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O radości Krzyża C O  W N U M E R Z E ?
Radość, to stan emocjonalny człowieka wywołany bodźcami zew
nętrznymi lub wewnętrznymi; towarzyszy wielu działaniom czło
wieka i często jest skutkiem tych działań. Przeplata się w życiu 
ludzkim z momentami trudnymi, nierzadko tragicznymi. Dzięki 
niej, a ściślej — dzięki zdolności ludzkiej do odczuwania radości, 
życie nabiera barw, wypełnia się o nowe treści, zyskuje na war
tości. Z odczuwania radości zdajemy sobie sprawę dzięki temu, 
że możemy dokonywać (najczęściej podświadomie) porównań: 
gdyby na ziemi nie istniał stan zwany smutkiem, człowiek nie 
doceniałby wartości, jaką kryje w sobie radość. \ Podobnie — 
gdyby nie było kwasu, nie znalibyśmy pojęcia słodyczy. Może 
dlatego tak trudno jest czasem wyobrazić sobie Królestwo Nie
bieskie, gdzie nie ma już smutku i łez, i rozpaczy. Jeśli tego tam 
nie ma, to czy człowiek — pozbawiony możliwości porównań — 
będzie zdolny do pełnego odczuwania radości i szczęścia? — py
ta niejeden z nas.
Charakterystyczne, że w takim kontekście mówimy i myślimy 
o Królestwie Bożym w kategoriach przyszłości, jak gdyby nie 
było ono już zaistniałym faktem, sprawą, która się dokonała i ma 
miejsce także tu  i t e r a z ,  na ziemi, w samym człowieku, a nie 
tylko w bliżej nam nieznanej — bardziej przeczuwanej niż pew
nej — egzystencji, jaka — ufamy — będzie naszym udziałem po 
śmierci.
Naszą obawę tłumaczymy sobie tym, że nie umiemy myśleć 
w innych kategoriach niż te, jakie są dostępne człowiekowi żyją
cemu na ziemi; wypływają one z doświadczeń całych pokoleń, 
a my dodajemy do nich nasze własne doświadczenia. I tak, zna
my dobrze radość powitań, ale równocześnie wiemy, że musi po 
niej nastąpić smutek pożegnań. Doświadczenie uczy nas — mó
wimy — że sytuacja odwrotna (smutek rozstania — radość po
witania) nie jest regułą. Czyż nie przeżyliśmy pożegnań, po któ
rych już nigdy nie nastąpiła radość powrotu?
Podobnie musieli chyba myśleć uczniowie Jezusa po wyroku, ja
ki wykonano na Nim w Wielki Piątek. To pożegnanie pod Krzy
żem wydawało się być nieodwracalne. Radość spotkania i wspól
nego przebywania ze sobą minęła i odtąd uczniom towarzyszyć 
ma tylko pamięć o rozstaniu. Tak myśleli oni. Coś z tego sposobu j 
myślenia jest i w nas. Oni zapomnieli o Jego obietnicy i my 
robimy dokładnie tak samo. Oni popełnili błąd i my powtarzamy 
go za nimi. Postępujemy i myślimy tak, jak gdyby doświadcze
nie Wielkiego Piątku było ostatnim doświadczeniem danym czło
wiekowi, jak gdyby po wydarzeniach Wielkiego Piątku nie ob
jawiła się prawda Wielkiej Niedzieli, jak gdyby po nieodwołal
nym — zdawać by się mogło — rozstaniu nie nastąpiła radość I 
SPOTKANIA, radość, która przewyższa każdą inną daną czło
wiekowi w doświadczeniu.

Zm artw ychw stanie było dla daw 
nych chrześcijan tak  ważnym  wy
darzeniem , że zaczęli święcić „dzień 
P ańsk i”, dzień zm artw ychw stania, 
czyli niedzielę, zam iast soboty. Czy 
dla nas święto zm artw ychw stania 
jest równie ważnym dniem  w ro
ku? O znaczeniu zm artw ychw sta
nia pisze ks. Bogdan T randa w ka
zaniu pt. Zniszczenie śmierci, na s. 3.

W ielki P iątek i W ielka Niedziela 
tw orzą jedną całość. Gdy na Krzyż 
spoglądam y z perspektyw y W ielka
nocy, przeżywamy go zupełnie ina
czej, nie w sm utku, lecz w radości.

Patrzeć na Krzyż i odczuwać ra 
dość — to jeszcze jeden paradoks 
wiary. O radości Krzyża piszemy 
obok, na s. 2. M odlitwę pt. Żywy, 
nie z kamienia, zamieszczam na s. 4.

W ielkim, światowym  w ydarze
niem  na przełomie roku 1972/73 była 
konferencja m isyjna w Bangkoku, 
o której jeden z uczestników po
wiedział, że przybliżyła go do J e 
zusa Chrystusa. O jej przebiegu in
form ujem y w artykule Bangkok, 
na s. 5.

W ielkim, św iatowym  w ydarze
niem roku 1973 w dziedzinie ku ltu 
ry jest pięćsetna rocznica urodzin 
M ikołaja Kopernika, która zbiega 
się z ogłoszonym Rokiem Nauki 
Polskiej. Gabriela P ianko pisze o 
Mikołaju Koperniku na s. 6.

K ontynuujem y druk fragm entów  
Katechizm u Holenderskiego w art. 
Pismo Święte, na s. 8.

W Refleksjach na s. 9 znajdzie
my uwagi na m arginesie książki 
Elżbiety Su jak  pt. Sprawy ludzkie 
w związku z coraz więcej miejsca 
w „publikatorach” zajm ującym i 
spraw am i rodziny i wychowania.

A przecież na naszych oczach, w nas samych wypełnia się Kró
lestwo Niebieskie: przychodzi do nas Zmartwychwstały i odtąd 
już wiemy, że umieramy po to, by żyć, że rozstanie jest począt
kiem Spotkania, a próg ciemności — progiem Światła.
I wtedy spoglądamy na Krzyż z radością, bo dzięki niemu, przez 
niego — odkrywamy na nowo, że po k a ż d y m  r o z s t a n i u  
n a s t ę p u j e  r a d o ś ć  S p o t k a n i a .  Patrzeć na Krzyż i od
czuwać radość — to jeszcze jeden paradoks wiary. Tego nie da się 
nigdy nikomu wytłumaczyć, to trzeba przeżyć, czyli po prostu do
świadczyć. Po takim doświadczeniu Królestwo Boże staje się dla 
człowieka teraźniejszością, r a d o s n ą  teraźniejszością, która uwal
nia od smutku, mimo smutku, od łez, mimo łez, od bólu, mimo bólu, 
od strachu — mimo strachu.
Dlatego nasze spojrzenie na Krzyż jest spojrzeniem radosnym, bez 
trwogi i zgorszenia, gdyż już tam objawia się nam prawda Zmart
wychwstania, pewność Spotkania, po którym nie nastąpi już nigdy 
smutek pożegnań.
R a d o s n y c h  w i ę c  Ś w i ą t ,  C z y t e l n i c y !

O szczególnym przypadku spraw  ro
dzinnych, o rozwodach, piszemy w 
dziale Z prasy, na s. 15, drukując 
fragm enty artykułu, który ukazał 
się w Więzi.

Na zakończenie chcielibyśmy b ar
dzo serdecznie podziękować tym 
Abonentom, którzy tak  spontanicz
nie zareagowali na zm ianę ceny 
Jednoty i natychm iast przekazali 
w yrów nanie za rok bieżący.

N A SZA  O K Ł A D K A :
Ewangelickie nabożeństwo w In
diach. Do artykułu o konferencji 
misyjnej w Bangkoku, na s. 5.
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KS. BOGDAN TRANDA

Zniszczenie śmierci

Śmierć jako wróg. Rzeczywiście tak jest. Sły
szy się nawet o wojnie ze śmiercią, o froncie, 
a nawet o kilku frontach walki z nią. Wszelkie 
nasze poczynania — nie mówiąc już o medycy
nie, której właściwie jedynym zadaniem jest 
chronić życie człowieka — polegają na prze
zwyciężaniu śmierci. Takie proste i naturalne 
czynności, jak jedzenie, ubieranie się, budowa
nie mieszkania, zakładanie rodziny — w istocie 
swej są walką ze śmiercią. Instynktu życia, po
budzającego nas do walki ze śmiercią, nie zdo
ła przytłumić nawet oczywisty i nieunikniony 
fakt, że w końcu, prędzej czy później, śmierć 
jednak zwycięża. Czas płynie w sposób niepo
wstrzymany i ruchem jednostajnym przybliża 
nas do chwili, gdy staniemy z nią twarzą w 
twarz. Co do tego nikt nie może mieć wątpli
wości, ibo jest 'to jedyny, całkowicie pewny fakt 
naszej przyszłej biograf ii. A jednak...
Śmierć jest rzeczą wstydliwą. W przyzwoitym 
towarzystwie o niej się nie mówi, tak jak kie
dyś o życiu seksualnym. Staje się współczesnym 
tabu.
,,... Wyrosło pokolenie ludzi czynu i sukcesu, 
które nie tylko traktuje świat jako swoją włas
ność osobistą, lecz na dodatek skłonne jest do 
przesadnego optymizmu w rezultacie ogromne
go rozwoju techniki — od wypraw kosmicz
nych po transplantację serca. Śmierć nie mieści 
się w jego koncepcjach. Bezsilni wobec śmierci 
ludzie wypierają ją ze swojej świadomości. 
Umierających traktuje się tak, jak gdyby sta
nowili — podobnie jak przestępcy — zagroże
nie dla społeczeństwa, jak gdyby byli zdrajcami 
rasy ludzkiej. Dawniej chrześcijanie modlili się 
o to, by nie spotkała ich nagła śmierć. Pragnęli 
bowiem w spokoju uporządkować swoje sprawy, 
nim ona nadejdzie. Dziś najbardziej pożądanym 
rodzajem śmierci jest zawał” *).
Ostatecznie, wypieranie śmierci ze świadomości 
jest też rodzajem samoobrony, którą stosuje się 
wówczas, gdy się jest bezsilnym wobec prze
mocy. Postępuje się tak, jakby zagrożenie nie 
istniało. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ 
trudno byłoby znieść myśl o śmierci w całej jej 
przerażającej postaci. Dlatego obserwuje się 
tendencję do minimalizowania jej znaczenia. 
„Nie taki straszny diabeł, jak się go maluje”,

Jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć.
(1 Kor. 15:26)

to tylko strach przed niewiadomą wyolbrzymia 
w naszych oczach grozę spotkania ze śmiercią, 
która w samej istocie nie przedstawia niczego 
osobliwego. Winą za przesadny strach obarcza 
się np. artystów. „Jeśli iżywi się taki lęk i wy
piera się śmierć ze świadomości, to niemało za
winili tu artyści, którzy przez tysiąclecia oszpe
cali oblicze śmierci, i(...) opisywali, rzeźbili 
i malowali śmierć jako brutalną dusieielkę, 
klekoczący szkielet z kosą d sierpem albo zwo
dzącego obłudnie grajka. Bardzo rzadko poja
wia się ona w sztuce jako przyjaciółka, jako 
siostra” **).
A może rację mają nie ci, którzy nas .pociesza
ją, usiłując pozbawić śmierć jej ościenia, ale 
ci, którzy jak Karl Jaspers twierdzą, że „nikt 
nie zldoła unicestwić zgrozy, jaką budzi nie
byt”. Cokolwiek byśmy powiedzieli, jakkolwiek 
się pocieszali, jakkolwiek pomniejszali w na
szej świadomości sens śmierci, to przecież, gdy 
naprawdę z nią się stykamy i próbujemy prze
myśleć, co to znaczy umrzeć, wyczuwamy, że 
niebyt naprawdę budzi zgrozę.
Nie da się mówić i myśleć spokojnie o śmierci 
bez uciekania się do eufemizmów, jeżeli nie 
przyjmuje się wszystkich konsdkwenoji wyni
kających z wiary w Jezusa jako Zbawiciela, 
który wyzwala nas również z lęku przed 
śmiercią. Ewangelia nie usiłuje minimalizować 
grozy śmierci ani nie usiłuje nas pocieszać, że 
nie jest tak źle, jak się wydaje. Przeciwnie, 
całą grozę śmierci ukazuje bez osłonek, przed
stawia ją jako karę za grzech (Rz. 6:23), jako 
wroga. Ewangelia nie ma potrzeby łudzić lu
dzi bagatelizowaniem śmierci, ponieważ uka
zuje nam jej przezwyciężenie, zniszczenie. „Zba
wiciel nasz, Jezus Chrystus, śmierć zniszczył, 
a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł” 
(2 Tym. 1:10). Oczywista, -może to wyglądać 
również tylko na pocieszenie i, niestety, wielu 
z nas — chrześcijan — tak to traktuje, przyj
mując co najwyżej jakąś mglistą maksymę ła
cińskiego poety „non omnis moriar”, że nie ca
ły umrę, że coś ze mnie przetrwa, jeżeli nie 
nieśmiertelna dusza, to chociaż nieśmiertelne 
dzieła. Nie, cały umrę i dzieła trąk moich znisz
czeją, cały świat przeminie, wszystko rozpły
nie się w ogniu!
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My, chrześcijanie, nie wierzymy, że jakoś to 
będzie, że coś tam przetrwa, lecz że wszystko 
zostanie przemienione, że będzie nowa ziemia 
i nowe niebo, gdzie śmierci już nie będzie ani 
smutku, ani krzyku, ani mozołu” (Obj. 21:1.4). 
Wiara w Jezusa Chrystusa i skuteczność całe
go Jego dzieła nie jest pocieszaniem się w bez
nadziejnej sytuacji, lecz jest pewnością wyni
kającą z faktu Jego zmartwychwstania. ,,Jak 
w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystu
sie wszyscy ożywieni zostaną, a każdy w swo
im porządku: jąko pierwszy Chrystus, potem 
ci, którzy są Chrystusowi w czasie przyjścia 
Jego” (1 Kor. 15:22—23). Jezus w ciele swoim 
zniszczył śmierć i dlatego możemy mieć pew
ność nadziei, że w Jego życiu uczestniczyć bę
dziemy, choć j e s z  c z e musimy cierpieć, 
j e s z c z e  umierać, ale ani cierpienie nasze, 
ani śmierć nie są pozbawione sensu, lecz pro
wadzą do celu, do odkupienia ciała naszego.
W zmartwychwstaniu Jezusa — jako w jed
nym cudownym wydarzeniu, gdzie wieczność 
spotkała się z doczesnością — przejawiała sią 
odnawiająca, przemieniająca wszystko moc 
Boża. Tak trudno to pojąć dlatego, że wykra
czamy w tym miejscu poza granice doświad
czenia i poznania, tym niemniej jest to wyda
rzenie, coś, co miało miejsce i o czym zeznali

wiarygodni świadkowie. Jak całkowitej prze
mianie uległo martwe ciało Jezusa,tak całko
witej przemianie ,,w czasie przyjścia Jego” u- 
legnie martwe ciało nasze, a także ciała tych, 
którzy jeszcze żyć będą. Zmartwychwstanie 
Jezusa jest wyprzedzeniem tego, co przezna
czono dla całego Ludu Bożego. Dlatego jeszcze 
cierpimy, jeszcze umieramy, ale nie jesteśmy 
w tym pozbawieni nadziei.
W zmartwychwstaniu widzimy n a j w a ż - 
n i e j is z y i niezbywalny s k ł a d n i k  naszej 
w i a r y .  Bez niego cały chrześcijański system 
wiary i morainoś-ci nie ma większego sensu 
i musi się zawalić. Nie jest więc przypadkiem, 
że jako święto obchodzimy oo tydzień ,,dzień 
Pański” — niedzielę (a nie sobotę) — na pa
miątkę zmartwychwstania Pana. Zmartwych
wstanie ma nam stale towarzyszyć i nieustan
nie przypominać o zniszczeniu ostatniego wro
ga, śmierci, w ciele Jezusa Chrystusa po raz 
pierwszy, a w dniu Jego przyjścia po raz osta
teczny i w sposób powszechny. ,,I śmierć i pie
kło zostały wrzucone do jeziora ognistego” 
(Obj. 20:14).

*)**) Cytowane za tygodnikiem „Forum” nr 4 z 25 
stycznia 1973 r., art. „Sztuka odchodzenia”.

Ż y w y ,  n i e  z k a m i e n i a

Zbaw icielu nasz,
Panie Jezu Chryste,
k tóryś zstąpił w otchłań — w śmierć,
jakże m am y pojąć,
jak  zrozumieć
Twoje zm artw ychw stanie na trzeci dzień? 
Pusty  grób?
Żyje Pan?
Chcesz, abyśm y uw ierzyli 
w ten niew iarygodny fakt, 
że przez Tw oją w alkę, 
w której zniszczyłeś żądło śmierci,
Bóg dał zwycięstwo nam!
W sm utku i trw odze przed nieznanym  
wiemy, że Ty jesteś przy nas.
W ysławiam y Ciebie, 
żyjącego i obecnego w śród nas 
mocą Twego Świętego Ducha.
Prosim y Cię, pozwól nam  odczuwać 
Tw oją obecność, 
osobową obecność żywego Pana, 
a nie posągu z kam ienia — 
tw oru ludzkich rąk .
W ysławiam y Cię, Boże,
Ojcze P ana naszego, Jezusa, 
że odrodziłeś nas do żywej nadziei 
przez zm artw ychw stanie Syna Twego 
i ofiarow ałeś nam
niezniszczalne dziedzictwo w niebie. 
Dziękujem y Ci, że mocą Tw oją 
strzeżesz naszej w iary  w  zbawienie, 
które w  pełni objaw i się 
w czasie ostatecznym .
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W stolicy Syjamu, Bangkoku, 
odibyła się siódma z kolei świa
towa konferencja misyjna zwo
łana przez Komisję Misji i E- 
wangelizacji Światowej Rady 
Kościołów. Najbardziej znana 
i brzemienna w skutki była 
pierwsza konferencja, która 
zgromadziła przedstawicieli to
warzystw misyjnych w Edyn
burgu w 1910 roku. Wtedy 
właśnie zaczął się organizować 
ruch ekumeniczny, reprezento
wany obecnie przez Światową 
Radę Kościołów. W Edynbur
gu powstała Światowa Rada 
Misyjna, aby po pół wieku sa
modzielnej działalności wejść w 
skład Rady Kościołów podczas 
zgromadzenia w New Delhi 
(1961) już jako Komisja Misji 
i Ewangelizacji. Z ruchu mi
syjnego wyłonił się ruch eku
meniczny, który z kolei przyjął 
do swego łona macierzysty 
ruch misyjny. W tym charak
terystycznym ciągu wyraża się 
myśl, że nie ma prawdziwej 
misji bez 'jedności i nie ma 
pełnej jedności bez ducha mi
syjnego.
Poprzednia konferencja misyj
na zebrała się w Meksyku 
(1963) i obradowała nad tema
tem ,,Misja na sześciu konty
nent ach”. Hasło konferencji w 
Bangkoku brzmiało: „Zbawie
nie dzisiaj”. Wśród jej uczest
ników było o wiele więcej 
chrześcijan z Afryki, Azji i A- 
meryki Łacińskiej niż poprzed
nio. Stanowili oni, pośród 326 
osób iz 69 krajów, 52% upraw
nionych do głosowania. Musia
ło to wyraźnie zaważyć na 
przebiegu obrad, które w spo
sób charakterystyczny podsu
mował dyrektor Komisji, Emi
lio Castro: „Kończy się epoka 
misjonarzy, zaczyna się epoka 
misji światowej. Usłyszeliśmy 
tu wiele ostrydh słów pod a- 
diresem misjonarskiej przedsię
biorczości. Teraz chodżi nie ty
le o emocje, ile o teologiczną 
refleksję. Punktem wyjścia no
wej ery światowej misji jest 
uznanie afrykańskiej kultury, 
.zrozumienie dla indyjskiej du
chowości, problem rewolucji 
społecznej. Wołanie o pomoc 
ze strony naszych europejskich 
braci i sióstr, zainteresowanie 
dla światowej misja wśród de
legatów z krajów socjalistycz
nych — wprowadzają nas w tę 
nową erę”.

Konferencja, której lokalnym 
gospodarzem był Kościół Chry
stusowy w Syjamie, odbywała 
się przez 11 dni w ośrodku 
Czerwonego Krzyża na przed
mieściach stolicy tego kraju. 
Od samego początku zaznaczył 
się akcent azjatycki, gdy na se
sji inauguracyjnej zabrała głos 
księżna Poon Pismai Di skul, 
przewodnicząca Swiat owe j Or
ganizacji Buddyjskiej, która 
,zwróciła uwagę na istnienie 
wartości wspólnych dla bud
dyzmu i chrześcijaństwa. Ja
ponka, pani Takeda Cho, czło
nek Prezydium SRK, podkre
śliła ze swej strony, że konfe
rencja odbywa się w kraju 
jbuddystycznym, co nie jest bez 
(znaczenia dla dialogu z przed
stawicielami światowych reli- 
gii, tym bardziej że dialog jest

B a n g k o k

głównym zadaniem Komisji 
organizującej naradę w Bang
koku.
Dużą część czasu przeznaczono 
pa obrady w małych grupach, 
aby każdy uczestnik miał spo
sobność swobodnego wypowia
dania się. Zadaniem tych grup 
było przeanalizowanie znacze
ni a, jakie przywiązują ludzie z 
różnych krajów do pojęcia zba
wienia — tak z punktu widze
nia osobistego, jak społecznego 
— i jakie z tego wynikają 
wnioski dla Kościoła.
Sekretarz generalny SRK, Fi
lip Potter, który jeszcze jako 
dyrektor Komisji przygotowy
wał konferencję, powiedział, że 
okres dziewięciu lat po Me
ksyku charakteryzuje się trze
ma paradoksami.
Pierwszy paradoks polega na 
jedności i rozdarciu naszego 
świata. Jedność powstaje w 
wyniku rozwoju technologii i 
środków komunikacji. Ale i

rozdarcie jest rzeczywistością, 
zwłaszcza gdy się weźmie pod 
uwagę militaryzm, ekonomię i 
politykę. Nigeria, Wietnam, 
Pakistan, Bliski Wschód są ilu
stracją tego rozdarcia. Nie 
mniejszym źródłem napięć i 
.podziałów w świecie jest konT 
ftikt rasowy. Filip Potter 
stwierdził, że Hiroszima i Na
gasaki doprowadziły wielu 
chrześcijan do zakwestionowa
nia zasady wojny sprawiedli
wej, ale isumienie chrześcijań
skie nie może isię pogodzić z 
istnieniem niesprawiedliwych i 
okrutnych form rządów, które 
nie pozwalają ludziom na nic 
innego, jak tylko na uciekanie 
isię do gwałtu. Jakie znaczenie 
ma wobec tego misja pojedna
wcza Kościoła? Nie da się uni- 
jknąć tego dylematu zwłaszcza 
wówczas, gdy ci, którzy ciągną 
korzyści ze żinstytucjonalizo- 
wanego gwałtu, tak łatwo po
tępiają „terroryzm” ludzi, któ
rych słuszne prawa są ignoro
wane.
Dragi paradoks polega na roz- 
dźwięku między umiejętnością 
rozwiązywania problemów 
technicznych a nieudolnością 
w stawianiu czoła problemom 
Judżkim. W wyniku tej nieu
dolności powstaje gwałtowna 
reakcja młodzieży objawiająca 
,się w postaci rozruchów czy 
też entuzjazmu religijnego w 
religiach wschodu i w chrześ
cijaństwie w Ameryce Połud
niowej i Północnej.
Trzeci paradoks widzi Potter z 
jednej strony w rewolucjach 
kulturalnych, z drugiej — w 
antykulturze. Rewolucja kultu
ralna w Chinach, proces bu
dzenia się świadomości w kra
jach Ameryki Południowej, od
rzucanie społeczeństwa kon
sumpcyjnego — ilustrują ten 
(Stan rzeczy.
(Misja musi brać te trzy para
doksy pod uwagę. Kośdiół 
wszędzie jest mniejszością spo
łeczną, zarówno w krajach, 
gdzie dominują inne religie, 
jak i w krajach tradycyjnie 
(Chrześcijański oh. Era konstan- 
tyńsika bezpowrotnie minęła. W 
.tej sytuacji nie może być mo
wy o misji, jeśli nie łączy się 
ona z całym życiem Kościoła i 

 ̂ ruchem ekumenicznym. Z 
tego, co powiedziano, wynika, 
że prawidłowe prowadzenie 
misji wymaga czterech metod:
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1. Pierwszą jest dialog, szacu
nek, miłość i wzajemna wola 
przyjmowania i dawania.
2. Drugą jest nierozdzielna 
współzależność między działa
niem a refleksją. Nie wystar
cza prowadzenie studiów nad 
programem działania czy orga
nizowanie tego działania.
3. Trzecia metoda wypływa z 
faktu, że misja nie jest zada
niem profesjonalistów, lecz ca
łego Ludu Bożego. Wszystkie 
badania prowadzone przez Ko- 
piiisję Misji i Ewangelizacji, ca
ła jej działalność ma na celu 
udział każdego chrześcijanina 
w misji i ewangelizacji.
4. Czwarta metoda zasadza się 
na wspólnym działaniu jako 
na najbardziej odpowiednim 
sposobie prawidłowego prowa
dzenia misji i ewangelizacji. 
Partnerzy jednak nie są równi 
— stwierdził generalny sekre
tarz ŚRK — ponieważ strona 
posiadająca środki, odpowied
nie przygotowanie i technikę, 
czyli strona zachodnia, trzyma

zwykle w swoich rękach wła
dzę. Strona zaś, która tego 
wszystkiego nie posiada, stro
na, która otrzymuje, pozostaje 
w zależności, którą niechętnie 
z siebie zrzuca, ponieważ oba
wia się utracić środki, które są 
jej potrzebne.
Przewodniczący Naczelnego 
Komitetu SRK, M. M. Thomas, 
w wykładzie inauguracyjnym 
(Stwierdził, że właściwością 
(wszelkiego ludzkiego działania 
jest taki stan ducha, który poz
wala przezwyciężyć własne 
>,ja”. Problem sprowadza się 
do tego, czy kierujemy się 
prawdziwymi czy fałszywymi 
(wartościami duchowymi, czy 
pochodzą one od Boga czy też 
zostały stworzone przez czło
wieka i wyrażają jego egocen
tryzm, wskutek czego są od
rzucone przez Boga jako bał
wochwalstwo.
W dalszym ciągu swego wy
kładu M. M. Thomas nawiązał 
,do ruchów wyzwoleńczych. 
Stwierdził, że zadaniem chrześ

cijan jest uwolnienie tych ru
chów spod wpływu fałszywych 
(wartości duchowych, które wy
rażają się m. in. w bałwochwal
czym kulcie samozbawienia. W 
ten sposób uratowane zostały
by przed zagładą ich twórcze 
dążenia. Zdaniem przewodni
czącego Naczelnego Komitetu, 
Misja Kościoła polega na gło
szeniu autentycznej Ewangelii 
wyzwolenia (wyzwolenia z 
błędnego koła grzechu i wyob
cowania, prawa i nietolerancji, 
frustracji i śmierci), której o- 
środkiem jest boskie człowie
czeństwo Jezusa. W Nim znaj
duje się odpuszczenie i pojed
nanie, odnowa i życie wieczne. 
Znaczenie konferencji w Bang
koku trafnie i krótko ujął je
den z jej południc woamery- 
kańskieh uczestników, gdy po
wiedział : „Chciałbym powie
dzieć całemu światu, że ta kon
ferencja przybliżyła mnie do 
Jezusa Chrystusa”.

Stanisław Brotnicki

GABRIELA PIANKO

M i k o ł a j
K o p e r n i k
Rok 1973 został ogłoszony rokiem  
nauk i polskiej: obchodzimy bowiem 
setną rocznicę pow stania Akademii 
Um iejętności w  K rakow ie, k tóra 
po w yzw oleniu w  1918 r. o trzym a
ła nazw ę Polskiej A kadem ii Um ie
jętności i 'jest poprzedniczką (dzi
siejszej Polskiej A kadem ii Nauk; 
Obchodzimy dw usetną irocznicę pow 
stan ia Komiislji Edukacji N arodo
wej, k tó ra  (była pierw szym  w  świę
cie M inisterstw em  Oświecenia P u 
blicznego. Ale przede wszystkim  
obchodzimy pięćsetną rocznicę uro

dzin naszego największego uczone
go, M ikołaja K opernika. Dwie po
przednio w ym ienione rocznice 
świędiimy ty lko w  naszym  kraju , 
natom iast rocznicę urodzin M ikoła
ja  K opernika obchodzi uroczyście 
cały cywilizowany świat. Wszędzie 
organizuje się w ystaw y poświęcone 
Kopernikowi i h istorii astronom ii, 
sesje naukow e i popularne odczyty 
i pogadanki, ukazuje się Wiele w y
daw nictw  zarówno ściśle nauko
wych^, jak  i popularnych. Polska A- 
kadem ia N auk i Państw ow e W y

dawnictwo Naukowe publikują 
Dzieła W szystkie  — Opera Omnia  
M ikołaja Kopernika, w  trzech w er
sjach językowych: łacińskiej, pol
skiej i angielskiej, każda w ersja w 
trzech tomach. W ydaw nictwo za
w iera zarówno najw iększe i n a j
ważniejsze dzieło w ielkiego astro 
noma : O obrotach — De revolu- 
tionibus (uzupełnienie ty tu łu : ciał 
niebieskich  — orbium  coelestium  
— zostało dodane już po śmierci 
autora), jak  i inne pism a, zarówno 
z dziedziny astronom ii ijak ekono
mii, m edycyny itd„ oraz listy Ko
pernika, zarówno pryw atne jak 
oficjalne. W związku z tymi trzem a 
rocznicami odbędzie się w Polsce 
II Kongres Nauki Polskiej.
M ikołaj K opernik urodził się 19 
lutego 1473 r. w  Toruniu, lecz ród 
jego, ze strony ojca, pochodził ze 
Śląska, o czym świadczy m. in. nie 
rzadka w  tym  regionie nazw a wsi: 
Koperniki. M atka natom iast, z do
mu Waczenrode, była rodow itą to- 
runiamką. Szkoły ukończył M ikołaj 
w mieście rodzinnnym , po czym 
udał się do K rakow a i w stąpił na 
U niw ersytet Jagielloński, gdzie stu 
diował -teologię i prawo. Ale już 
wtedy zaczęła go bardziej in tereso
wać m atem atyka, a przede wszyst
kim  astronom ia. Na życzenie w uja,
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biskupa Łukasza Waczenrode, k tó 
ry opiekował się nim  :po śmierci 
ojca i łożył ma [jego wykształceńie, 
udał się K opernik do Włoch, gdzie 
Odbywał dalsze stud ia  w  Padwie, 
Ferrarze, Bolonii i Rzymie. S tudiu
jąc, oprócz teologii, praw o i m edy
cynę, z coraz większą pasją odda
w ał się studiom  astronom icznym . 
Był bardzo wybitnym  studentem  
wśród w ielonarodow ej rzeszy m ło
dzieży studiującej n a  wszechnicach 
w łoskich: toteż zaproszono go n ie
bawem  do wygłoszenia szeregu w y
kładów w  irzymskiej Sąpienzy, choć 
nie był bynajm niej m ianow any 
profesorem.
Po powrocie do k ra ju  osiadł we 
From borku, gdżie jako kanonik  n a 
leżał do kolegium  kanoników  w ar
mińskich i przez jakiś czas był 
tego kolegium  skarbnikiem  i sekre
tarzem . Uczestniczył żywo w  życiu 
publicznym From borka i całej W ar
mii, b ronił m iasta  przed K rzyżaka
mi, wobec k tórych zawsze zajm o
w ał nieprzejednane, wrogie stano
wisko. Zajm ow ał się też ekonomią, 
zwłaszcza spraw am i pieniądza i b i
ciem m onet; napisał k ilka rozpraw  
z tej dziedziny i stworzył, a  raczej 
sform ułow ał pierwszy, znaną teorię, 
że gorszy pieniądz w ypiera z obie
gu lepszy. P rak tykow ał rów nież ja 
ko lekarz i prow adził z innym i le 
karzam i korespondencję w  spraw ie 
swoich pacjentów . Przede wszyst
kim  [jednak zajm ow ał się ukochaną 
nauką — astronom ią: zbudow ał so
b ie  w e From borku óbserw atorium  
i prow adził w  nim  sam odzielne b a 
dania i Obserwacje nieba. S tudiu
ją c  pilnie dzieła daw niejszych a -  
stronom ów  — zwłaszcza P tolem eu
sza K laudiusza, uczonego aleksan
dryjskiego z II w., i porów nując 
jego teorię z w łasnym i badaniam i 
i obliczeniami — rychło doszedł do 
wniosku, że teoria  Ptolem eusza, w e
dług k tórej n ieruchom a Ziemia 
znajduje się w  środku w szechśw ia
ta, a  wokół niej krąży Słońce, p la 
nety i gwiazdy — jest błędna. Sfor
m ułował więc zam iast system u geo- 
centrycznego system  heliocentrycz- 
ny: Z iem ia jest tylko jedną z p la 
net krążących dookoła Słońca. Te
o ria  geocenitryczna była ogólnie 
przy ję ta  od czasów sta roży tnych : 
Kościół katolicki trak tow ał ją ja 
ko ijeden z  dowodów centralnej 
pozycji Ziemi i człow ieka we 
wszechświacie. Toteż m yśl jej oba
lenia i zastąpienia przez teorię he- 
liocentryczną by ła nadzwyczaj 
śm iała i naw et niebezpieczna. K o
pernik zdaw ał sobie z tego spraw ę

i inie zam ierzał jej od razu ogło
sić. P o raz  pierw szy przedstaw ił 
sw ą teorię w sposób przystępny w 
liście do przyjaciela, B ernarda Wa- 
powskiego i(,1450—>1535). Był to po
eta  i kronikarz, przez jakiś czas se
k re ta rz  królew ski o raz pierwszy 
polski kartograf. Sporządził on 
szczegółową m apę Polski, a w raz z 
M ikołajem  K opernikiem , z którym  
się zaprzyjaźnił jeszcze w  czasie 
studiów, opracow ał m apy Polski, 
Czech i Węgier. List do W apow- 
skiego, napisany w  1524 r., jest w ła 
ściwie recenzją z 'dzieła astronom a 
norym berskiego, Johanna W ernera, 
pt. De octava sphaera — O ósmej 
sferze. Jednocześnie napisał K oper
n ik  kró tk i tra k ta t pt. Commenta- 
riólus novae astronomiae — K rótki 
w ykład  now ej astronomii, w  k tó 
rym  rów nież przedstaw ił w  sposób 
przystępny sw ą now ą teorię. Ale 
najw ażniejszym  dziełem  Kopernika 
z dziedziny astronom ii jest obszer
ny tra k ta t pt. De revolutionibus — 
O obrotach, w ydany w  N orym ber
dze w  1543 r., a  w ięc już pod ko
niec życia w ielkiego astronom a. 
Dzieło to  poprzedził Kopernik 
przedm ow ą w  form ie listu  do p a 
pieża P aw ia III ; uśw iadam iając so
bie w  pełni przełom ow e znaczenie 
swego odkrycia d la  rozw oju nowo
czesnej nauki, w ielki uczony w  tych 
słowach sform ułow ał problem  n ie 
zależności nauki, zwłaszcza nieza
leżności od Biblii, stanow iącej wów
czas najwyższy au tory tet w e wszel
k ich spraw ach:
Być może, że znajdą się tacy, co 
— lubiąc bredzić i m im o zupełnej 
nieznajom ości nauk m atem atycz
nych roszcząc sobie przecież prawo  
do wypowiadania o nich sądu na 
podstawie jakiegoś m iejsca w  Pi
śm ie Św iętym , tłumaczonego źle i 
w ykrętnie, odpowiednio do ich za
m ierzeń  — ośmielą się potępiać i 
prześladować tę m oją teorię. O tych  
jednak zupełnie nie dbam, do tego 
stopnia, że sąd ich m am  naw et w  
pogardzie jako lekkom yślny.
K opernik podkreśla dalej, że sfor- 
mułowawiszy sw ą teorię heliocen- 
tryczną, nie m ia ł w łaściw ie zam ia
ru  je j ogłaszać, lecz nam ówili go 
do jej opublikow ania przyjaciele.
Poglądy astronom iczne K opernika 
długo nie były uznaw ane. W druku 
dzieło jego poprzedzono sfałszow a
ną przedm ową, p rzedstaw iającą no
wą teorię ty lko jako  hipotezę. Koś
ciół i wpisał ją  do indeksu dzieł za 
kazanych, a  je j w yznawanie i gło
szenie k a ran e  było to rtu ram i lub 
śm iercią ina stosie. W sto la t po 
K operniku Wielki uczony włoski,

Galileo Galilei, zmuszony został 
przez Urząd Świętej Inkwizycji do 
jej odwołania. Dopiero na przeło
mie XViIH i X IX  w. teoria Miko
ła ja  K opernika zasta ła  ogólnie 
uznana.
K opernik był nie ty lko  m atem aty 
kiem i astronom em , lekarzem  i e- 
konomiisitą; był także filologiem i 
jednym  z pierwszych tłum aczy w 
dzisiejszym znaczeniu tego w yrazu. 
W starożytności czerpano z lite ra
tury jednego k ra ju  i przenoszono 
utwory, zwłaszcza poetyckie, do in 
nego k ra ju  i w  Innym  języku; ale 
były to  raczej przeróbki, transpo 
zycje i transkrypcje. Odnosi się to 
zwłaszcza do Rzymian, n aś lad u ją
cych dzieła poetów  greckich. Nie 
znajldziemy w śród dorobku pisarzy 
rzym skich ani jednego utw oru, k tó 
ry byłby m niej lub bardziej do 
kładnym  przekładem  u tw oru  grec
kiego: Rzymianie naśladow ali, p rze
rab ia li wzory greckie, niekiedy n a 
w et dw a utw ory łączyli w  jeden 
— ta k  postępow ali zw łaszcza ko 
m ediopisarze rzymscy, P łau tus i 
Terencjusz — ale ich nlie tłu m a
czyli. (Zupełnie odrębnym  prob le
mem (jest tłum aczenie Biblii.) Lecz 
K opernik obrany przez siebie do 
opracow ania ultwór praw dziw ie 
tłum aczy — z języka greckiego ina 
łacinę — i dlatego w pełni zasłu
guje na m iano filologa i tłum acza. 
Przełożył on  m ianowicie fikcyjne 
Listy  (obyczajowe, w iejskie i e ro 
tyczne) Teofilakta Sym okatty, sofi
sty rodem z Egiptu, żyjącego na 
przełomie VI i VII w.n.e., sek re ta
rza cesarza M aurycjusza, którego 
dzieje przedstaw ił w  ośm iu księ
gach Iswej Historii. L isty  Sym okatty 
ukazują się także w  najnowszym , 
jubileuszowym w ydaniu  Dziel w szy 
stkich, w  oryginale greckim, w 
tłum aczeniu łacińskim  M ikołaja 
K opernika oraz w  przekładzie na 
język polski Ja n a  Parandowsikiego. 
Bardzo ciekawy m ateria ł zarów no 
do biografii w ielkiego uczonego, 
jak  i do poznania jego charak teru  
i poglądów, stanow ią jego listy, 
których zadhowało się trzydzieści, 
przeważnie w języku łacińskim . 
N iektóre ukazują się we w spom nia
nym już w ydaniu jubileuszowym  
po raz  pierwszy. A dresow ane są do 
najbliższych przyjaciół, do zw ierz
chników  K opernika — biskupów 
w arm ińskich, do znajom ych lek a
rzy w  spraw ie kurac ji pacjentów ; 
niektóre natom iast pisze K opernik 
oficjalnie w  im ieniu kolegium  k a 
noników w arm ińskich, kiedy był 
tego kolegium  sekretarzem . Do
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najlepszych przyjaciół .naszeg-o a- 
stronom a należeli: toruńczyk Feliks 
Reich, kanonik w arm iński, gdań
szczanin Tidem an Giise, kanonik 
w arm iński, potem biskup che łm iń 
ski, wreszcie biskup w arm iński; 
gdańszczanin M aurycy Ferber, rów 
nież kanonik warm iński, oraz 
w spom niany wyżej B ernard Wa- 
powski. Gdańszczanin Jan  Danty- 
szek, biskup w arm iński, poeta i dy
plom ata, przyjaźnił się z K operni
kiem  w  czasie ich studiów; lecz 
gdy został biskupem  i sta ł się 
zw ierzchnikiem  naszego Kopernika, 
niekiedy daw ał mu to  odczuć w 
niezbyt m iły sposób. Toteż K oper
nik w listach do niego skierow a
nych zachow yw ał należyty dystans

Ogólnie można powiedzieć, że przy
jęty w Izraelu gatunek literacki 
chętnie oddaje doświadczenia w e
w nętrzne za pomocą opisu zew
nętrznych wydarzeń. Świetnym  te
go przykładem  jest powołanie mło
dego Samuela. Chłopak nie wie, 
czy jest wezwany. Zastanaw ia się 
nad tym. Raz sądzi, że tak, to 
znów w ątpi. Nawet nocą rozmyśla 
nad tym . Rozmawia na ten  tem at 
z innymi. P isarz współczesny 
um iałby to opisać od strony psy
chologicznej. Izrael zaś układa opo
wieść nacechow aną zarazem 
wzniosłością i prostotą. Z najdu je
my ją w pierwszej Księdze Sam ue
la, rozdział 3.
Jeżeli nie uwzględnimy gatunku li
terackiego przyjętego w Izraelu, 
łatwo będzie pomyśleć, że Bóg 
przem aw iał zawsze literalnie, po
sługując się słowam i; czytamy np.: 
„Bóg m ów ił” (do Jerem iasza, do 
Mojżesza, do Abraham a). Bóg tym 
czasem nie jest skrępow any ludz
kimi głoskami. Jest natom iast daw-

i był raczej chłodny i pow ściągli
wy. Zachował się również list M i
kołaja do w uja, b iskupa Łukasza 
Waczenrode. K opernik był mu 
szczerze wdzięczny za pomoc oka
zaną m u po śm ierci o jca i um o
żliwienie wyższych studiów ; p am ię
tał jednak, że w uj kazał mu s tu 
diować praw o i teologię i odnosił 
się niechętnie do jego zam iłowań 
astronom icznych. Zawsze jednak 
traktow ał go z szacunkiem  i odda
niem.
Do przyjaciół M ikołaja K opiernika 
zaliczyć w ypada rów nież Joachim a 
Retyka (Rheticus), który  przywiózł 
mu z N orym bergi w ydrukow ane 
tam  dzieło De revolutionibus  i w rę 
czył mu je już n iem al n a  łożu 
śmierci.

cą i źródłem pewności w iary. Ab
raham  jest ojcem wierzących.
Czy mówiąc to wszystko, nie po
mniejszyliśm y objawienia Boże
go w Izraelu? W kw estii opowia
dań o cudach w yraziliśm y przy
puszczenie, że często chodzi tu o 
zdarzenia, które, gdy spojrzeć na 
nie od zew nątrz, okazują się zja
wiskami raczej zwyczajnym i. O 
mowie Boga tw ierdzim y natom iast, 
że m iała ch a rak te r przede w szyst
kim w ewnętrzny.

Dlaczegóż jednak nazywać tę 
interpretację pomniejszaniem ? 
Właśnie dzięki niej zyskujemy 
.wgląd w jeden wielki cud Iz
raela : w c a ł ą  j e g o  h i s t o -  
r i ę. Widzimy mianowicie, jak 
(to się dzieje, że zwykły naród 
ze swą zwyczajną historią jest 
narodem z gruntu innym od 
wszystkich. I na tym polega 
właściwie kierownictwo Jahwe

Celem jest nie to, że Bóg mó

wił do Izraela pełnymi zdania
mi, lecz fakt, iż przez ten mały 
naród Boży głos dociera do ca
łej ludzkości. Na tym, z regu
ły, polega znaczenie tak często 
powtarzających się zwrotów: 
>,Bóg mówił,\  Człowiek do
strzega jasność Bożą, gdy prze
śwituje ona i przebłysku je w 
historii i w głosie Izraela. Ob
razki z XIX-wiecznyeh historii 
biblijnych, z takimi szczegóła
mi jak chmury, promienie, 
trójkąty w powietrzu — nie 
powinny nas wprowadzać w 
.błąd. P o p r z e z  zmagania i 
słowa ludzkie Bóg przekazał 
nam swe jedyne objawienie. 
Przy tym wszystkim zdawać 
sobie trzeba sprawę z jednej 
ważnej rzeczy: tu chodzi o hi
storię. W toku dziejów Izrael 
kierowany był a formowany 
przez wydarzenia i słowa. Nie 
mamy tu do czynienia z mi
tem, z ponadczasową baśnią. 
Nawet opowiadania zawarte w 
Księdze Rodzaju 1—li ,  nie re
lacjonujące żadnego określone
go zdarzenia, mają wskazać, że 
ludzkość kroczy naprzód, two
rzy swą własną historię. 
Czytelnikowi Starego Testa
mentu może się teraz nasunąć 
pytanie: w jakiej mierze wolno 
przyjąć, że to czy inne z opi
sywanych zdarzeń miało do
kładnie taki właśnie przebieg? 
Na pytanie to udzielić należy, 
ogólnie biorąc, trzech odpowie
dzi.
Przede wszystkim: w dziejach 
praojców historyczne są osoby, 
ale i wiele innych rysów sięga 
rzeczywiście do tych czasów; 
główna myśl opowiadania i 
liczne szczegóły dotyczące wyj
ścia z Eorotu sięgają czasów, 
w których to wszystko się dzia
ło; w dalszych dziejach głów
ny nurt opowiadania oddaje 
faktyczne wydarzenia.
Druga odpowiedź jest następu
jąca. W dziełach naukowych 
znaleźć można bardziej szcze
gółowe dane na temat stopnia 
dosłowności różnych opowia
dań. Najbardziej wyspecjalizo
wana nauka wykazuje jednak 
w tych sprawach jeszcze mnó
stwo niepewności. W obrębie 
Obcego gatunku literackiego nie 
da się wszystkiego dokładnie 
wyznaczyć i wykreślić. Być 
może w naszych czasach prze
sadzamy w innym kierunku

O B I B L I I

Pismo Święte
Odcinek 4 Katechizmu Holenderskiego

W poprzednim numerze „Jednoty”, w dziale „O Biblii”, zamie
ściliśmy trzeci z kolei fragment Katechizmu Holenderskiego. By
ła w nim mowa o odmiennych gatunkach literackich stosowa
nych przez autorów Biblii i o konsekwencjach wypływających 
z tego faktu dla współczesnego czytelnika. Dzisiejszy fragment 
bezpośrednio nawiązuje do tych spraw, komentuje je szerzej 
i udowadnia, że interpretacja zastosowana przez autorów Kate
chizmu nie pomniejsza wagi i siły przekazu biblijnego.
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niż przed pięćdziesięciu laty i 
uważamy wiele opowiadań za 
mniej dosłowne niż domagał
by się tego faktyczny stan rze
czy. Możliwe, że wówczas 
działo się również więcej rze
czy zewnętrznie niezwykłych 
niż to sobie dziś wyobrażamy. 
Dlaczego podobne zdarzenia 
miałyby się dziać tylko w 
Lourdes, a w ówczesnym Izra
elu nie? Jest rzeczą możliwą, 
że przemawiając do człowieka 
tamtych czasów Bóg rzeczy
wiście sprawiał, że głos Jego 
rozbrzmiewał w powietrzu, a 
Objawienie dokonywało się w 
taki sposób, że niejedno opo
wiadanie należałoby jednak 
pojmować w sensie dosłow
nym.
I wreszcie, trzecia odpowiedź 
ujawnia bardzo istotną stronę 
zagadnienia: dokładna znajo
mość stopnia zewnętrznej do
słowności nie ma większego 
znaczenia. Możemy poddać się 
opowiadaniu tak, jak ono jest 
napisane, idąc za jego tekstem. 
Możemy zaufać, że dociera do 
nas wtedy prawdziwe jądro 
zdarzenia, owe dziewięć dzie
siątych góry lodowej. Kto 
współżyje z tymi opowiadania
mi, współżyje z historią Izrae
la. Nic więc strasznego, że 
przez długi czas ludzie niewła
ściwie pojmowali takie czy in
ne opowiadanie biblijne, rozu
miejąc je dosłownie, jak np.

opowiadanie o raju. Boska no
wina i wtedy torowała sobie 
dostęp do ludzi, docierała do 
nich prawda zawarta w opisie 
stworzenia, upadku w grzech, 
wieży Babel. Czy istota nowi
ny ulega zmianie w zależności 
od tego, czy siię sądzi, że Bóg

Narzuca się teraz pytanie o- 
statnie. Podkreśliliśmy już, jak 
bardzo odległe są od nas biblij
ne gatunki literackie. Jeżeli 
rzecz tak się ma, to czy czło
wiek współczesny może wnik
nąć w ich sens? Czy może te 
sprawy -brać poważnie?
Tu ujawnia się owo wielkie do
brodziejstwo płynące z faktu, 
że Izrael posiadał tak znakomi
te wyczuicie jedności historii. 
Wyczucie to pozwoliło mu na 
»silne uwypuklenie tych ele
mentów, które mają znaczenie 
jeszcze dzisiaj, a mianowicie — 
sposobów i ogólnych zarysów 
Bożego działania. W każdym 
gatunku literackim uwydatnia 
się coś z wartości ogólnoludz
kich. W szczegółach tych czło
wiek rozpoznaje siebie. I dla
tego opowiadania biblijne nie 
są mu dalekie i obce.
Nie są dalekie także dlatego, 
że są tak wspaniałe. Kryją w 
sobie wiecznie ludzki pierwia-

przemawiał do Abrahama do
słownie, posługując się dźwię
kami, czy bez tego środka ko
munikacji? I ten, kto wierzy 
w dosłowność biblijnego opisu, 
wie, że ostatecznie nie o to 
chodzi, ale o Boga, który za
biegał o ludzkie serce.

stek wielkiej sztuki. Podobne 
są do wielkich posągów z pu
styni egipskiej. F araono wie, 
których one przedstawiają, nie 
zawsze byli sportretowani do
kładnie, a mimo to te stare wi
zerunki więcej nam mówią o 
człowieku (a więc i o farao
nach) niż precyzyjnie wykona
ne lalki woskowe w muzeum 
Madame Tussaud. Dlatego też 
o stosunku człowieka do Boga 
opowiadania biblijne powie
dzieć mogą nam czasem więcej 
niż niejedna współczesna pra
ca na ten temat. Tu ma swe 
źródło i ten fakt, że biblijne 
wyrażenia i symbole są bardzo 
zwyczajne i ludzkie. Jak dłu
go człowiek posiada ciało, nie 
mogą one się zestarzeć. Głę
bia, skała, światło, ręka, ucho, 
śmierć, życie — Biblia używa 
słów, które są równie łatwo 
zrozumiałe dla człowieka w 
kabinie kosmicznej, jak i dla 
prostej gosposi przy piecu ku
chennym. cdn.

GATUNKI LITERACKIE AKTUALNE SĄ I W DZISIEJSZYM ŻYCIU

R E F L E K S J E

„ S p r a w y  l u d z k i e "
Nie możemy narzekać w tym  
roku na brak zainteresowania 
problematyką rodzinną. W 
prawie wszystkich pismach u- 
kazują się artykuły na ten te
mat. Ostatnio zrodził się na
wet projekt wprowadzenia do 
programów szkolnych (dla klas 
ósmych i dwóch ostatnich klas 
licealnych) nowego przedmiotu 
pod nazwą: przygotowanie do 
życia w rodzinie. Żadne jednak 
teoretyczne wykłady nie za

stąpią tego, co dziecko winno 
widzieć w swym domu na co- 
dzień. Zgadzam się ze zdaniem 
Elżbiety Sujak, autorki bardzo 
interesującej książki „Sprawy 
ludzkie”, że: „...z życiem ro
dzinnym jest trochę jak z od
dychaniem. Nie zastanawia
my się nad nim, gdy jest pra
widłowe”, dopiero w momen
tach zagrożenia szukamy środ
ków zaradczych. Warto zapoz
nać się z tą książką, która po

maga w innym spojrzeniu na 
siebie i na wiele spraw, z któ
rymi się borykamy.
Autorka, psycholog, patrzy na 
życie ludzkie z punktu widze
nia etyki chrześcijańskiej. War
to byłoby polecić tę książkę 
wszystkim, a szczególnie mał
żeństwom, rodzicom, wycho
wawcom i starszej młodzieży, 
niestety cały jej nakład (10 
tys. egz.) już jest wyczerpany. 
Póki co, nie pozostaje nic in
nego niż cierpliwie czekać 
wznowienia, a obecnie zapoz
nać Czytelników „Jednoty” z 
niektórymi wybranymi zagad
nieniami.
W spisie treści znaleźć można 
między innymi następujące ty 
tuły: „Zagrożenie miłości”,
„Mała psychopatologia życia



rodzinnego”, „Wolność w ży
ciu seksualnym”, „Zagrożenie
człowieka samotnego”, „Co to 
znaczy wychowywać”, „Czy 
warto mieć dziecko”. Każdy z 
wymienionych tematów zasłu
guje na oddzielne omówienie, 
ale dziś zatrzymamy się nad 
niektórymi tylko przyczynami, 
które zdaniem E. Sujak wpły
wają na nieprawidłowe fun
kcjonowanie życia rodzinnego. 
Na pierwszym miejscu Autor
ka stawia powszechny brak 
zrozumienia, że małżeństwo i 
rodzina wymagają od człowie
ka dojrzałości. Nie chodzi tu o 
dojrzałość biologiczną, lecz o 
zdolność do prawdziwej, odpo
wiedzialnej miłości. W „Spra
wach ludzkich” czytamy:
„Nie można stać się człowie
kiem dojrzałym bez własnego 
świadomego udziału w proce
sie dojrzewania. Dojrzałości 
nie nabywa się automatycznie, 
stanowi ona wynik długiego 
procesu i licznych konfrontacji. 
Proces ten oznacza przejście od 
typowej dla niedojrzałych po
stawy biorcy do postawy daw
cy. W subiektywnym przeży
ciu testem takiej postawy jest 
radość, która u niedojrzałych 
jest odpowiedzią na otrzymy
wanie, u dojrzałych zaś towa
rzyszy udzielaniu, świadomo
ści, że się jest komuś potrzeb
nym”.
Bywa jednak, niestety, i tak, 
że człowiek nigdy w życiu nie 
osiąga dojrzałości. Jakże więc 
może być udane małżeństwo, 
w którym oboje chcą tylko 
brać lub jedna strona myśli 
wyłącznie o sobie, niezdolna u- 
szanować potrzeb i pragnień 
współmałżonka?
Ciekawe i niebanalne są myśli 
Elżbiety Sujak na temat mi
łości:
„Nie ma miłości bez uprzywi
lejowania »ty«. Nawet najbar
dziej żywiołowe pożądanie dru
giego człowieka, poczucie, że 
jest nam niezbędny dla istnie
nia naszego pełnego »ja«, nie 
jest miłością. Nie jest również 
dojrzałą ludzką miłością przy
pisywanie jakiemuś »ty« war
tości przewyższającej wartość 
»ja« w postawie: »życie bez 
niego nie ma dla mnie warto
ści« — postawie dyktującej w 
razie opuszczenia lub ode
pchnięcia myśli lub czyny samo
bójcze. Nie jest miłością bał

wochwalcze zdanie się na ła
skę i niełaskę, na kaprysy, na 
rolę przedmiotu w rękach u- 
miłowanego człowieka. Miłość 
nie może unicestwiać, ani po
niżać swego podmiotu. Czło
wiek nie może być własnością 
drugiego człowieka. Nawet w 
największej miłości nie może 
zrzec się swej autonomiczności, 
swej indywidualności” i — 
chciałoby się dorzucić — po
czucia własnej godności. Lu
dzie o tym zapominają, a po
tem dziwią się, gdy ich mał
żeństwo zawarte z tzw. szalo
nej miłości nie zdaje egzaminu 
życiowego. Widocznie na co- 
dzień nie wystarcza tylko się 
kochać, trzeba jeszcze się sza
nować i wzajemnie, zwyczaj
nie po ludzku, się lubić.
Na atmosferę domu rodzinnego 
rzutuje nastrój poszczególnych 
członków rodziny. Bardzo isto
tną rzeczą jest więc umiejęt
ność rozładowywania sytuacji 
konfliktowych, które — nieste
ty  — bywają nieuniknione. 
Wiadomo też, że człowiek skłó
cony wewnętrznie nie bywa 
miły we współżyciu, dlatego 
może warto zastanowić się nad 
tym, jak każdy z nas odnosi 
sie do siebie samego. Czy jest 
wiecznie niezadowolony, pełen 
pogardy i braku zaufania do 
siebie? Czy też godzi się z 
tym, że jest brzydszy, słabszy, 
nie tak zdolny, nie tak w y
trwały itp., jak by tego prag
nął? Zaakceptowanie siebie ta
kim. jakim się jest, a nie in
nym, i stwierdzenie, że mimo 
to mzedstawia się jakąś war
tość, jest podstawowym wa

runkiem równowagi psychicz
nej. Nie oznacza to bynajmniej 
samouwielbienia i rezygnacji 
z pracy nad sobą, lecz przeciw
nie, umożliwia dążenie mimo 
wszystko do realizowania swe
go pełnego człowieczeństwa. 
„Głównym wynikiem skażenia 
natury ludzkiej jest stałe cią
żenie człowieka ku sobie jako 
celowi ostatecznemu” — czy
tamy w tejże książce. Dlatego 
nie egocentryzm, nie sprowa
dzanie wszystkiego do włas
nych spraw, lecz wyjście na
przeciw drugiemu człowiekowi 
ma charakteryzować prawidło
wą postawę życiową. Trochę 
zaufania i życzliwości dla sie
bie, aby móc postępować po
dobnie względem innych, to 
nic innego jak: „Będziesz mi
łował bliźniego swego jak sie
bie samego”. Ratunkiem w 
wielu trudnych sytuacjach ro
dzinnych może stać się zaak
ceptowanie drugiego człowie
ka takim, jakim on jest, i o- 
kazanie mu pomocy „przez 
wiarę w jego możliwości i do
brą wolę”. Na tym chyba po
lega ludzka przyjaźń — „nie 
mogę go zawieść, bo mi ufa”. 
Często nawet tzw. dobrzy ro
dzice nie zdają sobie sprawy z 
tego, co to znaczy wychowy
wanie dziecka. Warto więc je
szcze przytoczyć i tę wypo
wiedź:
„Wychowujący, który ograni
czyłby swój wpływ na życie 
dziecka wyłącznie tylko do pie
lęgnacji jego życia biolopicz- 
nego (żeby miało dość białka i 
witamin w pożywieniu, dosta
teczną ochronę przed zimnem
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i chorobami) i do starań o to, 
żeby umiało się odpowiednio 
zachowywać — tkwiłby w złu
dzeniu, gdyby był przekonany, 
iż w ten sposób wychowuje 
człowieka (...) Przez życie w 
rodzinie i wychowanie rozu
miem kontakt człowieka mniej 
dojrzałego z dojrzalszym, pod
jęty z inicjatywy dojrzalszego. 
W tym kontakcie dokonuje się 
przekazanie, ogólnie biorąc, u- 
miejętności życia. Mieści się tu 
i życie duchowe, zdolność ko
chania, obdarzania, wartościo
wania, dążenia, zdobywania i 
znoszenia niepowodzeń, przyj
mowania i poświęcania się. 
Wychowanie obejmuje przeka
zywanie wartości (...) Bardzo 
istotna jest podjęta w odpo
wiednim czasie weryfikacja 
przekazywanego systemu war
tości, aktywna jego obrona, a

nie sztywna i sztuczna jego 
gloryfikacja. P r z e ż y c i a  z 
z a k r e s u  u c z u c i o w o ś c i  
w y ż s z e j ,  współczucie, bez
interesowna życzliwość (...) są 
późnym nabytkiem w rozwoju 
ludzkości (...) n ie  r o d z ą  s i ę  
s p o n t a n i c z n i e ,  m u s z ą  
b y ć  p r z e k a z y w a ń  e”.
Stąd wniosek: rozmawiajmy z 
naszymi dziećmi, wyjaśniajmy, 
dlaczego postępujemy tak, a 
nie inaczej. Odzywajmy się do 
nich nie tylko z jakąś uwagy 
czy poleceniem. „Ty mnie cią
gle tylko wychowujesz i w y
chowujesz, a nigdy nie poroz
mawiasz jak z człowiekiem” — 
mogłoby się poskarżyć również 
niejedno z naszych dzieci. Uf
ne pytania małego, krytyczne 
uwagi starszego dziecka poma
gają rodzicom wzbogacać się

wewnętrznie. Trzeba uświada
miać sobie, jaką hierarchię 
wartości uznaję i co właściwie 
mogę i pragnę przekazać me
mu synowi czy córce.
Może warto zastanowić się nad 
tym w czasie nadchodzących 
Świąt, gdy będziemy mieli 
dwa dni wolne od pracy?
Antoni Golubiew tak się kie
dyś wyraził: „'Zęby hierarchia 
wartości mogła mieć sens, mu
si być jakiś punkt odniesienia, 
będący czymś bezwzględnym 
i stanowiącym wartość naj
wyższą. Ten punkt odniesienia 
poza materią, będący miarą 
wszechwartości i jednocześnie 
wartością najwyższą, moja ma
tka nauczyła mnie nazywać 
Bogiem”.

W. T.

N i c k y
C r u z
o p o w i a d a
( I X )

Wilkerson znoiou mówił. Powiedział coś o ża
lu za grzechy. Znalazłem się pod działaniem 
siły milion razy większej od jakiegokolwiek 
narkotyku. Traciłem kontrolę nad ruchami, ge
stami, słowami. Było tak, jakbym się dostał 
w gwałtowny nurt wezbranej rzeki. Nie mog
łem dać sobie rady. Nie rozumiałem, co się ze 
mną dzieje. Wiedziałem tylko, że przestałem 
się bać.
Koło mnie Izrael pociągał nosem. Za mną lu
dzie płakali. Coś przeciągało przez tą wielką 
salę, jakby wiatr poruszający szczyty drzew. 
Nawet zasłony na ścianach zaczęły lekko falo
wać, jakby poruszane tajemniczym oddechem. 
Wilkerson znowu mówił:
— On tu jest! On jest w tej sali! Przyszedł 
specjalnie do was! Jeżeli chcecie zmienić ży
cie, teraz jest właśnie pora!
Nagle z mocą zawołał:
— Powstać! Ci, którzy chcą przyjąć Jezusa, 
aby odmienił ich życie — niech wstaną! Wy
stąpcie naprzód!
Izrael wstał ze swego miejsca koło mnie.
— Chłopcy, ja tam idę. Kto jest ze mną? 
Skoczyłem na równe nogi i obróciwszy się do 
gangu, machnąłem ręką:
— Idziemy!

Zgłosiło się ponad dwudziestu pięciu Mau Mau, 
a potem ze trzydziestu członków innych gan
gów ruszyło za naszym przykładem. Stanęli
śmy przed podium patrząc w górę na Wilker- 
sona. Zamknął zebranie i powiedział, żebyśmy 
za nim poszli do pokojów na zapleczu, gdzie 
będziemy mogli indywidualnie rozmawiać. 
Izrael szedł przede mną z pochyloną głową i 
chusteczką przy oczach. Wyszliśmy na kory
tarz, który prowadził do garderoby. Stali tam 
członkowie różnych gangów i śmiali się z nas.
— Ty, Nicky! Co z tobą, chłopie? Nawróciłeś 
się?
Spojrzałem na nich. W tej chwili nic mnie nie 
obchodziło poza tym, że chciałem zostać naśla
dowcą Jezusa, kimkolwiek by On był.
Jakiś człowiek mówił nam o chrześcijańskim 
życiu, kiedy do pokoju wszedł Wilkerson.
— W porządku, chłopcy — powiedział. — Klę
kamy tu, na podłodze.
Myślałem, że zwariował. Nigdy przed nikim 
nie klękałem. Jakaś siła parła jednak na mnie 
i czułem, że kolana mi się uginają. Nie mog
łem ustać. Było tak, jakby jakiś olbrzym po
łożył mi ręce na ramionach i z całej siły cis
nął, aż kolana dotknęły podłogi.
Dotknięcie twardej podłogi przywróciło mnie 
do rzeczywistości. Było lato, okres bójek. Sze
roko otwartymi oczami rozejrzałem się dooko
ła, zadając sobie w duchu pytanie: — Co ty  
tu właściwie robisz?
Obok mnie klęczał Izrael i głośno płakał. Mi
mo całego napięcia rozśmieszyło mnie to.
— Izrael, czego tak ryczysz? Już nie mogę 
słuchać.
Spojrzał na mnie i uśmiechnął się przez łzy. 
Kiedy tak spoglądaliśmy na siebie, doznałem 
dziwnego wrażenia. Poczułem, że łzy napływa
ły mi do oczu i nagle trysnęły, spływając po 
policzkach. Płakałem. Po raz pierwszy od tam
tego dnia w Portoryko, pod schodami naszego
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domu, gdy chciałem wypłakać całe serce. 
Znowu płakałem.
Razem z Izraelem, ramię w ramię, obaj na ko- 
łanach, z twarzami we łzach, jednocześnie 
śmialiśmy się. Niezwykle uczucie, wprost nie 
do opisania. Łzy i śmiech. Byłem szczęśliwy, 
a jednak płakałem. Coś się w moim życiu 
zmieniało i absolutnie nie mogłem nad tym  
zapanować. Dawało mi to uczucie wielkiego 
szczęścia.
Nagle poczułem na głowie rękę Wilkersona. 
Modlił się. Modlił się za mnie. Łzy jeszcze ob
ficiej płynęły mi z oczu, gdy pochyliłem gło
wę. Wstyd, żal, nieopanowana radość ze zba
wienia zmieszały się w mojej duszy.
— Dalej, Nicky, dalej — mówił Wilkerson. — 
Plącz dalej. Wylej cały swój żal przed Bogiem. 
Wołaj do Niego.
Otworzyłem usta i nie moje słowa wypłynęły 
mi na wargi:
— Boże, jeżeli mnie kochasz, przyjdź do mnie. 
Jestem już zmęczony tym wszystkim. Przyjdź 
do mnie i zmień moje życie. Proszę, zmień 
mnie!
To było wszystko. Czułem się, jakbym był 
uniesiony do nieba. Marihuana, seks, krew, 
wszystko co dotąd przeżyłem — nie mogło się 
równać z tym, co teraz czułem. Dosłownie za
nurzałem się w miłości.
Kiedy minęło napięcie emocjonalne, Wilker
son zacytował zdanie z Biblii:
— Jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest 
stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko 
stało się nowe (II Kor. 5:17).
To trzymało się kupy. Po raz pierwszy w ży
ciu czułem, że to trzyma się kupy. Stałem się 
nowym człowiekiem. Byłem Nicky, a jednak 
nie byłem Nicky. Dotychczasowy tryb życia 
przestał istnieć. Było tak, jakbym umarł dla 
dawnego trybu życia, a teraz ożyłem w cał
kiem nowej sytuacji. Szczęście, radość, zado
wolenie, wyzwolenie, ulga. Wolność. Wspania
ła, wspaniała wolność. Cały mój strach prze
padł. Wszystkie niepokoje przepadły. Niena
wiść przepadła. Poczułem miłość do Boga, do 
Jezusa i do tych, którzy byli dookoła. Nawet 
siebie kochałem.
Nareszcie zatrzymałem się. Skończył się mój 
szaleńczy bieg.
Następnego dnia od samego rana byłem na u- 
licy i krążyłem po chłopakach, którzy poprzed
niego wieczoru odpowiedzieli na apel kazno
dziei. Powiedziałem im, że zbierzemy całą na
szą broń i amunicję i oddamy policji. Wyzna
czyłem spotkanie w Parku Waszyngtona. 
Wychodząc z domu przed umówioną godziną, 
zatknąłem rewolwer za pas, a do ręki wziąłem 
wielką Biblię, wczoraj otrzymaną od kazno
dziei. Po drodze spotkałem starą Włoszkę, któ
ra zwykle na mój widok przechodziła na dru
gą stronę ulicy. Podniosłem wysoko książkę, 
na której grzbiecie widniały złocone litery: 
Biblia Święta. Włoszka spojrzała na nią i odez
wała się:
— Gdzieś ty ukradł tę Biblię?
— Wcale nie ukradłem. Dostałem ją od kazno
dziei — uśmiechnąłem się.

— Lepiej byś nie kłamał w takich świętych 
sprawach. Pan Bóg ukarze cię za to.
— Nie kłamię. Bóg mnie nie ukarze, bo On mi 
przebaczył. Idę teraz na komisariat oddać mój 
rewolwer.
Uniosłem koszulę i pokazałem jej, tkwiący za 
pasem, rewolwer. Wodziła wzrokiem od rewol
weru do Biblii, nie dowierzając swoim oczom.
— Alleluja! — krzyknęła naraz i cała jej twarz 
rozjaśniła się uśmiechem. Wyrzuciła ręce w gó
rę — Alleluja!
W Parku Waszyngtona było już dwudziestu 
pięciu Mau-Mau. Izrael ustawił ich w szyku 
i poszliśmy na komisariat. Dziękowałem Bogu, 
że policjanci nie zauważyli nas wcześniej, za
nim stanęliśmy w drzwiach, bo na pewno za
barykadowaliby się i dobrze nas postrzelali. 
Kiedyśmy weszli, sierżant porwał się zza biur
ka i sięgnął po pistolet:
— Co jest z wami? Czego tu chcecie?
— Nie tak szybko, proszę pana. Wcale nie 
chcemy żadnej draki. Przyszliśmy tylko oddać 
nasze spluwy.
— Co takiego? — krzyknął sierżant. Co tu się, 
do diabła, dzieje? Panie poruczniku, niech pan 
tu zaraz wejdzie!
Porucznik ukazał się w drzwiach, spojrzał na 
nas i zapytał sierżanta:
— Co oni tu robią? O co chodzi?
Izrael zwrócił się do porucznika:
— Myśmy oddali swoje serca Bogu i teraz 
chcemy naszą broń oddać policji.
— Czemu nie? — dorzucił jeden z chłopców.
— Będziecie mogli z niej postrzelać do nie
grzecznych chłopców.
Roześmialiśmy się, a porucznik zwrócił się do 
sierżanta:
— Coś się za tym musi kryć. Lepiej niech pan 
ich potrzyma na zewnątrz, bo możemy się 
w coś wpakować.
— Panie poruczniku — odezwałem się poka
zując Biblię — proszę tu popatrzeć. Kazno
dzieja dał nam te Biblie wczoraj wieczorem, 
kiedy oddaliśmy nasze serca Chrystusowi. 
Nikt z nas już nie chce należeć do gangu. Je
steśmy chrześcijanami.
— Co za kaznodzieja?
— Davie Wilkerson. Ten mały kaznodzieja, 
który tutaj łaził w kółko i gadał do chłopaków 
z gangów. Byliśmy na wielkim zebraniu w sali 
św. Mikołaja i wszyscy poszliśmy za głosem 
Boga. Jeżeli pan nie wierzy, proszę zadzwo
nić do Wilkersona.
— Zanim on tu przyjedzie, oddajcie broń.
— Oczywiście, panie generale — odezwał się 
Izrael — po to tu właśnie przyszliśmy. Dawaj
cie, chłopaki, swoje spluwy. Kładźcie na stole. 
Naboje też.
Policjanci nie wierzyli oczom. Tymczasem do 
pokoju weszło czterech innych. Ze zdumieniem 
patrzeli na stos różnorodnej broni.
Izrael nagle poprosił porucznika, żeby złożył 
autograf w jego Biblii. Wspaniała myśl! Wszy
scy poszliśmy za jego przykładem i gliny 
wpisali się do naszych Biblii.
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Wtedy właśnie wpadł do komisariatu Dawid. 
Rozejrzał się dookoła, podszedł do porucznika, 
a ten zawołał pozostałych oficerów, żeby we
szli do pokoju.
— Księże — powiedział porucznik — chcę 
uścisnąć dłoń księdza.
Wilkerson, zaskoczony, przyglądał się nam, ale 
wyciągnął rękę do oficera.
— Jak ksiądz to zrobił? Ci chłopcy ogłosili 
wojnę z nami i od lat mamy z nimi same kło
poty. Dzisiaj rano przychodzą tu całą gromadą 
i wie ksiądz, czego od nas chcą?
Wilkerson zaprzeczył ruchem głowy.
— Żebyśmy im się wpisali do Biblii!
Wilkersona zamurowało. Po chwili wymamro
tał:
— Czego chcieliście od tych policjantów? 
Otworzyłem Biblię i pokazałem podpis porucz
nika.
— Chwała Panu! — zawołał. — Poruczniku, 
to jest działanie Boga!
Wyszliśmy razem na ulicę, a w środku zo
stał sierżant, w zdumieniu kręcąc głową nad 
stosem leżącej na stole broni. Rozkrzyczaną 
gromadą otoczyliśmy Wilkersona. Każdy chciał 
coś powiedzieć. Izrael w podnieceniu prze
krzykiwał innych:
— Davie! Prawie całą noc czytałem Biblię. 
Popatrz! Tu wszędzie jest moje imię. Widzisz? 
Izrael. To jestem ja. Jaki ja jestem sławny.
W kilka tygodni później, kiedy akurat sie
dzieliśmy w domu razem z Izraelem czytając 
Biblię i głośno się modląc, przyszedł do mnie 
ks. Arce z hiszpańskiego Kościoła. Zaprosił nas 
do swego kościoła, abyśmy opowiedzieli o na
wróceniu. Nabożeństwo odbywało się w środę 
wieczorem. Obiecał przyjechać po nas samo
chodem.
Było to pierwsze prawdziwe nabożeństwo, 
w jakim uczestniczyłem. Siedzieliśmy z Izrae
lem na podwyższeniu, a przed sobą mieliśmy 
kościół wypełniony do ostatniego miejsca. Ks. 
Arce wygłosił kazanie, a potem wezwał mnie 
do pulpitu. Kiedy skończyłem, usiadłem na

swoim miejscu i słuchałem, co mówił Izrael. 
Po raz pierwszy słyszałem go przemawiającego 
publicznie. Jego mila twarz promieniała mi
łością do Chrystusa. Opowiadał o wydarze
niach, które doprowadziły go do nawrócenia. 
Chociaż przez ostatnie kilka tygodni cale dnie 
spędzaliśmy razem, dopiero dziś wieczorem 
odkryłem w nim prawdziwą głębię uczucia 
i umiejętność przemawiania. Jego słowa przy
pomniały mi mój dawny stosunek do Dawida. 
Jakże go wtedy nienawidziłem. Jeden Bóg wie, 
jak go nienawidziłem. Jakże mogłem tak się 
pomylić? Jedyne, czego ode mnie chciał, to 
ukazać mi miłość Bożą. A ja plułem na niego, 
krzywdziłem go, chciałem zabić.
Po nabożeństwie, wraz z całym tłumem, wolno 
wychodziłem z kościoła, przepełniony dziw
nym poczuciem obecności Boga w chwili, gdy 
przemawiałem. Zastanawiałem się, czy Bóg nie 
chce, żebym został kaznodzieją. Trzeba mi by
ło jeszcze czasu, aby to przemyśleć.
Ludzie tłoczyli się w przedsionku, przystawali 
na chodniku przed kościołem. Wymieniałem 
uścisk dłoni z różnymi ludźmi, kiedy usłysza
łem warkot dwóch samochodów. Jakaś kobie
ta krzyknęła. Obejrzałem się i zobaczyłem lu
fy wystające z okien samochodów. Rozpozna
łem członków gangu Biskupów. Zaczęli do 
mnie strzelać. Ludzie padali na ziemię i cho
wali się w kościele przed kulami. Dałem nura 
za drzwi, kiedy kula za moimi plecami wyrwa
ła kawał tynku. Samochody zniknęły w mroku. 
Kiedy podniecenie minęło, jakiś stary męż
czyzna podszedł do miiie, położył mi rękę na 
ramieniu i powiedział:
— Nic się nie bój, synu. Sam Jezus, gdy się 
ochrzcił, był kuszony na pustyni. Powinieneś 
czuć się zaszczycony, że to ciebie szatan w y
brał, aby cię prześladować. Przepowiadam ci, 
że jeżeli wytrwasz, wielkich rzeczy dokonasz 
dla Boga. Poklepał mnie po ramieniu i zniknął 
w tłumie.

cdn.

P R Z E G L Ą D  E K U M E N I C Z N Y
Z E  Ś W I A T A

A 16 stycznia br. odbyło się w 
Pradze doroczne zgromadzenie E- 
kum enicznej Rady Kościołów w 
ĆSRS. Nowym prezesem Rady zo
stał jednogłośnie w ybrany m etro
polita Pragi i całej Czechosłowacji, 
ks. Dorotę i. Dotychczasowy prezes, 
dr Vilem Schneeberger (metod.), 
k tóry  pełnił swój urząd przez dwa 
lata, został w ybrany w iceprzew od
niczącym. Na tym samym zgrom a
dzeniu sekretarz Rady, prof. Milan 
Salajka, wygłosił refera t poświęco
ny szczegółowej analizie sytuacji w 
św iatowym  ruchu ekum enicznym .

A W Czechosłowacji ukażą się 
w krótce cztery Ewangelie w nowy m 
przekładzie. Dwadzieścia jeden ty 
sięcy egzem plarzy zostanie w ydanych 
w  form acie kieszonkowym, a siedem 
tysięcy pięćset — w form acie 
książkowym . Ekum eniczny zespół 
tłum aczy Nowego Testam entu  za
kończył pracę nad Ewangeliam i 
i n iek tórym i listam i apostolskim i. 
P rzekład  całego Nowego T estam en
tu ma być gotowy w  ciągu najbliż
szych 2—3 lat.
A W ydział studiów  Ekum enicznej 
Rady Kościołów w  ĆSRS, którem u 
przewodniczy prof. P e tr  Pokorny, 
zajm ował się przede wszystkim  
studiam i nad tem atem  „Zbawienie

dzisiaj”. W yniki tej pracy zostały 
włączone do dokum entów  konfe
rencji w Bangkoku, zorganizow a
nej na ten tem at przez Światow ą 
Radę Kościołów. Ponadto W ydział 
zajm ował się opracowaniem  tem a
tu „Życie i zm iany”, który to te 
m at jest przedm iotem  studiów  od
powiednich wydziałów ŚRK. Pod 
przewodnictw em  prof. Amadeo 
Mol-nara W ydział przygotow uje w y
dawnictwo pt. „Korzenie czeskiego 
ekum enizm u”.
A Biskup K aare Stoeylen został 
m ianowany now ym  prym asem  N or
weskiego Kościoła Luterańskiego. 
Jest on następcą bpa F rid tjoy  Bir- 
keli, k tóry  ustąpił z tego stanow i
ska z powodu złego stanu  zdrowia. 
Król 01av V przed m ianow aniem
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nowego p rym asa zasięgnął opinii 
duchownych, profesorów teologii i 
przedstaw icieli parafii, którzy w 
tajnym  głosowaniu poparli bpa 
Stoeylena.
A F ederacja Kościołów P ro testan 
ckich we Włoszech po raz pierwszy 
w sw ej h istorii będzie korzystała 
raz w tygodniu z piętnastom inuto- 
wego program u telewizyjnego. Ten 
stan  rzeczy osiągnięto w wyniku 
długich p ertrak tac ji z RAI (Biuro 
R adia i Telewizji Włoskiej). Biuro 
inform acyjne F ederacji w yraża na
dzieję, że dzięki tem u będzie mogło 
letpiej inform ować społeczeństwo 
włoskie o życiu i działalności Koś
ciołów protestanckich  we Włoszech, 
k tóre liczą zaledw ie 200jQ00 człon
ków.
A A rcybiskup H elder Pesoa Ca- 
m anra stw ierdził, że z powodu 
głodu ginie na swiecie więcej ludzi 
niż z pow odu najbardzie j k rw a
wych w ojen i że głód tak  samo de
form uje ludzi, jak  bomba n u k lea r
na.
A Budżet H EKS-u (Organizacji 
Pomocy Kościołów Szwajcarskich) 
na rok 1973 zam yka się kw otą 18 
milionów franków . Na pomoc Koś
ciołom europejskim  przeznacza się 
1,6 m iliona franków , 12,7 miliona 
— na różne pro jek ty  w k rajach  
zam orskich, 3 miliony n a  inne ce
le. Ponadto kom isja adm in istracy j
na HEKS w yasygnow ała kw otę 2,9 
m iliona franków  na następujące ce
le: budow a ośrodka diakonalnego 
w P alerm o n a  Sycylii (450 tys. fr.), 
na rozwój ro ln ictw a po zachodniej 
stronie Jo rdanu  (10 tys. fr.), na 
rozwój ro ln ic tw a w Indiach (120 
tys. fr.), n a  odbudowę Bengalii 
(1.500 tys. fr., w  tym  750 tys. fr. 
z dotacji państw owej), na różne 
cele w Ameryce Łacińskiej (137 
tys. fr.), na pomoc dla uchodźców 
w Sudanie i B urundi (300 tys. fr.) 
i n a  stypendia (320 tys. fr.).

A „Ekum enia nie jest już dzisiaj 
spraw ą nielicznych pionierów, lecz 
rzeczyw istą troską całych Kościo
łów ” — stw ierdził kard . Ja n  W ille- 
brands w przem ów ieniu wygłoszo
nym  przez radio w atykańskie z o- 
kazji Tygodnia M odlitwy o Jedność 
Chrześcijan.

A P rem ier Indii, Ind ira  Ghandi, 
złożyła publiczny hołd wszystkim  
chrześcijańskim  wyznaniom  w  tym 
k ra ju . Podczas spotkania z przed
staw icielam i Kościołów i członka
mi korpusu dyplom atycznego po
dziękowała chrześcijanom  za spo
łeczne zaangażowanie w budowie 
niepodległości Indii. Zapew niając

obecnych o pełnej wolności relig ij
nej stw ierdziła, że „najlepszą gw a
rancją dla mniejszości jest zaufa
nie ze strony większości”.
A W odległości około 80 kilom e
trów  od Londynu znajduje się 
praw osław ny klasztor budzący co
raz żywsze zainteresow anie nie ty l
ko w całym  Kościele praw osław 
nym, ale również wśród innych 
w yznań chrześcijańskich. Został za
łożony w 1959 r. przez rosyjskiego 
archim andrytę praw osławnego So- 
fironiosa. Pod względem  jurysdykcji 
kościelnej podlega ta  placówka 
bezpośrednio praw osław nem u p a
triarsze ekum enicznem u w  K on
stantynopolu. Jej s ta tu t głosi, że 
klasztor stoi otw orem  dla p raw o
sławnych wszystkich narodowości. 
W chwili obecnej znajduje się tam  
11 zakonników: Rosjan, Greków, 
Szwajcarów, Niemców, Rum unów, 
Duńczyków, Francuzów  i A ustra
lijczyków. Różni się on klaszto
ru na Górze Athos tym, że podej
m uje w alkę z nacjonalizm em , k tó 
ry członkowie angielskiego ośrodka 
uw ażają za chorobę praw osław ia 
w skali św iatowej.

H. W.

Z K R A J U

A Radio W atykańskie podało w ia
domość, że m etropolita w rocław ski 
(kis. abp Bolesław K om inek został 
m ianowany kardynałem  w gronie 
30 innych osobistości Kościoła 
rzymskiego. Po raz pierwszy od 
XV w. Kościół Rzym skokatolicki w 
Polsce będział miał trzech k ard y 
nałów. Nom inację abp. K om inka 
kom entuje się jako w ynik u sta le 
nia się adm inistracji kościelnej na 
Ziemiach Zachodnich i Północnych. 
Nom inat urodził się w  1903 r. w 
Radlinie, pow. Rybnik, jako syn 
górnika. S tudia teologiczne odbył 
na U niw ersytecie Jagiellońskim  w 
Krakow ie, następnie przez 3 la ta  
studiował w Insty tucie K atolickim  
w Paryżu, gdzie uzyskał doktoraty  
z filozofii tom istycznej i kato lic
kiej nauki społecznej. Je s t człon
kiem papieskiej kom isji „Iustitia 
et P ax ” i S ek reta ria tu  do Spraw  
Niewierzących.
A W Tygodniu M odlitwy o Je d 
ność Chrześcijan, 24 I 1973 r., od
był się w bazylice OO. D om inika
nów w K rakow ie wieczór in for
m acji ekum enicznej, podczas k tó re
go przedstaw iciele Kościołów: 
rzymskokatolickiego, p raw osław ne
go, baptystów  i ew angelicko-refor

mowanego odpowiadali na py tan ia 
dotyczące ich Kościołów oraz prob- 
blemów ruchu ekumenicznego.
A 28 I br., w 400 rocznicę uchw a
lenia K onfederacji W arszawskiej, 
odbyła się w paxow skim  klubie im. 
P ietrzaka w W arszawie sesja n au 
kowa poświęcona problem atyce 
K onfederacji. Jednym  z czterech 
referentów  był redaktor naczelny 
„Z w iastuna”, ks. d r T. W ojak, 
k tóry  omówił znaczenie K onfede
rac ji dla u trzym ania dzieła R efor
m acji w Polsce.
A Tej samej tem atyce poświęcony 
ibył w ieczór prasow y „Zw iastuna” 
w dniu 7 II br. P relekcję wygłosił 
ks. d r T. Wojak, p rzedstaw iając 
tło historyczne, w arunk i pow stania 
i w alkę o utrzym anie tego donio
słego w dziejach polskiej R efor
m acji i polskiej to lerancji relig ij
nej aktu. W dyskusji nad  re fe ra 
tem  zastanaw iano się nad istotnym  
znaczeniem  K onfederacji, poruszo
no też spraw ę konieczności zapoz
naw ania w iernych z historią naro 
du i Kościoła ewangelickiego w 
Polsce.
A W dniach 15—18 lutego br. prze
byw ała w  Polsce, na zaproszenie 
PRE, 4-osobowa delegacja W ęgier
skiej Rady Ekum enicznej, k tó rej 
przewodniczył biskup z Miskolca, 
ks. Sandor Raski (ref.). Poza nim 
w skład delegacji wchodzili: prof, 
dr K aroly Próhle, sek re tarz  gene
ralny WRE (lut.), prezydent Janos 
Laczkovszki (bapt.) i ks. A tilla Ko
vach (ref.). Goście zapoznali się z 
pracą Kościołów członkowskich 
PRE i z problem am i ekum enii w 
Polsce. Poza Warsizawą goście zw ie
dzili K raków , gdzie złożyli w izytę 
w wojewódzkim  oddziale PRE. W 
niedzielę, 18II, członkowie delega
cji uczestniczyli w nabożeństw ach 
w różnych kościołach w arszaw 
skich. W kościele ew angelicko-re
form ow anym  kazanie wygłosił ks. 
bp Raski. Goście opuścili Polskę 
19 lutego.

Z P R A S Y
Dokończenie ze s. 16

koju: w ydaje się, że burzliwy
wzrost liczby rozwodów, jakiego 
dziś jesteśm y w Polsce świadkam i, 
jest jeszcze daleki od swego k re 
su. Musimy być raczej przygoto
wani na dalszy wzrost częstości 
rozwodów, nim osiągnie ona swe 
apogeum. ...Walka o umocnienie 
spoistości i trw ałości rodziny po
w inna być zatem u nas podjęta ze 
szczególną energią.
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Z P R A S Y
Dziś proponujemy lekturę pesym i
styczną. Za pośrednictwem frag
mentów artykułu E d w a r d a  R o 
s s  e t a (..Więź” nr 1/73) zapozna
my się z nienajweselszym przeja
wem życia polskiego społeczeństwa, 
a mianowicie ze zjawiskiem i sta
tystyką rozwodów. Opracowanie te
go zagadnienia zajęło autorowi 22 
strony druku, z konieczności więc 
nasza prezentacja dotyczyć będzie 
tylko najbardziej ogólnych stwier
dzeń autora, bez przytaczania szcze
gółowych danych i porównań. Ale 
już ten ogólny — i z konieczności 
nieco zawężony — rzut oka pozwo
li nam zorientować się w  realiach 
sytuacji, którą bez przesady na
zwać można krytyczną.
„O zjaw iskach społecznych, które 
na pew nym  etapie swego rozwoju 
p rzybierają kształt patologiczny, 
należy mówić otwarcie, bez jak ie
gokolwiek — w takich przypad
kach zawsze szkodliwego — kam u
flażu. Zjaw iskiem  takim  jest u sta
wicznie rosnąca częstość rozwodów. 
Można uważać za dobrodziejstwo 
możność praw nego rozw iązania 
związku małżeńskiego, który nie 
w ytrzym ał próby życia, stając się 
zaprzeczeniem tego, czym być po
winien. Ale podnosić masowe roz
wody do roli pozytywnego zjaw iska 
i do tego jeszcze powoływać się na 
au torytet koryfeuszy m arksizm u- 
-leninizm u — choć nigdy oni nie 
pochw alali rozkładu m ałżeństw  — 
jest to w naszych oczach działanie 
na szkodę tak  potrzebnego ludz
kości, a sponiewieranego przez k a 
taklizm y w ojenne ładu moralnego. 
Insty tucja p raw na rozwodu — pow 
tarzam y — jest w pew nym  sensie 
dobrodziejstwem , ale m asowe roz
wody, będąc w yrazem  szerokiego 
rozpowszechnienia zjaw iska dezin
tegracji m ałżeństw , są w ykładni
kiem  choroby społecznej. Pow ie
działbym  n aw e t: ciężkiej choroby 
społecznej.
...Na m iędzynarodow ym  sem ina
rium  planow ania rodziny, które o- 
bradowało w październiku 1971 ro 
ku w W arnem ünde, słyszeliśmy z 
ust jednej z uczestniczek pochwałę 
pod adresem  licznych rozwodów; 
są one, w przekonaniu dyskutan
tki, w yrazem  dem okratyzacji społe
czeństwa i drogą do zastąpienia 
związków mniej udanych zw iązka
m i bardziej udanym i. Teza powyż
sza była wypowiedziana w obronie 
wysokich liczb rozwodów notow a
nych ostatnio w  niektórych k ra 
jach socjalistycznych. Osobiście u- 
ważam  przytoczony sąd za wysoce 
opaczny. Jest zawsze błędem  eks
ponowanie pozytywnych stron z ja
wiska, stanowiącego przede wszyst
kim  zło społeczne i to zło o nie 
dających się negować szkodach m o
ralnych, nie mówiąc już o oczy
wistych szkodach ekonomicznych i 
społecznych.
...W krajach  socjalistycznych roz
waża się obecnie zagadnienie w p ra
w ienia w ruch środków służących 
utrw aleniu  związków małżeńskich.

Byłoby oczywiście paradoksem , 
gdyby jednocześnie aprobować 
liczne rozwody. W alka, k tórą się 
podejm uje, zm ierza przecież do u- 
m ocnienia pierwszych małżeństw , 
a nie powtórnych. Satysfakcją po
winien napaw ać spadek liczby roz
wodów, a nie ich wzrost. Nie ma 
najm niejszej kolizji pomiędzy de
m okratycznym  charakterem  społe
czeństwa a trw ałym  i szczęśliwym 
pożyciem osób, które związały się 
węzłem małżeńskim . I gdybym m iał 
rozstrzygnąć, co jest bardziej nie
dem okratyczne: rzadsze czy czę
stsze porzucanie rodziny i dzieci — 
nie m iałbym  wątpliwości, że m aso
we rozwody, tak  jak  wszelkie in 
ne objawy bezładu społecznego, są 
raczej zaprzeczeniem  dem okratyza
cji niż jej realizacją.”
Następnie Edward Rosset wymienia 
szereg czynników wpływających na 
wzrost liczby rozwodów. Jednym z 
nich jest szybki wzrost liczby lud
ności miejskiej (grupy najbardziej 
podatnej na dezintegrację mał
żeństw), drugi czynnik to zmiany za
chodzące w strukturze współczesnej 
rodziny, zmiany uwarunkowane 
rozwojem industrializacji i urbani
zacji. Trzecim momentem decydu
jącym o sprawach rozwodów jest 
przenikanie postaw i wzorców 
miejskich na wieś, czwartym — 
brak przygotowania młodych par
tnerów do małżeństwa i nieznajo
mość podstawowych zasad wspól
nego życia. Ostatnim z wymienio
nych przez autora momentów de
cydujących o rozwodzie jest chęć 
zawarcia nowego związku małżeń
skiego przez jedną ze stron.
„Wagi poszczególnych czynników 
bliżej nie znam y i często błąkam y 
się w ciemnościach, gdy chodzi o 
sprecyzowanie wpływ u tego czy in
nego z osobna wziętego czynnika. 
Jedno jest pew ne: nowe, obce n a
szej tradycji determ inanty  oddzia
łu ją  destrukcyjnie na spoistość ro
dzin i coraz częściej prowadzą do 
ich rozpadu. Rozpoznanie i zw a
żenie tych czynników pozostaje 
jeszcze wciąż problem em  otw artym  
i to problem em  o dużym stopniu 
pilności”.
W dalszej części swego opracowania 
Edward Rosset przeprowadza do
kładną analizę statystyczną rozwo
dów w naszym kraju, z uwzględ
nieniem danych odnoszących się do 
miast i wsi, do kolejnych woje
wództw, do wieku rozwodzących 
się, czasu trwania małżeństwa, mo
tywów jego rozbicia, i wreszcie — 
konsekwencji, jakimi grozi rozwód 
dzieciom z rozbitych małżeństw. O- 
statni rozdział dotyczy statystyki 
rozwodów w  krajach europejskich 
i miejsca Polski na tym tle. Poni
żej przytaczamy niektóre dane z 
artykułu E. Rosseta, pomijając jed
nak szczegółowe zestawienia tabe- 
lowe.

„W latach 1956—1962 stopa rozwo
dów kształtow ała się u nas na po
ziomie 5 do 6 prodecym ili, co 
wciąż jeszcze w yrażało niewysoką 
częstość rozkładu m ałżeństw . Po 
roku 1962 wzrost stopy rozwodów 
zyskuje poważnie na sile. W roku 
1963 notujem y ponad 6 rozwodów 
na 10 tys. ludności, w roku 1965 — 
ponad 7, w roku 1967 — ponad 8, 
w roku 1968 — ponad 9 i w roku 
1969 — ponad 10. O statnio doszliś
my już do stopy wynoszącej 10,5 
prodecymili. Na przestrzeni ostat- 
nicn dw udziestu la t stopa rozwo
dów wzrosła w Polsce dw u- i pół- 
krotnie.
..Dezintegracja pożycia m ałżeń
skiego, k tóra — jak  to na wstępie 
stw ierdziliśm y — przybiera tu  i 
ówdzie cnarak ter cnoroby społecz
nej, to problem  przede wszystkim  
miejski.
...Rosnący udział m iast w ogólnej 
liczbie rozwodów jest przede wszy
stkim  konsekw encją postępującego 
u nas procesu urbanizacji. Siedli
skiem dezintegracji m ałżeństw  są 
więc przede w szystkim  i głównie 
m iasta. Stopa rozwodów jest w 
m iastach pięć do sześciu razy w ięk
sza aniżeli na wsi. Tak było w la 
tach pięćdziesiątych i sześćdziesią
tych, tak  jest rów nież obecnie. 
...Ultrawysoką stopę rozwodów no
tujem y ostatnio w W arszawie: na 
10 tys. ludności przypada tu  ponad 
30 rozwodów rocznie. O statni 
współczynnik — z roku 1970 — 
wynosi już 34,7. Można tylko w y
razić ubolewanie, że taki — już 
wręcz klęskowy — stan  rzeczy nie 
budzi głośniejszych protestów  ze 
strony czynników zatroskanych o 
m oralne zdrowie ludności. Niepo
kojąco wysokie są współczynniki 
rozwodów w Łodzi, gdzie p rzypa
da już blisko 30 rozwodów rocznie 
na 10 tys. ludności. N iedobrze rów 
nież w ygląda sy tuacja we W rocła
w iu: stopa rozwodów w zrasta tam  
w bardzo szybkim  tem pie. Lepsza 
jest pod tym  względem sytuacja w 
Krakowie, który posiada dość w y
soką w praw dzie, ale niem alże s ta 
bilną stopę rozwodów (od 1966 r. 
— 20—22 prodecymili). Dobre sło
wo należy się Poznaniowi: jedyne 
to spośród naszych najw iększych 
miast, w którym  stopa rozwodów 
jest niższa od jej ogólnokrajowe
go poziomu w m iastach.
Jak ie są motywy rozwodów? 
Bieżąca re jestrac ja  rozwodów nie 
daje odpowiedzi na to pytanie, mo
żna ją  natom iast znaleźć w pracy 
Henryki Bogackiej, zaw ierającej a- 
nalizę wyników badania ankieto
wego, przeprowadzonego przez 
Główny Urząd Statystyczny w  li
stopadzie 1967 r. »Jeżeli chodzi o 
przyczyny rozkładu m ałżeństw a, o- 
ceniane subiektyw nie przez ankie
towanych m ałżonków — pisze H. 
Bogacka — na pierw sze miejsce 
wysuwa się niewierność i alkoho
lizm. Sprawy finansowe, zarzut n ie
gospodarności, który się z tym  w ią
że, i zazdrość — to następne w 
kolejności przyczyny nieporozum ień 
podane przez m ałżonków jako pod
staw a rozkładu pożycia. Znaczna 
liczba m ałżeństw  podała jako 
przyczynę nieporozum ień niedobór 
seksualny i złe stosunki z teścia
mi«.
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Mgr Bogacka zw raca ponadto u- 
wagę na związek w arunków  m ie
szkaniowych z faktem  rozkładu 
małżeństwa. W ynotujm y dwa fak
ty:
— wśród m ałżeństw  które rozpa
dły się przed upływem  roku od 
daty zaw arcia związku m ałżeńskie
go ponad 67<Vo stanow iły m ałżeń
stw a m ieszkające w raz z rodzicam i 
lub nie m ające wspólnego m iesz
kania;
— takie same m ałżeństw a stanow i
ły ponad 60°/o ogółu m ałżeństw , 
które uległy dezintegracji w ciągu 
czterech pierwszych la t pożycia 
małżeńskiego.
...Ankieta z listopada 1967 roku 
wykazała, że wśród rozpadających 
się związków małżeńskich, najlicz
niej (6,4°/o) reprezentow ane są te, 
które m ają za sobą 3 la ta  w spól
nego pożycia, przy czym okres ten 
liczony jest od daty zaw arcia m ał
żeństw a do daty w niesienia po
wództwa o rozwód. ...Dezintegracja 
m ałżeństw a następuje więc często 
w okresie pierw szych la t w spólne
go pożycia. Ale i starsze m ałżeń
stw a nie świecą poczuciem odpo
wiedzialności. Choroba zatoczyła 
szerokie kręgi.
...Szczególnie ważnym, a zarazem  
bolesnym aspektem  spraw y rozwo
dów jest los niepełnoletnich dzieci 
z rozbitych m ałżeństw . O płakuje 
się los dzieci, których rodzice 
zm arli. Niewiele lepszy jest los 
dzieci, których rodzice się rozw ie
dli. Są to również sieroty, w ca
łym znaczeniu tego słowa. ...Daw
niej — u progu la t pięćdziesiątych
— rozwody rodziców przypraw iały 
o sieroctwo po kilka tysięcy dzieci 
rocznie. W pierwszej połowie lat 
sześćdziesiątych już nie kilka, lecz 
kilkanaście tysięcy m ałoletnich 
dzieci pada ofiarą rozejścia się ro 
dziców. Ostatnio już nie k ilkana
ście, lecz kilkadziesiąt tysięcy m a
łoletnich dzieci traci praktycznie 
jedno z rodziców.
...Systematycznie m aleje odsetek 
rozwodzących się m ałżeństw  bez
dzietnych, w zrasta natom iast u- 
dział procentowy m ałżeństw  obar
czonych dziećmi. Pomiędzy rokiem  
1951 a 1967 odsetek rozwodzących 
się m ałżeństw  z dwojgiem dzieci 
wzrósł dw ukrotnie, z trojgiem  dzie
ci — praw ie trzykrotnie, z czwor
giem dzieci lub więcej — cztero
krotnie. To już jest nie tylko p ro
blem demograficzny. W nie m niej
szej mierze jest to problem  etycz
ny, problem  moralności rodziców, 
którzy m ając czworo czy pięcioro 
m ałoletnich dzieci rozwodzą się.
...Myśląc o przyszłości, nie może
my uwolnić się od uczucia niepo-
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HUTA M ETALI N IEŻELAZN YCH  
„SZO PIEN ICE”

n a jw ię k s z y  k o m b in a t  m e t a lu r g ic z n y  
w  P r z e m y ś le  M e ta l i  N ie ż e la z n y c h

ZATRUDNI PRACOW NIKÓW
o różnych specjalnościach zawodowych, jakich jak:

•  M ECHANIK 
PRECYZYJNY

•  ELEKTRYK
•  OPERATOR 

SPRZĘTU 
C IĘŻKIEGO

•  PALACZ
•  W ALCO W NIK
•  ZLEW ACZ 

CYNKU
•  BETONIARZ

0  Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” zatrudni ponadto 
każdq liczbę PRACOWNIKÓW NIEWYKWALIFIKOWANYCH do 
pracy fizycznej w produkcji.
W odniesieniu do pracowników fizycznych stosuje się w Hucie 
cztery systemy płac.
Warunki płacy i pracy zgodne z Układem Zbiorowym przewidzia
nym dla hutnictwa.
Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” dysponuje szeregiem 
urzqdzeń socjalnych i hotelem robotniczym.
Kandydaci do pracy winni zgłaszać się w DZIALE KADR I SZKO
LENIA HUTY METALI NIEŻELAZNYCH „SZOPIENICE” W KATO
WICACH -  SZOPIENICACH, UL. OBR. WESTERPLATTE 87, 
POKÓJ NR 1, CODZIENNIE OD CODZ. 7 DO 15.
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