa uważała,
że należy zachować dotychcza
sową naukę w tym względzie,
natomiast duża większość, o
tendencjach postępowych, opo
wiadała się za dopuszczeniem
określonych środków, ograni
czających
niekontrolowany
przyrost naturalny. Wiadomo
było, że na tym tle powstał
w łonie komisji rozłam, które
mu kres położył papież, ogło
szeniem encykliki „Humanae
vitae”. Jeszcze przed jej ogło
szeniem kardynał Koenig na
gle wyjechał z Wiednia do
Rzymu, ale widać jego inter
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wencja nie odniosła
skutku.
Jarzmo zostało nałożone.
Encyklika w punkcie 14 po
daje, jakie metody regulacji
urodzin są
niedopuszczalne.
Na pierwszym ipiejscu wymie
nia „przerywanie bezpośrednie
trwającego już procesu pow
stawania życia, a szczególnie
poronienie wyraźnie chciane i
sprowokowane, również w wy
padku wskazań terapeutycz
nych”. 1

Czy rzeczywiście akt seksualny
nabiera godności w swej natu
ra intrinseca od chwili, gdy
jest ograniczony arytmetyką, któ
ra z punktu widzenia lekarskie
go wcale nie wydaje się być pe
wna? Czy jest rzeczą norm al
ną, żeby małżonkowie musieli
nieustannie pytać się z niepoko
jem, czy ich obliczenia są pra
widłowe? Cóż pozostaje ze spon
taniczności tego aktu jeśli jest
stale uzależniony od „kalendarza
płodności” ? Co stanie się w koń
cu z radością i wzniosłością te
go aktu, który jest szczytem
wspólnoty małżeńskiej, skoro je
go spontaniczny charakter zo
staje tak poważnie zagrożony?
(...) Korzystanie ze środków an
tykoncepcyjnych nie jest rzeczą
złą z powodu zarzucanego im
technicznego
charakteru,
lecz
jest rzeczą złą o tyle, o ile wy
nika z kierowania się „egoiz
mem, pragnieniem użycia i łat
wizną” (Konferencja
w Lambeth, 1930).
Karol B arth: Dogmatyka, 111,4,1

Następnie stwierdza, że „wy
kluczona jest...
sterylizacja
bezpośrednia, czy to stała,
czy okresowa, tak u mężczyz
ny, jak i u kobiety”.
Wreszcie określa punkt naj
ważniejszy w sposób następu
jący: „Wykluczone jest rów
nież wszelkie działanie, które
— już to w przewidywaniu ak
tu małżeńskiego, już to podczas
jego trwania, już to w rozwoju
jego naturalnych konsekwen
cji — miałoby za cel uniemoż
liwienie zapłodnienia, lub słu
żyłoby jako środek ku tem u”.
W punkcie 15 wykłada encykilka, jaką metodę ograniczenia

liczby urodzin uważa Kościół
katolicki za dopuszczalną. „Je
żeli istnieją różne powody dla
ograniczenia częstotliwości uro
dzin, wynikające już to z wa
runków fizycznych lub psychi
cznych małżonków, już to z uwarunkowań
zewnętrznych,
Kościół naucza, iż jest wówczas
dozwolone uwzględnianie natu
ralnych rytmów, nierozłącznych
z funkcjami dawania nowego
życia, aby korzystając z praw
małżeńskich jedynie w okre
sach bezpłodnych regulować w
ten sposób ilość urodzeń, bez
pogwałcenia moralnych zasad,
które właśnie przypomnieliśmy”.
„Kościół jest zgodny z sa
mym sobą, kiedy uznaje za do
zwolone uciekanie się do okre
sów bezpłodnych, podczas gdy
jednocześnie potępia, jak zaw
sze potępiał, niedozwolone sto
sowanie środków bezpośrednio
przeciwdziałających płodności,
nawet inspirowane racjami,
które mogą się wydawać ucz
ciwe i poważne”.
Tak brzmi, ogłoszony 29 lipca br., wyrok papieża. Zapew
ne większość katolików przyj
mie orzeczenie tak właśnie —
jako wyrok i to wyrok surowy.
Co zaś do słuszności i spra- ,
wiedliwości jego, wielu będzie
miało uzasadnioną wątpliwość.
Wiadomo nam z doniesień
prasowych, jaka burza pow
stała po ogłoszeniu dokumentu
papieskiego, czemu trudno się
dziwić, zważywszy o jak waż
ną życiowo dziedzinę tu chodzi.
To już nie jest sprawa jakiejś
formuły teologicznej, jakichś
słusznych lub niesłusznych po
glądów, nawet nie postawy ży
ciowej, ale konkretnego działa
nia, dotyczącego prawie wszy
stkich ludzi, to jest sprawa nie
słychanie osobista dla niezli
czonej liczby par małżeńskich,
1 Cytujemy według tekstu ogło
szonego przez „Kierunki”, nr 33,
z dnia 18 sierpnia 1968, będącego
tłumaczeniem integralnego tekstu
encykliki z francuskiego dziennika
katolickiego „La Croix”.

które na drodze, już nie tyle
swego szczęścia, ale zwykłego
ludzkiego współżycia, spotykają
trudną do przebycia przeszkodęMożna i trzeba uznać moral
ne racje, przemawiające prze
ciwko ,,przerywaniu bezpośred
niemu trwającego już procesu
powstawania życia”, można by
powiedzieć wyraźniej — po
czętego już życia, jakkolwiek
zastrzeżenia budzą się wobec
wyraźnych wskazań terapeu
tycznych, usprawiedliwiających
konieczność zabiegu. Można też
i trzeba uznać moralne racje
przemawiające przeciwko ste
rylizacji. Natomiast moralnie
nieuzasadnione są zakazy doty
czące korzystania ze środków,
przynajmniej niektórych, unie
możliwiających poczęcie.
Treść aktu papieskiego go
dzi przede wszystkim w tych,
którym powinien on przyjść
z pomocą, a więc w ludzi bied
nych, niewykształconych i cho
rych. Wiele par małżeńskich i
tak nie porzuciłoby „uwzględ
niania naturalnych rytmów”, co
jednak sprawy nie rozwiązuje.
Wymaga ona bowiem wysokie
go stopnia uświadomienia, wiel
kiej
dyscypliny i... zdrowia.
Wiadomo bowiem, że niedyspo
zycje fizyczne, wyczerpanie,
choroba, z reguły powodują za
chwianie naturalnego rytmu
i w rezultacie, w chwili najbar
dziej niepożądanej, dochodzi do
poczęcia, pomimo papieskiego
zezwolenia na „podjęcie dla
ważnych motywów i w posza
nowaniu prawa moralnego de
cyzji okresowego lub nawet
nieograniczonego unikania no
wych poczęć”, (enc. p. 10). Mał
żeństwa o wysokiej kulturze,
darzące się wzajemnym posza
nowaniem, mogą tu znaleźć
dla siebie wprawdzie pewną
furtkę, ale co ma czynić ko
bieta, która nie ma tego szczęś
cia i która musi się przed swvm
mężem bronić, jeśli pod wpły
wem niepohamowanego tempe
ramentu lub nod działaniem al
koholu nie chce uszanować jej

godności i brutalnie dochodzi
swych „praw”? Jaki środek ob
rony proponuje jej encyklika?
Czy rozwiązanie niemoralnego
małżeństwa?
Zastosowanie się do nauk
encykliki nieuchronnie prowa
dzić musi do zwiększenia się
liczby narodzin dzieci z dzie
dzicznymi obciążeniami, dzieci,
które mają najmniej szans na
prawidłowe wychowanie i ży
cie godne człowieka. Nie wpły
nie natomiast na zwiększenie
liczby narodzin dzieci zdro
wych, wzrastających we właś
ciwych warunkach fizycznych i
duchowych. Ich bowiem rodzi
ce będą umieli, dzięki swemu
wykształceniu, kulturze i zdro
wiu, unikać poczęcia, które uz
nają za niewłaściwe. Sprawie
dliwe i słuszne jest bowiem dą
żenie do tego, aby najliczniej
sze były te rodziny, które mogą
swym dzieciom dać zdrowie fi
zyczne, rozwój duchowy i od
powiednie wychowanie. Spra
wiedliwe i słuszne jest też dą
żenie do tego, aby ograniczać
liczbę dzieci, które tego otrzy
mać nie mogą. Dlatego wydaje
się rzeczą głęboko ludzką wy
znanie angielskiego zakonnika:
„Tymczasem, dopóki nie zosta

niemy za to zganieni, wielu z
nas, którzy mamy takie lub in
ne obowiązki duszpasterskie,
będzie zachowywać w pamięci
zasadę — impossibili nemo tenetur (rzecz niemożliwa nie
obowiązuje).
Rozwiązania domaga się jesz
cze inny problem, nierównie po
ważniejszy i trudniejszy. Doty
czy on bowiem nie tylko posz
czególnych par małżeńskich, ale
całych narodów, większej części
ludzkości, żyjącej w głodzie i
skrajnej nędzy. Papież nie po
mija go w swej encyklice, ow
szem, obdarza swą troską i nie
pokojem „kraje będące na dro
dze rozwoju”, poświęcając im
część paragrafu 23. Powtarza
za Janem XXIII: „Mimo takie
go stanu rzeczy ... trudności nie
mogą być rozwiązywane przez
zwrócenie się do środków nie
godnych człowieka i życia”.
Nie usiłuje zdjąć z nieszczęs
nych ludzi gniotącego ich jarz
ma, jedynie wyraża surowy osąd „niedostatku mądrości rzą
dów, niedostatecznego poczucia
sprawiedliwości społecznej, ego
istycznego gromadzenia bo
gactw lub wreszcie kompromi
tującej nieudolności w ponosze
niu wysiłków i ofiar dla po-

...Gdyby w tych głodujących i prze
ludnionych
krajach
zastosować
przepisy encykliki, to rodzić się bę
dzie jeszcze więcej dzieci do krót
kiego życia, pełnego głodu, chorób
i nędzy...
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dźwignięcia poziomu życia na dać usług dobru małżeństwa
rodu i wszystkich jego dzieci’’. i rodziny oraz spokojowi su
Wszystko to prawda i surowa mień, jeśli przez wspólny
ocena papieża jest pięknym ge wkład swych badań będą się
stem. Tylko co to rozwiązuje? gorliwie starać naświetlić róż
Tymczasem wychodzi encykli ne warunki sprzyjające uczci
ka, która pogarsza jeszcze sytu wemu regulowaniu ludzkiej
ację. Gdyby w tych głodują rozrodczości”.
cych i przeludnionych krajach
zastosować przepisy encykliki,
Bezprecedensowa eksplozja po
to rodzić się będzie jeszcze wię
pulacyjna ma konsekwencje o
cej dzieci do krótkiego życia,
nieobliczalnym zasięgu dla dłu
pełnego głodu, chorób i nędzy.
goterminowego planowania eko
Warto jeszcze zwrócić uwagę
nomicznego, dla zaopatrzenia w
artykuły spożywcze, dla zatru
na zadziwiający brak konse
dnienia, budownictwa mieszka
kwencji w omawianym doku
niowego,
nauczania i służby
mencie. Najpierw bowiem pa
zdrowia. Wiele Kościołów jest
pież stwierdza w sposób jed
zdania, że musimy posunąć na
przód planowanie rodziny i kon
noznaczny, że „wykluczone
trolę urodzin, która jest sprawą
jest
również
wszelkie
pierwszoplanową. Stale w zrasta
d z i a ł a n i e (podkr. moje —
jąca liczba małżeństw ma na
S. B.), które... miałoby za cel
dzieję korzystania z podstawo
uniemożliwienie
zapłodnienia
wego ludzkiego prawa do orga
nizowania swej rodziny. Stw ier
lub służyłoby jako środek ku
dzamy
jednak, że poszczególne
temu”, dalej zaś uznaje i zale
Kościoły mogą wyrazić zastrze
ca i n g e r o w a n i e
inte
żenia moralne co do pewnych
ligencji
dla
ograni
metod regulacji urodzin.
czenia częstotliwości
Ze sprawozdania końcowego
u r o d z i n przez uwzględnia
III sekcji
nie naturalnych rytmów. Kto
IV Zgromadzenia ŚRK,
Upsala 1968
więc chce, aby „okres bez
pieczny” był naprawdę bezpie
czny, podejmuje działanie, któ
W konkluzji nasuwa się nie
re ma za cel uniemożliwienie
źapłodnienia. Trudno zrozu odparty wniosek, że papież nie
mieć, w jaki sposób „naturalne podał sposobu na rozwiązanie
środki” mają legalizować nie żadnego z palących problemów,
legalne działanie. Co więcej, przed którymi stają zarówno
wyraża „zachętę wobec ludzi poszczególne pary małżeńskie,
nauki, którzy wiele mogą od jak i całe społeczeństwa. Prze

ciwnie, ogłoszenie encykliki
„Humanae vitae” zaostrzyło
skomplikowaną sytuację. Ob
rońcy encykliki wysuwają mię
dzy innymi tezę, że wystąpie
nie papieża było aktem odwagi
cywilnej. Niewątpliwie, prze
ciwstawienie się opinii świato
wej, a także dużej części hie
rarchii, wymagało siły charak
teru. Pytanie jednak, czy au
torytet papieża przez to wzroś
nie. Wkraczanie w tak osobiste,
a jednocześnie ważne, dziedzi
ny ludzkiego życia wymaga nie
tylko odwagi przeciwstawienia
się opinii, ale także umiejętnoś
ci powiedzenia — „nie wiem”,
tak jak apostoł Paweł umiał
powiedzieć — „nakazu Pań
skiego nie znam”; można było
zawierzyć moralnemu wyczu
ciu ludzi i zostawić im decyzję,
w jaki sposób będą realizować
świadome rodzicielstwo, ogra
niczyć się do ojcowskich wska
zówek, które zapewne znala
złyby nie mniej posłusznych, a
o wiele więcej wdzięcznych,
niż kategoryczny zakaz, który
stanie się przyczyną dodatko
wych konfliktów sumienia z
powodu nieposłuszeństwa wo
bec zwierzchnictwa kościelne
go. Nie ulega bowiem wątpli
wości, że małżeństwa katolickie
nie będą po prostu mogły za
stosować się do nakazów pa
pieża. „Impossibili nemo tenetu r”.

JAN KARCZOCH

0 F I L O Z O F I I H. STR0VEG0
NA TLE JEGO WYKŁADU „0 ISTNIENIU DUSZY“
Po okresie wielkiej emigracji polskiej, w
którym mieliśmy prawie najlepszą poezję
świata i wzniosłą filozofię narodową polskie
go mesjanizmu, uprawiane na obcej ziemi,
nadeszła druga połowa XIX wieku, w której
zabrakło, szczególnie po powstaniu stycznio
wym 1863 r., zarówno na emigracji, jak i w
kraju — ludzii. genialnych. W tym właśnie
okresie największego mroku i ogólnonarodo
wej żałoby działają w Warszawie i w zborze
warszawskim w. a. tacy ludzie jak poeta
Ludwik Jenike, malarz Wojciech Gerson i fi
lozof Henryk Struve. Ten ostatni, urodzony w
1838 r., został powołany na stanowisko pro
fesora filozofii w Szkole Głównej w Warsza
wie. Był najwybitniejszym polskim filozofem
drugiej połowy XIX wieku. Wyrazem jego
stosunku do' Kościoła była jego wieloletnia
opieka nad szpitalem ewangelickim z ramie
nia kolegium zborowego.
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Struve nie stworzył żadnego kompletnego
systemu filozoficznego, jak to czynili lub usi
łowali czynić twórcy filozofii narodowej
pierwszej połowy XIX wieku, dokonał jednak
poważnych prac w tym zakresie.
Jako przykład pracy naukowej Struve go
posłuży nam jego dowodzenie o posiadaniu
przez człowieka duszy, zawarte w jego dziele
pod tytułem „O istnieniu duszy i jej udziale
w chorobach umysłowych”. Jest to wykład o
powyższym tytule wygłoszony w Towarzy
stwie Lekarśkim w Warszawie. Struve zwra
ca uwagę na to, że istnieją dwie różne dzie
dziny naukowego poznania: jedna — to świat
zewnętrzny w stosunku do badacza, podlega
jący badaniu wyłącznie za pomocą zmysłów,
świat materii martwej i ożywionej. Druga
dziedzina — to wewnętrzne życie, którego nie
sposób badać z zewnątrz, zatem badacz jest
tu ograniczony z konieczności do zbierania do

świadczeń tak zwanym wewnętrznym zmy
słem. • W tym zakresie każdy dostrzega w so
bie różnorodne zjawiska, jak: myśli, uczucia,
chęci i dążności. Ponieważ te zjawiska tylko
w niektórych przypadkach dają wyraźne zew
nętrzne objawy, jak np. gnilew lub strach —
bladość twarzy, a wstyd lub oburzenie —
czerwoność, więc pomijanie badania zjawisk
życia wewnętrznego również metodą obser
wacji własnej wewnętrznej istoty pozbawia
możności uzyskania pełnej informacji, a więc
może prowadzić do fałszywych uogólnień. Ba
dacz obserwujący wyłącznie zmiany zachodzą
ce w fizycznych organach ludzkiego ciała
uwzględniałby tylko te wewnętrzne przeży
cia, które powodują wyżej wspomniane obja
wy zewnętrzne.
Struve reprezentuje pogląd, że w większości
nauk przyrodniczych badanie przez wyłączną
obserwację zewnętrznych zjawisk, tylko za
pomocą zmysłów, jest całko widie uzasadnione,
gdyż świata zewnętrznego inaczej badać nie
można. Natomiast nauki, których przedmio
tem jest badanie istoty ludzkiej i jej związ
ków ze światem zewnętrznym, nie mogą po
mijać rezultatów obserwacji życia wewnętrz
nego, które każdy człowiek może dokonać tyl
ko na sobie samym.
Pominięcie tej metody badań przez racjo
nalizm doprowadziło naukowców do takich
np. uproszczeń, jak twierdzenie Vogta, że:
„Myśl jest wydzieliną mózgu, jak mocz wy
dzieliną nerek, jak żółć wydzieliną wątroby”.
Według Struvego najbardziej charaktery
stycznym znamieniem życia psychicznego jest
zjawisko ś w i a d o m o ś c i , wskutek które
go człowiek koncentruje się myślą na samym
sobie, ustalając wiedzę o sobie, jako o istocie
samodzielnej, będącej przyczyną własnego
działania. Zjawisko to jest faktem doświad
czalnym; każdy człowiek znajdujący się w
normalnym stanie dochodzi do tej świadomoś
ci i wytwarza w sobie wiedzę i myśl o sobie,
jednocząc samego siebie i odróżniając od
wszystkiego, czym sam nie jest lub co przez
psychiczne działanie we własnym umyśle
tworzy. Człowiek nie tylko działa psychicznie,
ale ma zarazem i świadomość swego działa
nia, i posiada zdolność odróżnienia samego
siebie jako przyczyny od swego działania jako
skutku, wywołanego przez własną samodziel
ność.
Zjawisko psychiczne świadomości zawiera w
sobie trzy następujące objawy:
po pierwsze j e d n o ś ć , wskutek której czło
wiek, jako istota świadoma siebie, czuje się
sam w sobie nierozdzielnie jednym, pomimo
naj rozliczniejszej i zmiennej treści w niej za
wartej; po drugie r e f l e k s j a , za której po
średnictwem człowiek panuje nad samym so
bą i zdaje sobie sprawę ze swej własnej treś
ci; po trzecie t r w a ł o ś ć i t o ż s a m o ś ć ,
na której podstawie świadomość człowieka po
zostaje przez cały ciąg życia jedna i ta sama,
pomimo wewnętrznych zmian spowodowanych
przez postęp czasu.
1. Niektórzy fizjologowie starali się ze

wszelkich sił wykazać, że organizm ludzki re
prezentuje taką jedność, że wszelkie siły ży
ciowe i psychiczne człowieka są kierowane z
jednego punktu systemu nerwowego. Tymcza
sem badania wykazały jednak, że nerwy po
siadają wiele samodzielnych ośrodków nie tyl
ko w mózgu, ale również np. w mleczu pacie
rzowym. Dlatego też prof. Virchow stwierdził:
„Z chwilą gdy się okazuje, iż podstawą świa
domości nie może być pojedynczy organ ciała,
ze stanowiska nauki 'ńic nie można nadmienić
przeciwko zdaniu, iż obok materii istnieje w
człowieku pewna niematerialna, eteryczna,
czysto duchowa istota, której zasadniczą wła
snością jest świadomość”.
2. Refleksja, czyli możność samodzielnego
myślenia o tym, co człowiek czyni, myśli i
odczuwa, nie ma również podstawy w fizjolo
gicznych objawach organów nerwowych. Tyl
ko proste reakcje na podrażnienia nerwowe
dają się wyjaśnić w sposób przyjęty w naukach
przyrodniczych. Natomiast fakt, że człowiek
sam obserwuje własne odczucia i reakcje,
wskazuje na istnienie w nim samodzielnego
ośrodka działającego niezależnie od zewnętrz
nych podrażnień systemu nerwowego i nie
podlegającego przyrodniczej zasadzie reakcji
prostych i bezpośrednich.
3. Trzeci objaw świadomości, poczucie
trwałości i tożsamości, nie znajduje także pod
stawy w fizjologii. Ciało ludzkie ulega bowiem
ustawicznej wymianie swych pierwiastków,
na skutek czego człowiek w ciągu 5—7 lat
zmienia wszystkie komórki swego organizmu
na nowe. Stąd brak fizjologicznego uzasadnie
nia dla stałego poczucia człowieka, że jest
jednym i tym samym od dzieciństwa aż do
zgonu.
Innym dowodem istnienia samodzielnych
władz duchowych w człowieku są zjawiska
uwagi i wyobraźni. Ze stanowiska fizjologii
wynika, że każde podrażnienie nerwów po
winno być przez organizm zarejestrowane w
formie odczucia. Tymczasem wiadomo, że
wiele podrażnień nerwowych nie dochodzi do
świadomości człowieka; człowiek zapatrzony
w coś nie słyszy, co się do niego mówi, zasłu
chany — nie widzi, co się wokół niego dzieje.
Np. pewien lekarz dokonał bardzo skompli
kowanej i bolesnej operacji na małej dziew
czynce. Po zabiegu zapytał pacjentkę ze zdzi
wieniem, dlaczego podczas operacji zachowy
wała się spokojnie, a płacze dopiero teraz. Tak
był zajęty zabiegiem, że nie słyszał wcale
przeraźliwego krzyku operowanej. Ból np. od
czuwamy zawsze tam, gdzie nas najdotkliwiej
boli; jednoczesnych z nim słabszych bólów nie
odczuwamy, chyba że świadomie skierujemy
na nie swą uwagę, przez którą je jak gdyby
wytwarzamy.
Odwrotnie ma się sprawa z wyobraźnią.
Wyobrażenie może być skutkiem bezpośred
niego widzenia przedmiotów i wówczas jest
rezultatem odpowiedniego podrażnienia zmy
słu wzroku. Istnieją jednak wyobrażenia, np.
halucynacje i widzenia, które wytwarzają
obrazy nie istniejące, a więc nie mające żad23

nej podstawy w zmyśle wzroku. Obrazy te ni
czym nie różnią się od powstałych na skutek
podrażnienia nerwów ocznych przez obrazy
rzeczywiste. Odróżnienie ich. np. przez psy
chicznie chorego, jest niemożliwe, ale zdrowy
człowiek potrafi to rozstrzygnąć drogą osąau
intelektualnego, co stanowi dowód wyższości
władz ciuchowych nad zmysłami i niezależnoś
ci od nich.
Dalszy dowód samodzielnego istnienia duszy
stanowi wpływ uczucia i wyobraźni na ciało.
Np. nieraz zdarza się, że sama wiara człowie
ka w skuteczność środka lekarskiego powodu
je rzeczywiste wyleczenie, chociaż zażyty śro
dek nie mógł wywrzeć żadnego wpływu na
daną chorobę. Podczas epidemii strach powo
duje wiele zachorowań, a spokój duszy jest
jednym z czynników odporności organizmu na
zarażenie. Znane są objawy stygmatów na ciele,
wynikające jedynie z działania wyobraź
ni lub zjawiska zapatrzenia się u kobiet. Nie
da się ich wytłumaczyć inaczej nilż wpływem
na ciało odczuć i wyobrażeń powstałych bez
zewnętrznych bodźców fizycznych w jakimś
ośrodku niezależnym od czynników zewnętrz
nych i cielesnych. Jednym z najważniejszych
objawów psychologicznych, dowodzących istnie
nia duszy w ciele, jest wolna wola. Objawia
się ona:
po pierwsze, w świadomej prawidłowości dzia
łania w odróżnieniu od bezwiednej prawidło
wości fizycznego bytu;
po drugie, w samodzielnej inicjatywie w dzia
łaniu i zdolności wyboru;
po trzecie, w energii przeciwstawiającej się
często nawet fizycznym potrzebom.
1. Prof. Budge stwierdza, że każdy człowiek
tworzy sobie ideał, chowając go, jeśli należy
do mądrych, w głębi swego serca. Od tego
ideału zależą wszelkie głębsze wzruszenia du
szy. Przybliżenie się do niego w działaniu wy
twarza wewnętrzne zadowolenie, oddalenie się
pociąga za sobą najprzykszejszy z bólów, ból
' duszy. Świadome iwo-rzenie tego ideału oraz
dążenie do stosowania go w postępowaniu sta
nowi objaw działania wolnej woli.
2. Drugim psychicznym objawem woli jest
s a m o d z i e l n a i n i c j a t y w a i zdolność
wyboru treści swego działania. W naturze nie
spotykamy nigdzie przykładu, aby siły fizycz
ne mogły działać same z siebie, z własnej ini
cjatywy, aby były same w sobie przyczynami
swego działania. W zakresie fizyczncści panu
je powszechne prawo mechaniki, że żadna
rzecz siebie samej w ruch wprawić nie może.
Wszelkie objawy fizyczne są zawsze wynikiem
pewnych Doprzednich przyczyn. Każdy czło
wiek dochodzi na podstawie wewnętrznego
doświadczenia do przekonania, że sam jest
ostateczną przyczyną swego działania, bo fi
zyczne bodźce nie mogą wywołać objawów
noszących charakter świadomości i celowości.

3.
Dowodem samodzielnej potęgi woli lu
dzkiej jest jej energia. Jeżeli człowiek z wła
snej woli potrafi opanować swój fizyczny
organizm, np. w przypadku sprzeczności mię
dzy moralnym ideałem a fizycznymi potrze
bami, to dowodzi wielkiej energii woli ludz
kiej. Fizyczna bowiem natura człowieka nie
może sprzeciwiać się sama sobie. Tymczasem
historia cywilizacyjnego rozwoju człowieka
daje mnóstwo dowodów przezwyciężania fi
zycznych popędów cielesnego organizmu przez
idealne pierwiastki ducha ludzkiego.
Dodatkowo uzasadnia Struve niezależność
istoty psychicznej człowieka od jego organiz
mu doświadczeniami fizjologów i psychiatrów,
którzy stwierdzają, że żadne uszkodzenia ner
wów, czy nawet mózgu, nie powodują w każ
dym przypadku uszkodzenia władz psychicz
nych człowieka, choć w wielu razach tak by
wa. Np. zdarza się, że obłąkani, a więc ludzie
o trwałym uszkodzeniu władz psychicznych i
systemu nerwowego, odzyskują przed śmier
cią zupełną jasność i świeżość umysłu.
Na zakończenie swych wywodów Struve
stwierdza: ,,Niezaprzeczalne zjawiska psycho
logiczne, nie dające się wytłumaczyć przez za
sady racjonalistyczne, dowodzą w sposób nie
wątpliwy, że człowiek nie jest samym fizycz
nym objawem, lecz że w nim działa jeszcze
inna istota niezależna w sobie od cielesnego
organizmu. Najnowsze wyniki fizjologii by
najmniej nie sprzeciwiają się temu zdaniu, ale
je nawet potwierdzają przez fakty dostępne
dla zmysłowego doświadczenia, tak. że praw
da o istnieniu duszy staje się dla nas wyni
kiem podwójnego doświadczenia, zarówno we
wnętrznego psychicznego, jak i doświadczenia
skierowanego na zewnątrz, fizjologicznego.
Zgoda zaś i wzajemne dopełnienie wyników
obydwu metod badania dają największą rę
kojmię prawdy i czynią zadość najściślejszym
wymaganiom umiejętnego dowodu”.
,,Dusza jest bytem żyjącym, przedstawiają
cym jedność najrozliczniejszych funkcji i ma
jącym na celu zachowanie i rozwój swego
istnienia przez własne funkcje i dlatego jest
organizmem, bytem zorganizowanym. Ta ana
logia pomiędzy organizmem fizycznym a du
szą znajduje swe poparcie we wszystkich bez
wyjątku objawach życia psychicznego i daje
się uzasadnić w całej psychologii, bo nie jest
tylko analogią oderwaną, ale istotnym podo
bieństwem polegającym na wspólnych podsta
wach i prav ach wszelkiego istnienia w ogóle”.
Redakcja przeprasza Czytelników za brak w niniej
szym numerze stałych rubryk „Młodej Jednoty”,
„Z bliska i z daleka” oraz „Przeglądu prasy”. Rubryki
te zostaną wznowione w listopadowym numerze „Jed
noty”.
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