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5TEFAN WILKANOWICZ 

SPOTKANIE Z CHRZESCIJANSTWEM 

Tytul ten jest oczywiscie mylq'cy, bo jak moze si~ spotkae z chrze
scijanstwem czIowiek, 'ktory zawsze hyl wewnqtrz :niego. Zostalem 
ochrzcz,ony jako niemowl~ i nasiqkalem chrzescijanstwem rowno
legle ze zd'obywaniem elementarnych wiadmnosci '0 swiecie i lu
dziach. Czy jestelm w ogole zdoJny do spojrzenia z dystansu, do ogar
nj~cia calosci, do Jasnego widzenia a,rchitektury chrzescijanskiego 
swiata mysli i ucz;ue? W dodatklU nigdy nie przechodzilem po'\vaz
niejszego kryzysu wiary, nawet w tych latach, kiedy jest to nieomal I 

regulq. Owszem, fala niepokoju bila z Lorda lima, Smugi cienia, 
lqdra ciemnosci, U kresu sil i innych' Opowidci niepokojqcych. By
IEm zafascynowany IW tym czasie Gonradem. Do dzis kochaan ten I' 
swiat. Spost.rzegam si~ w tej chwili, ze to, co pisalem poprzednio 
.0 wlierze podstawDwej talk bardzo przystaje do Conrada. * On zyl 
wla~nie wiarq podstawowq, WiaTq w jakis sens zyGia ludzkiego 
i_w ni€uzytecznq mirose. PrzetralWial jq na wszelkie sposoby i nigdy, 
poza niq nie wyszedl. Zr€sztq wydaje mi si~, ze jego wizja s'wiata 
byla jakos statyczna, histo·ria nie aniala celu, refleksje nad losem 
ludzkim, rozte'rki i t~sknoty jegD bohaterow nie przyhieraly nigdy 
ksztaltu OIk'resknej nadziei. Brakuje natm w tym swiecie ewolucji. 

Ale wtedy naturalnie daleki bylem od takich refleksji. Nie potra
filem sprostae tej wizji swiata - ani in telektualnie, ani w ogole 
psychicznie. Uciekalem do lektury Sztajety Wankowicza jako do 
odtrutki. Troch~ si~ wstyd do tego 'Przyznawae, ale coz, CDnrad 
jEst dla ludzi doj'fZalych, a Sztajeta to byla bardZ'o dobra ksiqzka dla 
bardzo przedwojennej mIodziezy. Zresztq trwala wojna i :nie bylo 
warunkow na egzystencjalizm. Wszystko musialo bye proste, ktD 
nie mial niezachwianej wi,ary w przyszlose, ten wojony nie wytrzy
mywal. 

• "Znak" nr 149. 
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Ale 'Wrocmy do 'pyt'ania: jak moze si~ spotJkae z chrzescijanstJwem 
czJ:owiek, kt6ry za'wsze 'W nim byl? A jednak jest to konieczne. 
Jesli chc~ zrozumiee i zlweryhlwwae swojq wia'r~, to wlasnie Imusz~ 

dolwnae ja1kiejs konfrontacji, musz~ spojrzee na chrzescijanstwo 
Z zew'nqtrz, zoba,czye je w cafosci, porov.nae z innymi religiami 
i swiatopogl'l'dami. Najpierw zas zestawie z tym, co stanawi po d 
sta'w~ moich przekonan: z OWq wiarCj podstawo'Wq, 'postalwq otwa1rtq' 
i poj~ci~ 'po,,,volania czlo'\vi.eka. 

I ' ChTZe5~anstwo ukazuje sens zycia i mil<l5ci. I twydaje mi si!;, 
ie c zyni tow sposob s zczegolny. Wiara \v iyeie pozagrobowe nie 
jest 'cczywiscie iadnq rfiwelacjq, znajdujemy jq z reguly i w innych 
religbch. In aczej chyba jest z mil:osci q, ma <lna w chrzescijanstwie 
miejs.ce cal1kiem s zczegolne. Jest ana pcdstawowym kryterium \\'ar
tdci, srodkien1 i r acj q zba Vv,ieinia. ChrzeScija llska wizja 5\'viata jes t 
·dramatyczna i prawie p r zeraza jqca - za·1'6v. n·0 od strony wymagan 
j2k t ei i pe.rspekty w. :ladEn moment mojego zycia nie jest oboj~tny, 
k!'\ i cl a chwila ciziata "za" lub "przeciw". Wa:QosLkai.dego...m.oment~ 
mierzy si~ miiosciq, czyms \yl?Wll= nait r vdniejs..zym. A ,i eni cale 

I 

I 
m ojerycie- zwe1'yfikuje si!; z tego punktu widzenia, to czeka mni.:: 
nie "ll1agrcda" (z d b ieg z p r zeszkod8Imi), a le ja ldes zjednoczenie 
z Bogiem, kto1'Y "jest t ym, k tory jest". Zapewne, gdy si~ sobie Eoga 
wyobrnia jako st aruszka z b rodq, a niebo zaludn icne c arokowy mi 
aniollmmi, t,o czuje si~ czlowiek w tym o<.: oczeniu dose slw·ojsko. Ale 
jesli si~ Boga ,vidlZi poprzez poj!;cia Clstrc'nemow ezy fizykow i po 
przez przeiycia mistykow, to po jawia si~ dreszez nie tylko wo:cec 
perspektywy ·cdrzucenia ale t a,kie zjedncczenia . Czlowiek nie chce 
bye tym, czym jest, jego ambicje <TIie marq gremic, ale w tym '"ry 2 	 padku nie m aie 'opanClwae odruchu l~lcu. 0 ilei bardziej koj qca jest 
perspektywa reinkarnacji! Pozosta-jemy tu w dobrze nam z,nanym 
swiecie, a droga ku Niezmail1Emu roztoiona jest na bardzo '\viele 
etapow. 

Chrz~~stwo j~j;~vi~c PIzede wszystk.i.m.. ..ftl'almatyczne a za 
Ta zem pa'radoksa tl}e. Nie moina mu zarzucic, ze nie zaspckaja 
aspimcji czIowieka, ktory chce ustaMcznie wychodzie poza swoj q 
kondycj~, l'a'cze j, ze je zaspok::l ja zbyt d Olbrze. Nie maina mu 23. 

rzucie, ie zbyt duio wie I() E ogu, ktorego wyznaje. P odaje wprawdzie 
o Nim sze-reg zaskakujqcych i jedynych 'W swaim rodzaju informacji 
('I'rojca 5W., vVcielenie, Smierc, Zma rtwychwsta'n ie , Eucharystia, J\,Ii
stycZ'ne Ciab Chrystusa), al e informacje te Sq z zalozenia wtopicne 
w tajE.mnic~ i z gory ,wiadcmo, ie najprzenikliws'Ze dociekania nie na 
wiele si~ tu zdadzq. Chrzes.cijansto"vo zq da stale rzeczy jakby sprzc ~z
nych. Formuluje dogmaty i kaie w nie wierzy e, .iLjednoczesnie_pad-. 
kre~la n ieprzeni'knioll'ose B.,9.ill!.. Buduje subtelne kOlllstrukcje intelEk 
tmllne m a jqce uzasadnie is tnie!l1ie Boga, a jEdnoczes.nie gl-os i, ze w ia r a

http:miejs.ce
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jest laskq, czyms da'ny!m z ze'w,nqt1'z. Jest silinie zwiqzane z t1'adycjq 
a jedncczeEnie p1'olW'okuje do nieus1:a,nnej, cichej 1'e'wo!ucji. Glosi 
indywidua!nq o.dpowiedzialnosc za wlasne zycie, spotkanie "sam na 
sam" z Bc,gi e'l11, a jednoczesnie twierdzi, ze wszyscy wpIywajq na 
wszystkich od poczqtku az do skonlczEnia swiarta.- Dcmaga si~ -ode-

I 1'wania cd fiWiata, aby mac zjednoczye siE; z Eogiem, a jedncczesnie 
zqda sluzelnia ludziom, aby mac Boga osiqgnqe. Glosi, ze nie rna 
zba'wienia poe;a Kosciolem, a jednoczesnie rozciCjga ten Kosciol 

( na 'wszystkich ludzi dohrej woli , takze na niewierzqcych. 

Mnie to wlasnie odpowiada, bo stanowi przedluzenie i 1'ozwini~cie 
tego wszystkiego, co jest fundamentem mego 'poglCjdu na swiat. Te 

. pozorne sprzecznosci i paradoksy SCj dla mnie Zinamieniem nie tylko 
wielko~ ci i bogaetwa, ale takze realizmu, SCj naglt;bie j zgodne z prze
swiadczeniem 0 niemoinosci innego sposobu pojJl11owania swiata 
i rozwoju l'lldz,kiego poznania. 

Ale moglby k tos zapytac : czy to jest rzeczylwiscie chrzescijanstwo? 
Czy po prcs tu nie przedstawilem go sobie w dose: dowolny sposob, 
zgodny z wlasnymi z3lmilClwaniami? Czlowiek z zewl1qtrz patrzqcy 
na ch1'zescija11s~wo zaz:wyczaj widzi zgola co innego. Widzi ludzi, 
kto1'zy \vlasnie sta,rajq siE; zasruzye na nagrod~ PQ'jmowanq wcale 
nie d1'amatycznie. Sami zresztq pojmuj 'l zycie c,b rzescijanskie raczej 
joko k'CJl1WEnanS niz-dramat. WydajCj siE; bye w yliCzn ie tradycjona
listami, ChJZE_sci ' all1ie rewlolucjonisci p~szaJClsi~ ria marginesach 
i t1'aktuje si~ iclL.!:.aczej jako ll1atur alizowaE.;Ych ,cbYl\vate li chnesci
tm'lskiej spolec2lnosci. Przewodniey i nauczyciele ch1'zescijan zacho
w ujq si~ t a,k j~by wie dziel i wszystko 0 Bogu i nie mieli zadnych 
r u-cinQ'sci Z okLesleniem t ego, co t.rzeba robie W siwiecie. Wspomi

naj Cj w prawdzie od czas'll do czasu '0 TajelJunicy, ale chyba tylko 
po to, aby uniknCjc odpawiadania na k'1'~pujqce pytarua ludzi zu
chwalych i zle \vychc'\Vvanych. 

Kto1'Y wiE;C cbralz jest p1'awdziwy? Joa 1;wie1'dz~, ie moj, ale przy
znaj~, ze dose trudno do niego dojsc patrzqc na ch1'zescijailstwo 
z ZeWIlqtrz. Ra·czej t.f2~€ba bye ba,rdzo WeWIlqtrz. Patrzqc z zewuqtrz 
Iwi dzi 'SiG niewiele z chrzescijanskiego k1'ajobrazu, 1'aczej jego nie~ 
licme elementy, skladajqce si~ 11a przypadkowe calosci. 

Ale tLl trzeba podjqe nOWq t1'udnose. Zgodzmy si~, ie trzeba bye 
wcwnqtrz w chrzescijallstwie, aby si~ z nim l1apI'awd~ spotkae. Ale 
czy nie jest tak samo z innymi swi'atopoglq,dami i religiami? Za
pewne talc A zatem bC;dqc ty1ko wew'nqtrz ch1'zescijanstwa skazany 
jE' stem na jedll'ost1'onndc i og1'anicz1oll1ose; nie mam pewn osci ezy 1'0

zumiem inne religie i swiatopoglqdy. Czy .mog~ wi~c je naprawd~ 
porownywae, widziec prawclziwe uzasadnienia, ezy mog~ wybierae? 
Nic jest to blaha trudnose i trzeba jq tTaktowae powaznie. 
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Kaildy czlowiek mysla,cy zalnim podejmie jaikiekolwiek zagadnie
nie, musi wpierw zl<ozye 'wyznanie sweg'o ograniczenIa. Inaczej :fiU 

sif; nie 'Wierzy i on sam sobie wierzyc nie powinien. 
Zdaj~ sobie sprawf;, ze 0 inJnych religiach wiem w gruncie rzeczy 

niewiele, 'a w kazdym razie niewiele ponadto, co si~ 0 nich wie 
potocznie. Zatem moja trudtnose jest trudnoscia, powszechna" bo 
przeciez ogromna wi~kszose ludzi nie rnB moilnosci odbywia'nia stu
diOw religioznawczych. Czy nie rnaja, zatem podstaw do wyboru? 

I Napisalem kiedys, ze hinduizm rna sza,nse rozwoju w Polsce. Oczy
wiscie nie jako caloksztalt filozvficZlno-religijnych mitow, ale jako 
wzniosla religia od:maczaja,ca si~ swoistym teologicznyan indyfe
rentyzmem. Nie rna co bowiem taie, ze Wl swiatdomosci iWsp6lczesnegQ 

I czlowieka dokonuje sif; przesuni~cie zaintere1'owan z okreslonego 
wyznania na istot~ religii w ogole. CZEisto nie przeszkadza to J\.vcale 
gora,cemu p rzywia,zaniu do Kosdola katolickiego. Ale to przywiq
zanie ~spolistnieje z niezwykla, nieznajomoscia, jego naruki. Przy
pominaja, mi si~ wyniki badan przepI'OW'aci.2Jonych kilka lat 
temu w pewnym srodowisku mlodziezy w Polsce, bardzo jedno
litym pod rwzgl~dem swiatopogla,dowym. 96,80/0 ankietawa[}ych okre

. slilo si~ jako wierza,cy, spoor651 nich jednak tylk'o po~owa stwier.-
azita, ze wyznanie- fest rz~za, wazna, - inni uznali, ze wystarczy 
jakas Wlara vi' BQga. Post<llwtono irm-sledem pytan dotycza,cych istot
nych twierdzen rellgii k,atoliokiej. Tylk,o 8,60/0 wierza,cych cdpo
wiedzialo na wszystkie pytania zgod[}ie z nauka, Koociola katolic
kiego. 
/ Czy czlowiek wspolc.zesny nie staje si~ coraz ba'rdziej teologicznie 
indyferentny? Czy z moich wlasnych zalozen, z mojej pcstawy 
otwartej, to wlasnie nie wynika? Czy czlowtiek mysl~cy maze wyjse 
poza wiar~ w sens (swiata i zycia ludzkiego) i w milose, moje 

."dogmaty pierwotne"? 
Odsuiwam jednak to pyta[}ie ja1ko nieco przedwczesne. Narazie 

rozpatrujemy religie pod wzgl~dem ich zgodnosci z owymi dogma
tami pierwotnymi, niczego jeszcze nie przesa,dzaja,c. 

Powierzchowne InaWlet zalpoznanie si~ z r6imymi religiami po
zwala stwierdzie, ze panuje wsrod nich wielka r6imorodnose glo
szonych prawd, nonm post~powa'l1ia i form kultu. Ta wielosc istnieje 
nawet wewna,trz poszczeg6Jinych religii, zwbszcza w hinduizmie. 
Niespos6b wprost zorientowae si~ w tym wszystkim i wyroznie to, 
co jest istotne. W buddyzmie_np. nie tylk,o wyroznie trzeba dwa 
g~owJ1e odlamy (h inayana !. 7Jl,fLhauC!na) - nTe l !:£?'ilc pompl ejszych
ale nielat\lV'o_na~J_ltozstrzygnqc ezy jest on systemem teistycznym 
c i yateistycznym. Islam tez rna swo;je sekty- rm:ozna go rozmaicie 
i.nterpretoWac iW sferze scisle duchdWej, choc dzialaja, w nim potEizne 
czynniki ujednoHcaja,ce wierze[}ia i obyczaje wiernych. A coz do
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piero m6wie 0 innych religiach? CzIowiek od Irazu czuje si~ zgu
biony w oceanie nie do ogarni~cia. 

Pozostajqc il1a jego brzegu moilna si~ jednak zastanowie nad wy
borem drogi korzystajqc ze szkicowej jego mapy. Mozna spokojnie 
wylqczye poza sfer~ zailnteresowaii mn6stwo religii prymitywnych 
wraz z greckq mitologiq i systemami pokreWil1ymi: przygody bog6w, , 
kt6rzy il1a'wet 'nie Sq demiurgami (czyli ollie ksztaltujq swiata) mogq 
bye godne zainteresowania z r6znego punktu widzenia, ale dla mnie 
nie majq wi~kszego znaczenia. Talkze koncepcje religijne czy filozo
ficzne, rw kt6rych ollie istnieje historia, to znaczy rozw6j ku czemus, 
mozna wyeliminowae, bo przeczq doswiadczeniu ewolucji i powola
nia czlowieka. Zatem stoickie cykliczne pozary swiata i wiecznie 
odradzajqcy si~ z popio16w Feniks przestajq bye przedmiotem J 

refleksji. Nie bierze si~ takze pod uwag~ system6w, kt6re juz roz
strzygn~ly wszystkie pmblemy i pretendujq do pelni Wiiedzy: ich 
f~lsz jest oczyiWisty. Odrzucam r6wniez poglqdy, W kt6rych swiat 
jest, bo jest, nie rna poczqtku ani celu, a to wszystko, co si~ na nim 
dzie]e jes - dz~ern..' przypaJdku. A takZe i religijne anaJogie filozo
ficznego idealizmu czyli przekonania, ze swiat jest uludq. 

Jak 'wi~c widae wyb6r nie jest taok wielki. Trzeba wi~c skupie 
uwalg~ il1a kilku podstaw,owych wariail1tach sensu dziej6w, losu 
czlowieka i metody zycia. 

Jesli swiat jest sensowny, to musi miee cel, kierunek rOZl\voju. 
' Poj~cie tego celu moze nas przekraczac, mozemy gubie si~ w jego 
poszukiwaniach, ale mus~my go zaIozye. Chyba tylko chrzescijaii 
two lWyraznie go okresla, stale ZT~SZtq na tIe tajemnicy. W wielu 

religia'eh pomija si~ to zagadnienie milczeniem lub sugeruje uj~cia , 

kt6ryeh mozemy si~ domyslie. . 
Wlasnie przed kilkoma dniami Idos wyrazil opini~, z~ koneepej a 

Teilharda de Chardin rna swoje zr6dla w filozofii indyjskiej . Bylo by 
to cieka\\<1ym odkryciem i stwarzalo by zupelnie nowe pe rspektyl\\ry, 
ale mog~ tylko 'odnotowae ten poglqd, bo rozmOMTa toezyla si~ w ta
ks6weena dworzee, a zatem nie mogio bye molwy 0 zadnyeh uza
sadnieniaeh. 
~ajwazniejszy jednak dla il1as jes t eel, los ezlowieka. Wiele re

, 	 ligii zaklada osiqg'ni~cie szcz~sliwosei w zyeiu pozagrobawym. Ale 
tu jednak trzeba od ram przY'Pomniee to, co napisaIen1 powyzej: 
ezy szcz~sliwose t a rna miee eha'rakter nagrody za grzeczne sprawio
'wanie si~ - i to nagrody w pelni wyoibrazalnej, na miar~ naszych 
potceznyeh doswiadezeii - czy tez bye wlynikiem rozwoju, kt6rego 
kres jest dla n as tY'lko CZ~Sci{)W0..P'01jmowal'ny. Tylko ta druga ewen
tu alnosco pow iada tntuieji 'powolania ezlowieka, bytu, ktory dqzy 
do tego, ezym nie jest. Tu trzeba dokonae konfrontacji z hinduiz
mem i buddyzmem. Inaczej mawiqc: ezy rozw6j rna si~ dOkonae 

I 
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przez przek'ra.cza1nie si~ czy tez przez zanik? Ten pa radoks nie jest 
chyba nonsensem, bo wznoszenie si~ na wyzsze poziomy zycia du
chCAwego 'maze bye ,nazwane rozw{)jem, chaciaz pr,olw"adzi OIDO do 
pewnego za:niku osobowXJsci: 'WWyp<ftliIDu-r1induizm,uaoroZpfyni~cia
~i~ ducha i!n:clywic;lualnegiow jakiejs d uszy- s7\vi.a i<i,. W bud<iyzll1)ie _zas 
do ,wygaszenia pozqdania zyJCia i osiqgni~cia nirw9-PY, gua,si-lDiebytu.-· 
W chrzesc;ijanstwie zycie pozagrobowe maze bye n'azwan-;-n-ad-"zy
ciem, rna bye jego pel,nig, i rozk'Vvitem, uwolnieniem ad slabos~i 

{i cierpien, wzmozeniem i jakl()sd()w~ przE"mianq. Jest to wi~c prze
I ciwienstwo i hinduizmu i buddyzmu, be zlqczenie z Bogiem zacho
wuje indywidua1nose czlowieka i 'Wzmaga niejako stopien jego zy

I cia. Tylka chrzescijanski typ konstrukcji 10su 1udzkiego zgadza si~
l z maim poj ~ciem n at,ury i po·W'olanJi.a czAAvieka. 

Tu spestrzegam si~, ze dzhvnie lartwo zalat,vilem si~ z mnogosciq 
1'e1igii - a wydawafo si~ to tak trudne! Czy nie zlekcewazylem 
wlasnego Iwyznania ograoniczonosci? Czy moze niechcqcy juz sobie 
()dpowiedzialem na dopiero co postawione pyta.nie : czy czlovJaek 
mys1qcy moze wyjse poza .wia'r~ podstawmvq, wiar~ w sens i mi
lose? Nie cs.fkiem, jeszcze nie zlozylem wyznania wiary w ch1'zesci
janstwo, jeszcze nie p1'zek['eslilem innych 1'eligii i Siwiatopoglqd6w. 
Powiem z1'esztq od 1'azu, ze na podsta1wie dotychezasowych roz
wazan nie m6g1bym z1'obie ani jednego a'ni d1'ugiego - one go 
decyzji jeszeze ·nie wysta1'czajq, chociaz stwa1'zajq dla niej pe'Wne 
przeslall1iki. 

Zle 'Si~ zresztq wyrazilem: nie maze bye mowy apr z e k l' e s 1 e
n i u jakiejkolwiek religii ezy wizji swiiata. Nie tylk{) dla.tego, ze 
rozsqdek nakazuje wie1kq ostroznose w interpretacji. Sqdz~, ze mia
lem prawo dokonae takiego sprowadzenia r6znych religii do za
sadniczych i rozbieznyeh wa1'iant6w sensu swiata i losu 1udz
kiego. Ale ad tego da1eko do przekres1enia i ,odrzucenia. Kazda 1'e
ligia i kazdy swiatop_oglqd stano~ilL112-niejsze lub ~i~kszej;ogach~o· 
mysl{TdosWiaaCze~ zycia duchQWego. Jestem s~~adom tych bogactw 
1 przeczm;;;a;n:}, zeo wielu7 n1Cn nie wiem, nawet nie podejrzewam 
ieh istmienia. Bo1ej~ nad swojq niewiedzq i ub6stw'em. Chcialbym 
poznae wszyst,ko i wszystko przezye. Wiem, ze to jest niemozliwe, 
rwyznaj~ raz jeszcze swojq ograJniczonose. Niemniej chc~ jq w mia
r~ 111oz11wosci przezwyci~zae i t{) musi mi wysta1"czye. 
/ R6znice teoretyczne pomi~dzy religiami nie przekres1ajq ich 
osiqgni~e praktycznych. W wypadku chrzescijanstwa i buddyzmu 

p. stawia\m wyzej chrzescijanskq k(mrcepcj~ rmHosci ad buddyj
skiej koncepcji rwsp6kz~a, choe w praktyce buddyjskie wsp6l
czucie-milosierdzie maze miee wi~kszq wartose niz chrzescijan
rka milose - to zalezy jak si~ je praktykuje. W kazdym razie 
jednak nie iffiOg~ p1'zerkresIie i odrzude buddyjskiego wsp6lczucia 
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i powiem ml/wet wi~cej, ze chrzescijanskiemu milosierdziu cz~sto 
ga brakuje tzn. hra1kuje prostej s'wiadomdci powszechneg'O ~rpie
ni.a i smutku. "Tylka ten, kto placze ollad sobq, moze pla1kac nad 
innymi. Ze 'Wspolczucia wykwita kwiat milosierdzia" (Fulmio Ma
su tani, Buddyzm a chrzeScijanstwo, "Zna'k" nr 141). Buddyzm nie 
zna poj~cia grzechu jaiko rwykroczenia przeciwko Bogu, a zatem jest 
mu zupelnie obcy starotestamentQ!wy odwet Bog za @.!!l~ Jego 
Pl"a'Wa i fa'ryzejska v oga-rda wobec grzeszmika. Wszyscy Sq podlegli 
cierpieniu i starajq si~ od niego U'wolnic - f'O wszystlro. Przy czym 
sposob uwolnienia si~ - wyzW\olenie z pozqdan - nikamu nie 
maze szk odzic; wlasne w yzwolenie jest zach~tq i przykladem dla 
innych. "Idzcie tedy, dla pozytku I,wielu, dla dobra ludzkosci, ze 
wspolczucia dla swiata" - mowil Budda. Tymczase m w chrzesci
janstwie esad niektorych starotestamentowych motywow ,nie zootal 
przezwyci~zony do konca. Zresztq groznie jszy i bardziej ukryty jest 

( osc:d manicheizmu - szkoda, ze w pierwszych wiekach chrzesci
janstlvvo nie Styk9JO si~ ra1czej z buddyzmem. 

Rozpatryiwane w kategoriach ontoloEicznych buddyzm i_chrzesci
l &J1StJWOprzeczq sobie nawza'jem. Bog Abraha!ma >okresla siebie jako 
tego "ktory jest", cFir zescijanre zatem dqzq do Niego ja'ko do irodla 
istnienia, celem zas buddystow jest quasi-niebyt, nirwana. Dro
gi wiodq'ce do tych celow zdajq si~ bye r6wniez przeciwne. Ale 
w praktyce roznice ollie Sq tak wielkie, a rmozna mQwie takze 0 po
dobienstwach. I tu i_t a;m p'odstaiwq jest przestrzeganie przykazan 
moralnych. Bez sHa (przykazan mmalnych) nie mozna osiqgnqe 
zadnego z i\vyzszych stop'lTi zycia duchowego. Te przykaZiania bud
~YJskie w wielkiej mierze pOlkrywaj q si~ z chrzescijanskimi. Funda
mentem zalwsze jeSit prze2lWYci~zenie zlych sklon:nosci, opanOiwy
wanie si~. Rozwoj chrzescijanski apiera si~ 0 paradoks "kto straci 
dusz~ SlWOjq, zyska jq". W buddyzmie tego nie ma, zanik pozqdania 
i£tnienia nie prowadzi do odzyska!!1ia Iwszystkiego, co si~ stracilo. 

yc moze jednak Toimice wi~ksze Sq w slowach, nU W, samej Irzeczy. 
Coz moze!!?-y wiedziee 0 z ciu r~dzitwie_"o9wieconych"? 

\1.1 Oibu religiach kO!!1te~pl3!cja odgrywa zalsadniczq rol~. Istniejq 
oczy:v.ri.scie roznice -;w jej opojIl11DVva!l1iu: W! buddyzmiejest to kontem
placja na turalna, s~uzy do osiq:g!!1i~cia wyzszei sa'll1oSwiadomosci i do 
'VvyZszego op'1mowania si~,~w chrze,scijanstwie :z;rnierza do ol1warcia 
si~ na dzialanie Boga i do zjedIl'oczenia si~ z Ni,m. Buddysta moze 
liczye tylko na siebie, stqd ogromny nacisk na metod~, na technik~ 
sl;:upia1nia si~, czasem wyglqdajqGq alz dzhvlac:z;nie. W praktyce zycia 
jcdnak chrzescijanstwo zach'Odnie jest 0 I\viele bardziej "aiktywi
styczne". Wynika to z nakazu c z y n i e n i a dobrze i pocistawie,nia 
blizniego na miejsce Boga ("coscie uczymili jedneirnu z tych malucz
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kich, mmeSCle uczynili"), ale zapewne i takze arystotelesowskiej 
koncepcji cnoty i ogolnego cha,rakteru cywilizacji z~chodllliej. 

Tej cywihzacji, zw1aszcza W obeonej fazie rozwb}owej, bardzo 
brakuje elementu kO[lt,£mpl aK: ji Rzecz ciekaJwcl, chrzescijaiistwo nie 
potrafi1o go jf j zas'Zczepie. Wydaje si~, ze cywilizacje wschodnie-' 
Sq ni~ znacznie bardzie j przenikni~te. Wprawdzie slysz~, ze np. 
\,; Wietnamie ta kontemplacja to cos ba'rdzo powierzchownego 
i zdawkowego, zas druka.wany nieda'WTlo w "Tygodniku Powszech
nym" Nha:t Hanh jest p()staciq nietYPowq, ale zapewne Wietnamu nie 
mozna uz.nae za typawy kraj buddyjski. Buddyzm przeniJmi~ty 
w nim zosta1 ,prZ!ez k'onfucjoniZ!m, a ·chrzescijanstwo jest tam daleko 
silniejsze [liz w in:nych krajach azjartyckich. Samospalenie si~ jako 
protest jest lllQwosciq w buddyzmie, takze bezposrednia dzialaln05e 
politycz,na bO[lzOw jest '\v ramach tradycyjnego buddyzmu zupe1nie 
niezrozumiala. Widae rowniez duzy wplyw chrzescijanstwa: bud
dysci dqzq do i,nstytucjonalizacji, starajq siE;wlypracowae doktrynE; 
spolecznq, n asladujq obyczaje chrzescijanskie (np. b1ogoslawienie 
obrqczek W czasie slubu, zawieralllego obecnie cmaz cz~sciej w pago

, dzie, a nie IW d omu przed oHatrzem przodkow). Mlodzi bonzl{),wie 
poc1noszq oczy i usmiechajq si~ do dziewczqt - wido'k dla tradycyj
nego buddysty, zwlaszcza wyzna1wcy hinayany, wr~cz szokujqcy. 
Moze nied1ugo weZlmq, jak ojciec Duval, gitary i b~dq spievvali 
o 	smutku ist'nie nia? 

Jakby nie bylo - ceni~ tbuddyjskq duchc>wose. Nic mi to nie 
przeszkadza, ze buddyzm zaczyna bye modny w niektorych krajach 
chrzescijanskich. Mo·ze p()moze OIn chrze scijancm o'dn alezc kOintem
placj~ \We w1as'nej rel igii? Jak \vliad omo Merton cdk:ry1 chrzesci ja n

, stwo dzi~ld zna jOimosci z wyznaw cq hinduizmu. Zapewne chrzesci
. janom za'chioclniej cywiIizacji buclclyzm moze pomoc odkrye pra
wos1awie. 

Stefan Wilkanow icz 
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Szukanie swego rodowodu ideowego staje si~ czasem potrzebq 
wewn~trznq. Rodowod tluma'czy wiele z naszych przekonan, stylu 
post~p{)lwania, postaw'y Zydowej. Bywa usprawiedliwieniElm tego, co 
wyroznia nas sposrod ol(;oczenia, tego, co budzi czasem niech~e lub 
ironi~ postronnego obserwat()lfa, a czasem wywoluje lekcewazqcy 
smiech gawiedzi. 

Poja!wila si~ nieda'A'II1o ksiqilka Igora Newerlego pod tytulem 
. Zyw~iqzanie. Poswi~cona jest przedewlszystkim postaci czlo
wieka, ktorego naz·wisko stalo si~ w powszechnej swiadomosci sym
bolem czeg.os b3lrdzo lWielkiego - doktora ..laillusza Korczaka. Ale 
2< utor nie koncentruje si~ jedynie na sylwetce KorClaka . 'j niepo
rZqdnej narracji gubi si~ ciqgle postae glownego bohatera. Newerly 
nie zdecydowJal si~ ani na napisa:nie mooografii, ani na vie roman
cee, ani na palll1i~tnj,k wlasnych koota!ktaw i lat wspolpracy z Kor
czakiem. Zamiast tego dal czytelnikowi pot~zny zbior notatek, ktore 
moglyby posluzye do kazdego z wymienionych ce16w. Swiadomie 
zamierzony almorfizm ksiqzki przydal zawartym w niej mys10m 
waloru beZJpos.redniosci i autentyzmu. D1atego ten opolrny 'W 1ekturze 
ciqg skojarzen historycZlnych, filozoficmych i rnora1nych, Iwpledo
nych w lancuch wydarzen i anegdot ycznych migarwek budzi r 02
m aite refleksje. 

Zywe wiqzanie jest przede wszystkim okres1eniem rodowodu ideo
wego, spog1qdaniem wstecz, szukaniem swych protoplastow i pre
kursorow. W tym sensie nalp isanie takiej ksiqzki musialo bye we
wn~trznq potrzebq. Pomnik d1a Korczalka i srodawiska, ktore go 
uformo'w1alo, jest spraWq wtorollq, rezultatem. 

I tak przeclimiotem rozwazan Newerlego stala si~ tradycj a rady
ka1nej inteligencji polskiej na przestrzeni ostatnich siedemdziesi~ciu 
1at. 'Dworzq jq poko1enia: nauczycieli Korczaka, jego samego i jego 
ucz:niOw. Odbwarzanie tradycji - jesIi nie ma sprowadzie si~ do 
martwej i jedynie werba1nej re1acji, ale rna oddae t~tno czasow 
minionych - jest zadaniem trudnym. W Zywe wiqzanie wplotly si~ 
nazwiska i anegdoty ·rysujqce atmosfer~ 1at dzie\vli~esetnych, dzie
wi~eset dziesiqtych, dwudziestych, trzydziestych. Naztwiska to szcze
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golne. Dia wta jemnkz'onych w dzieje po-lskieg·o radykaliZJmu sC) one 
haslami wlymownymi - wiadomosci 0 ich powiqzaniach :z biografiC) 
Korcza,ka stanowi C) niejako uzupelnienie topografii ludzkiej tamtych 
lat, lll.1ogC) zaciekalwiac, dziwic lub radoWlac, jak oglqdanie ma,py 
zna jomych ,okolk. Taok zresztq jest z calq ksiqzkq, ktora robi wra
zenie 'wl6cz~gi po dobrze autorowi znanych zakqtkach historii nie
dawnej. Dla rzeszy tych, ktorym ta kraina jest obca, ksiqzka pozo
stanie zapewne niezbyt zrozumialym zbi-o:rem luznych i'nformacji 
i n iedosc k omunikatyw1nych, moze zbyt lirycznych refleksji. Wyda je 
si ~ wi~c, ie Z ywe wiqzanie n acpisal Newerly dla niewielu czytelni
k6w. Kryje si~ w tym moze jakis zlosl~wy rachunek za sztucznie 
umasowionq lektur~ Pamiqtki z ceLulozy (przed jedenastu laty sam 
m usialem z niej odpowiadac na ma turze ... ). Szkoda, bo f\vlasnie ta 
:r;,owa ksiqzka jest autentycznyrrn swiadectwem zbyt malo wsrod 
r,as uswiadomio'nej, a jakze dzis waznej i cennej tra.dycji radyka
lizmu polskiego - tradycji ludzi niepolwrnych. 

PokornC) polska irnteligencj a radykalna na'ogol nie bywala. Ani 
w obec k'olejnych Iwladz, ani wobec "zdro.....vlo myslqcej" cz~sci spo
leczensuwa i uznawanych przez 'niC) au torytetow. Moze dlatego nie 
kwapio'no si~ nigdy do stawiania pom nika jej zaslugom spolecznym, 
k t6re zresztq zwykle budzily niepokoj wsrad tych, co l~kali si~ 
ema,ncyp acji mas. 

Historiografia ostatnkh stu lat takze nie odtworzyla jeszcze w spo
sab zadowalaj C)cy roli wlielu wybitnych jednostek, ktore SWq po
stawC) i dzialalnosCi q odegraly znaczqCCj 'I"ol~ w dziejach spoleczen
stwa. Gdy 1Jworzyly si~ mity Ligi Na1rodowej i Legionow, radykalna 
lewicuj C)'ca inteligencja nie stworzyla wlasnej legendy. Potem bylo 
za pM.no: przyszedl c,zas kl~ski i zalamarnia si~ mitow. Dzis natomiast 
p rzeka1zyw arna przez szkol~, uczelni~ ezy ksiqzk~ histo~ia - z'wlasz
cza historia ostatniego stulecia - jest bardzo uboga i nudna. W tr,os
ce 0 scis!ecdt\ovorzenie schematu praIWidlowosci spolecznych zagu
biono cale bogactwo anegdoty historycznej i jej bohaterow, zywych 
111dzi. Stradlismy w ten sposob ,mozliwosc durnania nad tym, jak 
w zmieniajqcych si~ stale i niepowtarzalnych sytuacjach histo
rycznych trwa ciC)gle ten sam kontredans ludzkich postaw wobec 
rzeczylwistosci : oboj~t,nosci i dzialania, egoizmu i poswi~cenia, po
dlosci i heroizmu. A t'o chyba naj1cenniejsza wychowlawczo i zawsze 
ak tua1na refleksja, ktorC) mfJZ:na wysnuc . ze studiaw nad przeszlos
ci C) . Pozbawiona jej nauka historii, w ktorej proste faildy i auten
tyczmi ludzie sC) tylkoQ ilustracjC) teoretycznych problemaw, jest 
glupia i lJJ.ikomu niepotrzebna, ja.-k rozwiqzana krzyzawka. 

Podswiadomq reakcjq na t~ histori~ bez czlowieka jest rozszerza
nie si~ we wspolczesnym spoleczenstwie forma'cji czlow!ieka bez 
hist{)rii. Tworzy si~ nowoczeslJJ.Y typ inteligenta, oktory kwestionuje 
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sensownosc 1 przyda-tnose kultmy historyoznej w zyciu. Niedose 
pc·wszechnie zdajemy sobie sprawp' z tego, ze nieznaj·omose .nieda.w
nej na'wet historii, to 'l1iebe2Jpieczny brak wsp6lczesnej formacji 
oby"vjatelskiej, cgra.niczenie mozliwosci u!motywowania wlasnych 
poglqd6w spolecznych i politycznych, a wi~c rezygnacja z samo- J 
dzielnosci myslowej w ocenie rzeczywistosci najbardziej wsp61
czesnej. 

Swiat radyka16w i liberalow polskkh - bo 0 nim jednak cheemy 
mowie - nie Zlnalael tez odpqwiedniego oclJbicia w literaturze. Rzecz 
tym dziwniejsza, jesli siE: zwazy, jak bard zo inteligencka w swych 
propa.rcjach tematycznych i upodOlba.nia ch jest nasza literatura dwu
di iestego wieku. A jednak w ydaje siE:, ze pewne sprawy i typy 
ludzkie charakterystyczne dla naszej lewicy zawsze oniesmielaly 
pisarzy. Tradycji radykali2Jmu spoleczn€g? imteligencji dotykali 
Q~~--.!.J:!.s~kr-otm~ Zero ki, pi,salL0 nim w~vyc 
powiesciach Brzozmvlski, Danilowski, Sieroszewski, pozmej troch~ 
K aden. MalolWniczy swiat ludzi podziemnych pr6bowal odtwaTZac 
Strug. Mimo to wszystko, bra:k jest w literaturze pelniejszego obrazu 
polskich srcdowisk radyka,lnych, lch genealogii spolecznej, ideowej, 
przemian wewl1E:trznych, zdrad, rozlam6w i zestarzen, ponownych 
l'ozkwitow w nowych ,pokoleniach i w nowych warunkach. A zycie 
same mo:gl{):by przeciez dosta1rczye fabuly do najbogatszych nawet 
epoped. Muszq one jed'l1ak poczekae jeszcze 'I1'a srwych autor6!\v, a :bye 
m aze - i 'l1a swoich czytelnikow, bOlWieun prezent,olWane w nich 
tradycje lokazalyby si~ tylez niepopularne, co i nieznane w pok,o
leniu malej stabilizacji. 

F ragmenty epopei czekajq wiE:c ,rozsypane po sta·rych szpargalach, 
pami~tnikach, wspomnieniach, ro:cznikach da'wnych czasopism i ak
tach procesow politycznych. Si~gaj q do nich na'll'kowlcy dla wyjas
nienia interesujqcych ich szczegolowych zagadnien historycmych. 
Nasze ambicje b~d'l mniejsze, a cel Tefleksji nad dziejami inteli
genta-radykala bardziej osobisty: w historii jego zmagan, osiqgni~e 
i pomylek szukae b~dziemy roddwodu wlasnych, ale po ,nim odzie
dziczonych posta\w, zachowan i kryteri6w wa1rtosciowania. 

* 
Przyj~cie przelomu pozytywistycznego za punkt wy]SClOwy roz

wazan jest oczywis,tym uproszczenie1J11. Nalezaloby moze wraz z Be
rentem w poszukiwaniu 'poczqtk6w cofuqc si~ do czas6w Sejmu 
Czt eroletniego. Ta inwicja kryla si~ zapewme w zamiarach Zerom
skiego, by klamrq Popiol6w, nienapisanych Iskier, Wiernej rzeki. 
i Urody zycia objqc cale stulecie dziejo'w spoleczenstwa. Pierwowzo
r6w inteligenta-radykala iffiozna szukac w epokach odleglych. Lata 
Szkoly GI&wnej i PDpowstaniorwego exodus'll z podupadlych dIWor6w 
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szlacheckich do miast uczYll1ily jednak z inteligencji warstw~ ist6tnq 
zar6wno pTzez jej wzrost liczebny jak i przez InOWOCZesnq formacj~ 
umyslowq. I w tYIIl1 socj'ologicznym sensie owe lata stanownq jakis 
poczqtek. 

Zjawisko przelomu pozytywistycznego w dzieja-ch kultury pol
skiej analizolWano wielokrotnie. Wyjasniano filozoficzne, naukowe, 
spoleczne i polityczne aspekty ideologii zaiw-artej w pUblicystycznej 
kampall1ii "mlodej prasy". Podkresl<ono wiele Tazy rewolucyjnose 
nowych hasel, kt6,re musialy wZJburzae umysly czytelnik6w. Warto 
jednak dostrzec jeszcze jednq stfO'n~ tego zjawiska. 

Trese oskarzenia l"zucanego przez pralS~ pozytywiStYCZDq przy
gniecionemu klE=;skq politycznq i niedojrzalemu do koniecznych prze
mian strukturalnyeh i ekonomicznych spoleczeiistwu byla dla niegc 
niewqtpE,wtie obrazliwa. Niemniejszym kamieniem obrazy i nie 
mniejszym n01)um byly osoby oskariycieli. Dotychczas opini~ pu
blicznq i spol:eczne zachowania ksztaltowaly - ezy moze ksztalto-wac 
chcialy - dwie sily przeciwstawne: za-borczy rzqd, oddzialywuj qcy 
mCCq swych ukaz6w, sotni kozakow i represji, oraz opozyc.ia pa
triotyczno-zachowawcza, zbliiJona zazw!yczaj do Kosciola i przez 
usta jego przedstawicieli najcz~sciej wyglaszajqca sqdy. Inne sHy 
o aspiracjach wychowawczych wobec spoleczeiistwa po roku 1864 
w zasadzie nie istnialy. Wczesniej 23'S - jesli pojal\vialy si~ W oso
bach wieszcz6-w\ ezy mlodocianych czlonkow Rzqdu Narodowego 
w 1863 roku, to zdarzalo si~ to spora'dycznie i mialo charakter wy
st'lpieii indywidualnych. 

Instytucjq, kt6ra dzialala przez czas dluzszy, opierajqc si~ 0 silne 
zaplecze spolec:one i dysponujqe barr dziej rozbudo,wanq ideologiq, 
bylo emigracy jne Towarzystwo Demokratyczne. Ohok programu 
politycznego reprezent()lwalo ana takze powazne aspiracje wycho
wawcze wobec narodu. Dram atyczna kl~ska pow~tania skompromi
town!a je.dnak w k rajowej opinii publicznej ideologi~ emigracyjnq. 
Lata popowstaniowe dezintegrujq spoleczeiistwo. 'pozbawiajq c ~e 
wyraznych osrodk6w ideol\vyeh. Wyj sciem psychicmie najlatwi~j 

szym jest ucieczka w sk rajny beznadziejny konserwatyzm. 
Sytuacja zmienia si~ rwraz z "wybuchem pozytywizmu". Wraz 

z nim pojawia si~ l1:owa sila, dzialajqca 'poprzez pot~zniejqcq i szybko 
unowO'czesnianq pras~. Inteligencja radykalna - ludzie 0 zerowym 
poczqt.kowo autarytecie spo!eczmym - osmielali si~ krytykowac 
uS1.alone powagi, pouczae spoleczeiistwo, obejmowae rol~ w ycho
wawcOw. Tuzink owy czytelnik "Przeglqdu Tygodniowego" czy 
"Prawdy" zzymal si~ zapewne na <mentorski ton artykul6w, ale nie 
odczuw\'ll chyba calej niewlasciwosci sytuacjL Uzurpacja musiala 
dotknqe ZlWlaszcza dotychczasowych monopolist6w, a wi~c najwyzsze 
sfery SIpoleczne i Kosci61. 

http:opozyc.ia


NIEPOKORNI 1441 

Krzepnqc 'W WaTstw~ spolecznq inteligencja si~gn~la po rzqd dusz 
stajqc iW sytua~ji trzeciej sily. Nie miala ona za sobq zadnego man
datu: ani tego, ktory daje sila polityczna, ani tego, ktory chroniq 
tradycja porzqdku spolecznego i atUtorytet reli.gijny. Si~gn~la wi~c 
po mandaty, ktorych wa!l"tose nie byla dostrzegana przez przeciwni
kow: stala si~ heroldem wiedzy i post~pu oraz trybunem ludowym. 
W gruncie rzeczy i jedno i drrugie bylo przywlaszczeniem: i rzeczy
"\vista wiedza naukawa i rzeczywiste rozumienie interesow klas wy
zysk~wanych byly w gronie inteligencji pozytywistycznej dose nikle. 
Pozycja trzeciej sily w spoleczenstwie pozostara jednCllkze inteli
gencji radykalnej na wiele dziesiqtk6w lat i automatycznie niejako 
zdeterminowala jej stosunek do wymienionych poprzednio pot~g. 
I tak zostalo: administracyjnie i duchowowo wyklinani, cenzurmvani 
i wyszydzani - byli jednak owi lradykalowie sluchani, czytani, 
plodnL Z biegiem lat urosli na rzeczyrwistych organizatoro1w opinii 
publicznej. 

Pierwszq szkolq polskiej ilnteligencji radykalnej byl pozytywizm. 
Czym byl on dla tej formacji, co zwllaszcza pozosta'Wil w niej istot
r.ego i trwaleg'o? 

Pozytyrwistyczna wizja rzeczywistosci byla wizj~ przyrodQiczq . . 
Zycie jednostki l'lldzkiej i zycie spoleczenstwa stanawily teren po
szukiwania pralwidlowoSci hiologicznych, u podstaw historiozofii 
lezaly prawa rozwoju gatunkow'. W wiedzy '0 swiecie panowal po
dziwu godny logiczny porzqdek i analogiawszystkich nauk: Newton 
Darw1n, Mill, Taine i Buckle uzupel-niah si~ 'Wzajemnie w wyjas
nianiu rzeczywistasci, w ktorej jeszcze zdarzaly si~ zagadki, ale nie 
bylo juz tajemnic. Uscislajqca korekta obj~la takze swobodne sqdy 
datychczasawej romantycznej i po epicku upraV\~ianej historii. Zmie
nil si~ tez i ton wyciqganych z niej wnioskbw. Pra<\va wolnasci, row
nosci i braterstwa l'lldzi - niegdys uzasadniane przez filoz,ofow, 
pMniej przyjmowane po,rywem uczue - zyskaly motywacj~ nOWq 
przyrodniczq i ekonamicznq. Byl czas W\iedzy i post~pu. 

Odnajdywanie determiJnujq,cych pra\\vidlowosci sprzyja nonszalan
cji wobec gwaltownych ocen moralnych i kwestionowaniu przyj~
tych powszechnie pewnikow dotyczqcych zycia spoleczuego. Inteli
gent-pozytywista z rezerWq odnosil si~ wi~c do mistycyzujqcych teo
rii na temat przyczyn upadku niepodleglej Polski, do wzdychan za 
u traconq przeszlosciq, kwestionowal pewniki "przyrodzonego po
dziaJ:u na stany wyzsze i nizsze" w spoleczenstwie i szacunku przy
naleznego 'wszelkiej wladzy. Po prost'll mial w tych sprawach w!l:asne 
poglqdy, tym cenniejsze, ze uzasadnione racjonalnie i zgodne z calq 

. wizjq rzeczywistosci. Z zasa:dy przy tyrrn nie wierzyl w POWTOty, ale 
wlasnie IW post~p, rozwoj, ewolucj~ gatunku homo sapiens. Kryte
terium doroslosci socja.lnej poszczegolnych w'arstw i przyslugujqcego 
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im prawa do samodzielnosci widzial jedynie w przekroczenill progll 
oswiatowego co bylo z,resztq naturalnq konsekwencjq wyznawanego 
przezen kultu wiedzy. 

Tak rozszerzalo si~ pierwsze i zasadnicze has1<o inteligenckiego 
liberalizmu: pelnia swabody i s3lmodzielnosci dla czlolWieka oswie
conego. Talk zlobila si~ gralnica psychiczna mr~dzy ceniqcym nieza
leznose, pelnym rezerWy Iwobec autorytet6w, wierzqcym w post~p 
i rozum inteligentem, a konserwatywnq, petnq zaufania do tradycji 
i jej wzorc6w resztq spoleczensvwa. -. 

Elita ludzi oswieoconych wzrastala liczebnie - i wzrost ten w nie
przychylnych dla kultury polskiej warunkach jest swiadectwem 
niemalych sil I\vitalnych ,naTodu przeksztalcajqcego si~ w!brew ten
dencjom zaborcow 'W nowocz,es ne spoleczenstwo. 

Trudne dziecins,t;wo i-nteligencji polskiej wycisn~lo histQlryczne 
pi~tno na jej f'oI1macji pot~gujq'C jej dynamizm ~deologiczny. WaTto 
uswiadomie s obie kilka istotnych tu moment6w. 'Dradycja szlachec
kiego dworku czy dwcru, to talkze i tradycja zdumiewajqcego rytmu 
powstan co pokolenie, a ,\ (i!ic ja1kiegos przyjm ovJania odpo·wiedzial
nosci za los narodu. To poczucie odpowiedzialnosci pozostalo, choe 
zmienialy si ~ oceny sens o'wnosci wystqpien zbrojnych. Pozostal tez 
wpojony w psychiiki Mickiewicz, nie dajqcy si~ wykarczowae i tkwiq
cy pod warstwami Buckle'a, Spencera czy Ma:f'ksa. Jednoczesnie 
dzialal pOlzytywistyczny lwlt wiedzy i po.st~pu i uraz na punkcie sar
mackiego marazmu zacofania. Wreszcie silnie wybujale poczucie 
sa moc1zielnosci 'obywatelskiej i g()dnosci ludzkiej czynily tym bo
lesniejszymi ciq.gle upokcrzenia narodowe, ktorym zresztq cz~sto 

towarzyszyly i upokorzenia s,ocjalne: cenzus wyksztalcenia bynaj
mniej n ie pok1"ywal si~ z cenzusern majqtkowym i glodne kariery 
intelektualistol1.v by-waly nielatwe. 

Wszystko to PotE;gowalo aktY\\~!1oo.§e ideolog1czn q i myslenie kate
goriami spolecz·nymi, sklanialo do szukania ncwych formul zaanga
gazowania. W atmosferze I=0,\vszechnego nieza,dowolenia i dezinte
gracji lat 70-tych i 80-tych 'WSIT:od inteligencji pojawia e sip' pocz~ly 
sv,ric:dectwa no,\ve j idci - idei buntu. 

Dzieje buntu r,ozpocz~!y si~ w KongresolWce, gdzie najsilnicjsze 
bylo cisnienie sytuacji. Rew'Olucjonizowanie spc!eczens tlwa 'W t am
tych wa runkach bylo jednak trudne: musialo bye zaczynaniem od 
poczqtku, rzeczywistq praCq od podstaw. Programy pierwszych 
organizacji socj'a listycznych czy irredentystyczych zdumiewajq dys
prcporcjq sta'Vvianych celow i posiadanych srodk6w dzialania , 'wy
dajq si~ szczytem naiwnosci studenckiej, ale jednoczesnie uderzajq 
umiej~tno§ciq patorzenia i planawlania na dziesiqtki lat. 

Z perspektywy n iemal stulecia latwiej jest dokonae bilansu. Ana 
liza skoku histOirycznego, jakiego dokonal narod w, ciqgu trzydzie
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stu lat poprzedzajqcych 1 Wojn~ 8wiatowq, nadaje wlasciwe pro
porcje ['oiwniez wyniikom dzialania inteligencji radykalnej. 

Odnowa zycia politycznego zostala zacz~ta od zera, a w efekcie 
przyni,esla pOI\\Tstanie i r02!Woj kilku maso,wych partii i wielu mniej
szych orgarnizacji. lch dzialalrnose z jednej strony sUnie zdynami
zQ\.va.la i uswiadomila spoleczenstwo, z drugiej - zapisala na swym 
k<lncie liczne sukcesy, za["owno w ksztaltowaniu stosunkolw spalecz
nych /wewnqtrz srpoleczens1l\va ja1k i w Imobilizowaniu go do oporu 
vlolbec wladz ·zabo-rczych. 

Wstrzqs rewolucji w 1905 roiku byl tu dowodem rwyrrwwnym. 
I dla zabo['cy, ktory po raz rpierwszy chyba od 1830 r'oku stracil 
w tym stopniu panowanie nad sytuacjq, i dla konserwatywnej. 
i prawomyslnej cz~sd spo!eczenstwa, ktora pierwszy raz dos t rzeg!a, 
ze idq czasy nowe, zupelnie roime od tego, co bylo dotqd, i 'Wreszcie 
dla wl5zelkiego odcienia zywiolow radykalnych, dla ktorych rewo
Iucja , choe w ostatecznym r ozrachunku nieudana, mogia bye pierw
szym przeglqdem sil i bilansem osiqgni~e. Rozwoj dotyczyl i innych 
dziedzi'n zycia spolecznego, a najbardziejchyba imponujqcy m os iq 
gni~ciEm by! 'Wszechstronny post~ w dziedzinie oswiaty i kultury. 
Wkl<J. d radykal'nej inteligencji w rozwoj literatury polskiej k8nca 
XIX i 'poczqtku XX: wieku nie wymarga chyba przypominania. Wsr6d 
lworcow k ultury - lite.ratow, artystow: - odnaleze m azna przedsta 
wicieli wszystkich chyba ugrUJpowlan lEi\vicy spo!ecznej. Mniej 
maze zna'ne Sq inne aspekty dziala1nosci kulturalnej tych kn;gow. 

Raporty z Priwislanskiego Kra ju do Petersburga wl3kazujq w 1900 
relm, ze 33010 1udnosci wiejskiej !(,ongrresowki uczy si~ nielega1nie 
czytae i pisae po po1sku. W rmiastach dzialajq napol 1egalne ochronki 
i szkolki ,poczqtkowe dla dzieci wbotniczych. We wszysbkich gim
nazjach Kongresowki dzialajq tajne k61ka samoksztalceniowe z pro
gra meT11 nauk histarycznych, spolecznych i przyrodniczych uzupel
niajqcym i korygujqcym wiadomosci przekazywane przez carskq 
szkal~. Zespoly samoksztalceniowe istniejq rowniez \vsrod studen
to w, gdzie do minuje histc["ia Polski i ekcnamia, a zwJaszcza mar
ksizm. W Warszawie przez szereg 1at funkcjonuje Uniwersytet La
tajqcy, na ktorym kilk1.l'nastu wykladowcaw przekazuje wiedz~ kilk u 
setkom sluchaczy i s!uchaczek. Po 1905 roku jego m iejsce zajmq 
Wyzsze Kursy Nau1 owe. SystEm stypendialny dla naukcwc6w i pu 
blikacj~ dzi€l naukawych zapewnia Kasa Miano'Wskiego, ogromne 
przcrlsi~wzit'i'cie, b~dqce do·...·rodem ofi'arn:Jsci spolecznej i tr :cski 
c ro.Zlwo j kultury. Kata10g z roku 1911 wylicza przeszlo 300 pozycji 
wydanych w ciqgu kilkunastu lat sta raniem Ka",y, w tym kilka
dziesiqt prac wielotamowych i kilkanascie periodykow. Wreszcie, 
gdy w 189S Toku antysemicka "Ra1a", n iestety wraz z "Przeglqdem 
Katolickim", zaatakujq publicznie czyte1nie Warszawskiego Towa 

http:zQ\.va.la


1444 . BOHDAN CYWINSKI 

rzysbwa Dobroczynnosci za szeTZenie nieprawOlIriyslnej i antykosciel
nej literatury i tym sposobem zaprolWadzq do Cytadeli szereg dzia
laczy oSlWiatowych, okaze si~ wowczas, ze w Warszawie dzialajq 
22 spoleczne czytelnie rabot!llicze z ksi~goz.bi'oralIni i statystykq wy
pozyczen niegorszq od stanu z lat dwudziestych obecnego stulecia . 
Kozmiar tych wszystkich legalnych i nielegalnych form pracy 
kultura1nej i oSWliatowej umozliwi w 1905 r. udane prze-prowadzenie 
strajku szkolnego, repolonizacj~ szkolnictwa, zywiolowy rozwoj 
szkol wiejskich. Wiele moina by przypomniec i z in'nych dziedzin 
zycia spolecznego, jak chocby rozwoj spoldzielczosci wiejskiej do
konywujqcy si~ ·w niezwykle tTudnyich warunkach, a jednak sku
teczny. 

W jakiej mierze te 'osiqgni~cia calego spoleczenstwa moin3 wpi
sywac na historyczne konto zaslug ra-dykalnej inteligencji? Odpo
wiedz na to 'Pytanie za,lezy od tego, jak zab'eslimy granice tej gru
py spolecznej. Radykalizm czasow, 0 ktorych mowimy, mial wiele 
imion i z pelWnosciq nie zamykal si~ w ramach okreslonej organi
zacji czy paTtii. ,W laia'ch ·osiemdziesiqt)'lch i nawet pozniej wiel
kiemu napiE}ciu ideowemu wsrod ilnteligencji towarzyszyl niemniej
szy chaos ideologic~ny - ostrzejsza polaryzacja mi~dzy biegunami 
paTtii socjalistycznych i na!I'odowej nastqpila dopiero po 1895 roku. 
Totez - zwlaszcza w odniesieniu do lat wczesniejszych - nie moina 
uwazac przynaleznoscio~ganizacyjnej za najistotniejsze kryterium 
ideologiczne. Istotne bylo chyba jedillo - postawienie w swej dzia
lalnosci i IW p!I'ojektach przebudowy spoleczenstwa na CO!I'az szerSZq 
emancypacj~ klas wyzyskilWanych - proletaTiatu wiejskiego i miej
skiego. Co najmniej na emancypacj~ - bo w~ radykalniejszych sfor
mulowaniach programowych wyraznie wskazYWaillo na rewolucj~, 
jako na punkt docelowy dzialauLa. 

Dqzenie do zdynami'Zowania biernych dotychczas wa·rstlw p!I'oleta
riackich wyraialo si~ w ba!I'dzo roznych i niejednokrotnie sprzecz
nych ze sobq szczegolowy,ch plI'og,ramach - niemniej lwia cz~sc 

tych wszystkich inicjatyw, ktore przytam;alismy przed chwilq, byla 
swiadectwem tego pot~znego prqdu spolecznej lewicy. 

W centrum tych roznorodnych spraw stala zresztq wciqz ta sama, 
moze wi~c i szczupla grupa osob. Sledzqc na 'przyklad szczegolowe 
biografie ludzi ta1kich, jak Ludiwik KrzywIcki, Edw~rd Abramo'wski, 
Jan Wladyslaw DalWid, czy - z mlodszych 0 pokolenie - Helena 
Radlinska, Stef-ania Sempolowska, lub cho6by Janusz Korczak, 
otrzemy si~ kolejno 0 wszystkie wymienione i 0 dziesiqtki niewy
mienionych tutaj akcji. Wspolnota, a co najmniej podobienstwo idei, 
zainteresawan, w:spolne zaangaiJowania, cz~te wspolne uwi~zienia 
i zesla'llia stworzyly niezwykle silnq !Wi~i nieformalnq mi~dzy tymi 
ludimi, przechodzq·c 'na pokolenia uczniow i nast~pcow. Rzadko 
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byly to, jak IW wypadku Radliilskich czy Nalkowskich, tlfadycje ro
dzinne. W ruchu radykalnym, niby na froncie, spotyka.li si~ ludzie 
z r6znych warstJw spolecznych - przez powolanie spolecznika czy 
rewolucjonisty wyobcowa!l1i ze swych sroqowisk - z zielmianskich 
dwor6w i zydowskich miasteczek - salmi homines novi, kt6rzy 
decydujqc si~ na zaangazowanie graniczqce z nielegalnosciq, lub 
wprost na prac~ Iw podziemiu, palili za sobq mosty lqczqce ich ze 
srod<l"wliskielm. Zeromski naZlWal ich ludzmi bezdomnymi. Myslqc 
o ich osalmotnieniu, trzeba uswiadomie sobie, w jakim stopniu ich 
poglqdy, obyczaje, post~powlanie i cele dzialalnosci odbiegaly od 
przyj~tych przez opini~ publicznq norm, trzeba tez zajrzee do teks
t6w kaz,ail kier,owClnych J)rzeci!\vko socjalistolmze wszystklch niemal 
·ambon. Byli zgorszeni dla swiata i swiat kamienowal ich ch~t

nie, z zapalem godnym lepszej sprawy. 
Przypatrywanie si~ biografiom po:zJwoli illie tylko odtworzye dzie

je akcji i s'rodowisk - umozliwi zaobserwowa·nie postaw, przyjmo
vvanych kryteri6w wartosci, ddwnylwanych wybor61w. Etyka rady
kalnego inteligenta czeka jeszcze na sw~go badacza, choe zr6del 
jest 'wiele, a w atmosferze dyskusji 0 etyce laickiej tak brak uswia
domiem.ia sobie tych - naj·ceniejszych moze - tradycji. Moze boimy 
si~ rachunku sumienia wedlug zasad ojc6w naszych, zwlf6emy jednak 
uwag~ choe na pa'r~ momentaw charakterystycznych. 

Czy mozna m6wic 0 pOlwolaniu rewolucj.onisty? BrZlmi to troch~ 
szokujqco, a jednak chyba u podstaw etyki radykalow tikw~ to wlas
nie powolanie. Cechuje je wrazliwose na krzywdy spolec2llle, gniew 
wobec bezkarnosci wyzysku, gotowose do zaangazawania si~ w wal
k~. Powlola!l1iEI1l1 jest chyba to 'Subiektywne przeswiadczenie 0 obo
wiqzku we:i~cia w niej udzialu. W postawie tej dopatrywa!l1o si~ 
czegos ze 'znizania si~ przeds-tawiciela wyzszych warstw spolecznych 
do sprawy skrzywdzo'!1ych i rzeikomo beZlfadnych proletariuszy. 
W publicystyce Ifosyjskiej pisano 0 tej pcstawie "kajuszczichsia dwo
rian", u lI1as m6vvlilo si~ niemniej zlosHwie 0 inteligenckim tprome
teizmie. Wydaje si~, ze inteli:gencki akces dorewolucji, kt6rego prze
jawem byly opisywane prze,z nas postawy, illalezaloby bardziej ko
jarzye z poczuciem odpowiedzialnosci za og6lnospoleczny postEtP, 
niz z jaikians klasowym rpoczuciem winy, czy tendencjq do ofiar
nictwa. Operujqc z literatury wzi~ty:mj skr6tami myslowymi: wi~
cej tam Ibylo t~sknoty za Sz:klanytrni Domami i nadziei na ich ZJbu
dowanie, niz l(,onradowego cie'rpienia l'Ja miliony. 

Etyka buntu jest etykq solidarnosci. Ja,k wskazuje Camus, poj~
cie bUilltu zaklada wystqpie!l1ie wsp6lne i w imi~ wsp61nej sp'rawy, 
wymaga JWi~c poczucia soUdarnosci. Z drugiej strony: solidarnose 
to chyba milose blizniego zastosowana wlasnie do sytuacji buntu, 
to enota niepokornych, gdy mierzq si~ z przey.razajq'cq silq. 

Znak - 2 
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Przeja'Wem tej solidarnosci Sq intel'nacjonalistyczne tendencje 
radykalow. Mi~dzyna'rodowJka nie byla tylko posuni~ciem taktycz
nym organizacji socjalistycznych, byla wyrazem istotnego poczucia 
wspolnoty zbuntowanyc.l1, charakterystycznej dla wszystkich ruchow 
0POTU i Iwalk "za naszq i waszq wolnose". Drugie przykazanie wyni
kaj qce z zasady solidarnosci dotyczy wiernosci towarzyszom i spra
"'ie. Nielegalnose, a w, najlepszym razie pollegalnose wi~kszosci 

inicjatyw radykalnych i zwiqzana z tym atmosfera ciqglych :represji 
ll1adala szczegolnq 'Wag~ temu postulatowi i wiqzqcym si~ z nim 
cechom chaTakteru. 

Z zasadq solidarnosci w sluzbie rewolucji wiqze si~ jednak naj
bardziej dramatyczny dylemat etyki radykalnego inteligenta. Wspol
nota "W'ystqpieii. wymaga jednolitosci ocen, operatywnose organizacji 
czy paTtii wymaga posluszenstMra cz1oll1k6w, praktyka nie si~ga idea
low i dysponuje uproszcLJonq cza'rTIo-bialq wizjq rzeczywistosci. Raz 
po raz staje to W spTzecznosci ze szczegolnie umilowanym sercu 
inteligenta ptrawem jednostki do swobodnej decyzji, z uczciwosciq 
wobec w1asnych przekonan, z postulatami humanitaryzmu, z wol
nosciq wypOlWiedzi i demokracjq w~wll1qtrzpartyjnq . Mi~zy indywi
dualistycznym hamletYLJmem a slepq dyscyplinq mozliwa jest cala 
gama postaw, ale wybor ich nie przebiega1 lekko, r.odzil konflikty 
tym latwiej, ze ang3!zowaly one ludzi z natury niepokornych, bun
towniko'W, ktorym z trudemprzychodzilo bye wYLlllawcami. Tak wi~c 
radykalny 'inteligent, b~dqc zaczynem rewolucyjnej partii, staWia1 
si~ rw niej jednoczesnlie ±rodlem fe,rmentu ; pogl~bial doktryn~, ale 
komplikorwa1 dzialanie. Dlatego odmawiali mu zaufania wielcy przy
wodcy ludowi. Znane Sq zastrzezenia Lenina co do przydatnosci 
inteligentow 'W ruchu proletariackim. 

Etyka radykalnego inteligenta to nie tylko zagadnienie sruzby 
przyj~tej idei. ChaJrakterystycme Sq row,ni~z inne cechy jego posta
wy etycznej. P'ostalwa ta wydaje si~ autonomiczna w',obec przyjmo
wanej wizji rzeczywistosci, nie wynika z okreslonego dedukcyjnie 
systemu, czy sw.oistego dekalogu. Jest wi~c to w jakims sensie etyka 
sytuacyjna i empiryczna. WartoSci przyjmowane Sq 'W oparciu 0 do
bro sprawy, lu>b 0 intuicyjnie odczuWlane, powszechnie przyj~te za
sarly humanizmu. ,W tej sytuacji mniej pozostaje miejsca lI1a - tak 
bolesne w wypcwiedziach niektorych zado'Wolonych z siebie chrzes
cij'an - akcenty posiarlall1ia prawdy moralnej i na inne przejawy 
triumfalizmu. Jest w niej natomiast wiele zrozumienia dla bl~dow 
wybaczalny<:h wobec trudnoSci condition humaine ale i jednoczesna 
atmosfera przygn~bieni,a, charakterystyczna dla laickich systemow 
etycznych,p01Zbawionych doktryny 0 usprawiedliwieniu. 

Zagadnieniem baJrdzo istotnym, a jednoczesnie niezwykle latwym 
do sprymityzOiwania jest funkcja wzorow osobowych w tej etyce 

.

http:zbuntowanyc.l1


NIEPOKORNI 1447 

laickiej i wysllluwaj'lCej swe zasady z praktycznego dzialania. Moi
na tu wyroznic wzorce bojowca, silaczki, uczonego. ROIll1atyczna 
slawia bojowcow, dokonywuj'lcych calopalnej ofiary w walce, zro
dzila si~ w dzialalnosci Narodowej Woli, wkrotce jednak znalazla 
swe wcielenie i w polskich organizacjach socjalistycznych. Wzorce 
silaczki i uczonego stanowi'l spadek po pozytywistycznych idealach, 
Sq bardziej zgrzebne, ale iW jakis spos6b uzupelniajq ideal bojowca. 
Wszystkie trzy 'Wzorce l'lczy specyfic:zmy ascetyzm i zainteresowania 
perfekcjonizmem mo'ralnym. Charakterystyczna tu jest mala bro
szurka K,rzywickiegonavisana w gorqcym roku 1905. Nosi ona tytul 
Sic Hur ad astra i jest zbiorem pouczen moralnych skie'rowanych 
do ludzi, ktorzy chc'l si~oddac sprawie walki 0 post~p i humanizm. 
I ona takie czeka dzis na ·gruntowllliejszq analiz~. Znamienny jest 
w niej rys perfekcjonizmu, wyrazajqcy si~ zreszt'l w samym tytule, 
po latach zmienionym przej?: auto'ra 'lla m'lliej pretensjonal'llY, choc 
pele'll patria,rchalnej zadumy tytul: Takimi b~dq drogi wasze. 

Typ polskiego radykala uformOiwal si~ na przelomie wiekow. Kie
dy po latach - nie bez jego udzialu - Polska odzyskala niepodle
glasc, stan'll on w'obec sytuacji calkowicie nowej. Odzyskanie przez 
Polsk~ bytu panstwQweg'o zmienilo diametralnie sytua<cj~ spo
leczn'l .calej polskiej i'llteligencji, stawiaj'lc przed ni 'l najistotniejsze 
zadania panstwowotworcze i otwieraj'lc - po stu dwudziestu la
tach - dost~p do najbardziej odpowiedzialnych funkcji. Mozolnie 
przez niq tJworzony spoleczny aparat oSiWia<towo-wychowaiwczy prze
j~lo panstwio, rozbudowujqc go i ulepszajqc, ale jednoczesnie pozba
wiajqc tak wyraznego dawniej profilu ideologicznego. Sama zresztq 
ideologia musiala przejsc powazne iprzemiany i przewartosciowa'llia, 
chocby ze wzgl<7du na calkolwirtq zmia'll~ kontekstu polityczneg'o. Re
wolucja w Rosji przyniosla w wyniku poiWstanie pienv~zego paiJ.
stwa socjalistycwego - dawne idee skonkretyzowaly si~ W okre
slonej ,rzeczywistooci s'polec21no-<polityc:zmej Polski, radykal musial 
wi~c okreslic stosunek do tej nowej rzeczyiwistosci i okreslenie to 
wywalalo nowe polaryzacje i podzialy dawnych srodowisk lewi
cawych. 

Kiedy jednak po kilku latach mlode pafJstwo polskie zacz~lo coraz 
wyrazniej oikreslac swojq polityk~ weiWn~trznq i zewnqtrznq, 
a zwlaszcza odchodzic od zasad demokr·acj.i i liberalizmu, coraz wi~
cej dawnych dzialaczy radykalnych pocz~lo si~ odnajdywac wST6d 
opozycji. Drugie dziesi~ciolecie Polski niepodleglej bylo 'okresem 
integracji hnteligencji radykalnej. I,ntegracja ta nie miala cha!rak
teru politycznego, jakkolwiek ~p61dzialala w szeregu manifestacji 
politycznej op~nii publicznej. Przede wszystkim wyrazila si~ jednak 
'W dzialalnosci instytucji spolecznych, zwlaszcza - jak i kiedys 
'zwi'lzanych z oSwiat'l i kulturq. Do dawnych form pracy doszly 
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nowe: sze,rokq dzialalnosc rozwlnql ~wiqzek Nauczycielstwa Pol
skiego, pojawila si~ akcja Uniw'ersytet6w Ludowych, TUR i sze.reg 
innych inicjatyw. Zalozeniem kh byla dzialalnosc na rzecz dalszej, 
pelniejszej, p'rawdz~wszej emancypa'cji spolecznej ludnosci wiejskiej 
i Tobotniczej oraz zjednywanie opinii pwblicznej dla spramy post~pu 
spolecznego. Osrodkiemi:ntelektualnym i ideovl:ym byla tu chyba 
Wolna Wszechnica Polska, spadkobierczyni Uniwersytetu LatajC\
cego i WYZszy,ch Kurs6iW Naukowych. Wsr6d kadry swych profeso
row zgromadzila ta uczelnia w!elu wybitnych przyw6dc6w rady
kalnej" inteligencji polskiej z "paiplezem socj.alizmu" sprzed czter
dziestu lat - Ludlwikiem Krzywicldm - na czele. 

Na gmachu Wolnej Wszechnicy w Warszawie widnieje napis: Ex 
literis libertas. Przyj~cie takiej de'Vvizy przez uczelni~ pra-cujqCq 
w niepodleglym panstwi,e jest wymowne, totez wladze bacznie si~ 
przyglqdaly dziala~nosci 'Wszechnicy, adyplom jej w praktyce mial 
w~rtosc tylko honorowq. Te same idee, co i Wszechnicy, pnysrwie
caly pra,com Instytutu Gospodarstwa Spoleczmego. Zbiemnie pa
mi~tnik6w, ankiet, rO:zJmaitych dokumentow zycia spolecz;nego, usil
na .praca socjologow,ekonomist6w i pedagog6w nad zbadani'em 
warunk6w zycia ludzi pracy, bezrobotnych, emigrant6w, chlop6w 
kwestiono1\va.lo to mit, ze w\szystko jest dobrze, rzucalo cien na 
sztucznie wypi~trzone fasady mocall'stwowosci. Ale jednoczesnie by
1:0 autentyczllq slu~bq, budowaniem. 

Doswiadczenia historyczne d'wudziestolecia Polski niepodleglej 
wywarly sw6j wply", na fOIlmacj~ idedwq notwego pokolenia lewicy. 
Inteligent ,radykaJtny nauczyl si~ lqczyc dogl~bny k,rytycY:bm rwobec 
aparatu wladzy ·z rzeczywistq i aiktywnq pracq dla dobra spoleczen
stwa w ramach istJniejq,cego ukiadu. 

Rok 1939 zruj1nowal t~ prac~, a jej uczestnik6w rwojna cZ~SCiOiWO 
zabrala, cz~sdowo rozp.roszyla po swiecie. Niewielu tylko spsr6d 
nich odnalazlo si~ w 1945 Iroku. GwaUowne przemiany spoleczne 
i .polityczne nie ipozostawily miejsca na lwntynuacj~ przedwojennej 
dzialalnosci. 'vV zasadzie pewne podstawowe spolecZine hasla starych 
program6w doc25ekaly si~ Ireali>za'cji.W'raz z niq spoleczenstJwo prze
kroczyl·o zakr~t, leu kt6remu kierowaly drogowskazy sprzed siedem
dziesiE?ciu 1at. Dalsza droga - za zakr~telm - przyniosla nowe, 
odmienne pr·oblemy. Stan~li tez na niej ndwi, imlJczej ufomowani 
ludzie. Klasyczny inteligent-Tadykal 'lllusial ulec zasadniczej prze
mianie 1ub odejsc na eme['ytuT~. 

WspOlll1niana na wst~pie ksiqzka Newerlego jest spojrzeniem na 
dawnych niepokornych radykal6w! juz z perspektywy ostatniego 
dwudziestolecia. Jest w niej jakas nostalgia za przeszlosciq, za epokq 

http:kwestiono1\va.lo


NIEPOKORNI 1449 

romantycznq rewolucji, za atmosferq walki i smakiem trudnej pracy 
spolec:mej w niesprzyjajqcych warunkach. 

Wspolczesnosc ma swoje zaangazowania, a wzrastajqce stale ka
dry inteiigencji w pelni akceptujq husla post~pu spolecznego prze
pisane ze starych program6w. Brak jednak wi tym dzialaniu daw
nych ipasji 'zmieniania rzeczywistosci, hrak ducha rewolucyjnego 
buntu, coraz wi~cej oboj~tnosd- i mieszczanskiej stabilizacji. Moze 
najbardziej przejmujqcym jest w ksiqzce Newerlego to wspomnie
nie - z terazniejszosci: 

Szedlem przez Zoliborz, az do staryeh earskieh fortow. W od
blasku neonow z nowej trasy mostowej wyglqdaly jeszeze bar
dziej zgrzybiale; z kina po ostatnim seansie wyehodzili ludzie. 
Wzdrygnqlem si~. Brama byla ta sama, przez ktorq przeszli 
Reehniewski, Falski, Maryna, Krzywicki, Korezak ... Ieh brama, 
po trosze' i moja. Toe stalem tu w noey z 8 na 9 styeznia 1943 
roku, do dzis nie wiem, dlaezego wlasnie tu kazali mi wysiqse 
z auta, a potem spierali si~ mi~dzy sobq 0 moje zycie ... Nigdy 
i nigdzie nie ezulem si~ tak obeo, tak zupe1nie z innego kraju 
i wieku, jak w tym tlumie wyehodzqeym z kina »Cytadela« . 

• 

Nie mowilislmy dotqd 0 najistotniejszych bodaj ceehach konsty
tutywnych ipolskiego inteligenta radykalnego, jaikimi mocq stuiet
niej tradycji byly ateizm i antykieryka.Ji2'lIIl. Ateizm musial bye 
prostq konseklwencjq pozytywizmu i jego materiaiistyc2lnyeh zalo
zen filozofic2lnych. Scjentysty,ezny swiat bez tajerrmic musial bye 
swiat€m ,bez Boga. Ro,zprzestnenianiu si~ ateizmu sprzyjalo dodat
klQl\vo calkowite Illieprzygotowaillie ipoiskiego katolicyzmu sprzed stu 
lat do konfrontacji z pozytywizmem - posiadane argumenty nada
waly si~ najcz~sciej do wykrzy,czenia z ambony,ale nadzwyczaj 
rzadko do dyskrusji. Dyskusji zresztq rue uwa,zalno jeszcze za po
trzebnq: cywilizacyjna odmiennose norwej grupy spoleczmej - inte
Jigeneji - uszla na lTazie uwagi K'osciola, a pozyty'v.1istyc:ma kampa
nia prasowa zostala potra1ktowana jako proste l'ozwydrzenie swia
topoglqdowe przfllnqdrzalych dziennikarzy. 

Antykleryka.Jizm byl 'nie ty1ko konsekwencjq ateizmu, ale i reak
cjq na na'palstliwie negatywny stosunek w pubiicznych wystqpie
niach kleifu do wszeikich nowych prqd6w intelektualnych i ideolo
gicznych. Zrodlem boiesnych zadraz.nien bylo konserwatywne sta
nowisko srpoleczne K'osciola i dysprorporcje mi~dzy glosz·onymi idea
mi a pra1k ly cznym materialiZimem wielkiej cz~sci kleru. Wreszcie 
istotnym eiementem sytua<eji stal si~ wspomniany na poczqtku na
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szych ,rozwazan sp6r 0 rzqd dusz mi~dzy Kosciolem a rodzqcq si~ 
inteligencjq radykalnq. 

Tak wi~c ateizm i antyrklerykalilzm staly si~ integraanymi sklad
nikami ideoJogii radykalnego inteligenta w Polsce, wi~cej - zo
staly uznane za gwoiste kryteTiucrn radykalizmu poglqd6w i inteli
genckiego poziomu cywlilizacyjnego. Byla w tym chyba jakas dra
matycZ'na koniecznosc historycZ'na, ktora najslus:znie jsze inicjatywy 
spolecZ'ne, najlepsze idee automatycznie niejako Iwylqczala z Kosci-o
lao Post~p , w Polsce dokonywal si~ w ·ogromnej wi~ks:oosci przez 
ludzi, ktorych formacj~ religijnq mozna by okreslic jako anima 
natumliter dechristianisata. 

Rzeczywisty zasi~g dechrystianizacji inteligencji radykalnej za
ciemniajq proporcje formaJnej przynaleznosci dO' K'osciola. Poza 
grupami inteligencji pochodzenia iydowskiego i niemieckiego, a wi~c 
ewa,ngelickiego, zna'czna lWi~ks2)oSC nawet radykalnej inteligencji 
formalnie pozostalWlala w Kosciele 'katolickim. Przyczynq tego w ma
lym stopniu byly tradycje sl'odowiskowo-rodzinne, bo te IITlusialy 
ustq'pic przed nowyrmi ideami. Istotniejsze byly wzgl~dy fOl'malno
-prawne pozostawiajqce funkcje urz~dnikow stanu cywilnego w r~
kach duch'ownych, oraz, obdWiqzkowa nauka religii i praktyki reli
gijne W'szkole. W tej sytJUacji 'lliezaleznie od osohistych przekonan 
wszyscy niemal nasi iradykalowie ' naleieli do Kosciola. Przynalei
nose ta ozna~zala jednak tylko chrzest, pierwszq Komuni~ swi~tq, 
wysluchanie osmioletniego kursu katechiza'cyjnego polqczone z 00
bywamiem oObawiqzkdwych praktyk religijnych, kosciel.ny slub i po
grzeb. Od tego okresowego k'onf'ormizmu 'odiegnali si~ tylko nie
liczni i 'najbardziej konsekwentni apostoldwie laicyzacji. 

Jesli jednak mozna 1l116wic 00 charakterystycznych cechach religij
nosci: jakiegos narodu, to i ateizmowi i antyklery'kalizmo'\vi pol
~ldemu nalezy chyba przypisac specyficzne oblicze. Niewiara przy
w6dc6,,')· ' ideolWych polskiej lewacy jest jakos gl~boko i ist-onnie 
roina cd ateizmu Flauberta czy Zoli. Chrzescijanstwo - nawet za
nego~vane - nigdy nie jest u nas smieszne, a odejscie od niego nie 
dokonuje si~ nigdy tak beztrosko. 

Przy'patr ujqc si~ biografiom wielu rady:kal6w polskich - chocby 
i samemu Korczakowi - odnosi si~ 'wraienie, ie porzucone chrze
scijailstwo pozostaje jednak j'akims elementem sytua,cji psychicz
nej, przedmiotem osobistych refleksji, punktem odniesienia - ne
gaty:wnym 'Vv'prawdzie, ale powainie traktoWianym. OdbiloO si~ to 
na nielicznych, ale gl~boko przeiy:wanych wydarzeniach kon,'wersji. 
To gl~bsze pojmowanie pro'blematyki Il"eligijnej ch'arakteryzowalo 
jednak tyliko naj-wybitniejsze jednostki. W szerszych kr~g,ach ra
dykalnych dechrystianizacja przebiegala brurdziej rpowierzchownie. 

Polqczenie zasadniczego ateiZimU i a:ntyklerykalizmu w poglqdach 
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z fO'rmalnq plrzyna.}eznosciq do Kosciola stworzylo z biegiem poko
len balrd210 s21lmdliwq trady1cjE: tratktowamia przynaleznosciceligij
nej jako serwitutu na rzecz przepis6w prawnych i towarzyskich 
oraz pamocy w wychoiWallliu dzieci ll1a Iperwnym etapie ich Irozwoju, 
z kt6lrego wyrosnq po dojsciu do s'amodzielnosci myslenia. W kon
sekwencji p.owIazne traktO;wanie spraJw wialrY i praktyki religijne 
ruznane zostaly w tej sytuacji za przejal\v infantylizmu cywiliza
cyjnego, intelektualnego rub moralnego i okreslone mianem de
wocji. 

I z tego splotu ll1iepOl'OZIUmien, wzajemnych falszywych i krzyw
dzqcych sqd6w, ll1ieumiej~tn(}sci a-ozr6Znie.nia miE:dzy sprawami 
i8totnymi a drugorz~nymi truooo juz bYfo wyjsc. Konflikt miE:
dzy polskim Taciykalizmem spolecznym a Kosciolem trmal, ll1aiwa!r
stlWd.al siE: coraz silniejszq t-rady,cjq. P,ozostal i wtedy, gdy z czasem 
zdewaluoJwaly siE: tkwiqce u jego podstaw zalozenia fUozoficzne 
pozyty'Wizmu. Srodmviskom inteligencji radykalnej nie byly obce 
agnostyczne poszUrkiwa'nia swiatopaglqdowe dcby mociernizmu, po
jal\viajqce si~ na nowo pytamia 0 sens ludzkiej egzystel1'cji pozosta
'waly cz~to bez odpow\i.edzi - ale poiWTOty do KoSdola zdarzaly si~ 
niezmiernie ,rzadko. Nielatwo byl,o wr6cic do Kosdola ludzi za
dowolanych z siebie. Najslynniejsza maze i najdobi<1mi,ej zaSwiilld
czona \w ciorobku literackim i filozoficznym konwersja tego typu, 
to casus Stanislawa Brzozawskiego. Droga jeg'o wszakze byla czyms 
n ajzlupelniej indywiduaInym, ,a w sroddwiskach ideowych, z kt6
rych siE: wywodzil, odczytana zostala jalko zdrada, tyro razem rze
czywista, ll1ie sfingowalna przez zaden osrodek polityczny, jako za
przeczenie podstawolWego pr zykazania soHdarnosci niepokornych. 
W tym sensie dram a't Brz.ozolwskieg'o tkwi jakos w dramatycznej 
sytuacji r eligijnej calej fo rmacji inteligenckiego radykalizmu. 

NielicZlIle - pami~tne lub daw no zapomnialne - konwersje w sro
dowiskach radyka lnych p ozost awily jednak sw6j gl~boki i do dzis 
vlidoczny slad w spoleczensti\vie. Wyraznie odbily . si~ na forrnacji 
inteligen cj i katolick ie j. 

I.nteligencj a katolicka rna w P olsce rrodow6d skomplikowany. 
W slwyrn zasadniczym trzonie wywodzi si~ z tradycji ziemianskiej, 
a sclsle bioTqC, z tych jej krE:gow, w kt6rych przechowala si~ dawna 
forrnacja kat olicka, blizsze powiqzania z hierarchiq koscielnq i spe
cyficzna wysoka kultura intelektualna i rnnralna z silnymi akcen
t aimi patriotycznymi. Rodziny ziemianskie i arystokratyczne prze
niosly wi XX wiek dorobek Zmartwychwstal1c6w, tradycje dzie
wi~tnastolwiecznych zenskich zglr,cmadzen zakonnych z ich inten
sywnym ll1astawie:niem spolecznym. Dla umocnienia tej forma'cji 
dzialal p'rzez 60 1at jezuicki "Przeg1qd Powszechny". Jest w tej 
tradycji szczeg6lna sila - spoglqdajq'c w przeszlosc widzi si~ za 
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sobq szereg pok'olen elity chrzescijanstwa oswleconego. To musi 
wazye i te srodo,wiska staly si~ 'punktem wyjscia dla dwlUdziesto
wiecznego roz<woju inteligencji katoIickiej w Polsce. W miar~ slab
ni~cia odr~bnosci tradycyjlllych warstw spolecznych zacierala si~ 

specyfika spoleczna inteligent6w katoIik6rw, wsrod ktorych poja
wiali si~ ludzie i cale srodowiska 0 odmie-nnej przeszlosci. Kon
wiertyci ze srodowisk ilnteligencji radyka;}nej stanowili jedak za
czyn szczegolny. 

Droga d() ~osciola byla d~a Illich bardw trudna i na Qg6l przez 
nikogo nie ulatwiana. Byli to homines novi, nie legitymowali si~ 
krzepiqcq tradycjq bogobojnych dom6w rodzlilnnych. ByIi tOi nato
miast najcz~sciej ludzie z przeszlosciq - z osobistym bagaze!m po
poszubwan, wyborOw, pomylek. Chrzesdjansfwo nie rmiJalo dla Illich 
bye zaprzeczeniem dotychczasdWej mogi, ale jej kontynua·cjq 
tym raze-m juz nje w osaanotnieniu, ale w Kosciele. Z tego po
czuci,a kontyn'llacji drrogi Irodzila si~ kontynuacja postaw tak cz~to 
powstalych 'wlasnie wi atmosferze snJdowisk radykallnych. Cecho
waly wi~c te swdowiska gl~bokie indylwidualne zaangazowanie 
ideowe, gorowose do przyjmowania odpowiedzialrnosci za ~osciol, 
poczude s2Jczegolnego sza,curnK'll ella wolnosci ludZlkich rprzekonan, 
solidarnose ze wszystkimi buntujqcyuni si~ W' obronie slusznych 
idei i ,bal'dZlO osobiste uczucie wewn~tr:zJllej wspolnoty ze 'Wszyst
kimi, przezytwajqcymi dramat posZlukilwania prawdy. 

Wraz z tradycjq postalW rprzecho'wata si~ i tr;adycj'a urazow; Tkwil 
w niej jakos swoisty antyklerykalizm, l~k rprzed zbyt gromkim 
kaznodriejstrwem, !Iliech~ do tych, kt6r,zy obrorn~'wi!lJrY pojmowali 
tylko jako arpologetyczne polerowarnie fasady Kosciola, organkzna 
obeose wobec wszelkich przejawOw triumfaJizmu. Triuanfalna pm\'
nose siebie Kosciola jest falszem, dorp6ki Sq jeszcze 1udzie niezba
wieni - i ci, ktorych z tyuni nie2Jbawionymi lqczyly wi~zy 'poprzy
si~zonej kiedys solidarnosci, odcZ'UWlali ten fa1s,z najbolesniej. Po
zostali ~1i~c i IWewnqtrz Kos60la taey, jakimi byIi wczesniej: praw
dziwi, gorqcy i w jakis spos6b niepokorni. Niepokorni - niemal 
zawsze 'Wobec ludzi, wobec Boga byli chyba pokorniejsi oct ill1.nych 
katolikow. nbyt namacalnie 'wiedzieli, ze jest On lWartosciq, ktorej 
w ich zydu moglio a zdawal'o si~, ze powin-no - nie bye. Latrwiej 
chyba niz innym bylo im odczue lask~. 

W jakiej mierze problem postawy inteligenta radykalnego jest 
jeszcze sprawq dnia dzisiejszego - zarowno w perspektywie calego 
spoleczenstJwa polskiego jak i Kosciola w Polsce? 

Spoleczens1JWo pnezywa wielkie przemiany strukturalne. Stara, 
tradycyjna inteligencja ust~puje przed 'pot~znq falq aiwansu cywili
zacyjnego, kt6ra przynosi nOWq wielkq liczebnie warstw~ ludzi 
oswiecionych. Jest to proces uormalny, a j.ego gwaltownose i nasile
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nie budzq optymizm. Jest to przy tY'm iniwo tej ogromnej pracy, do 
ktorej inteligent raldykal stalwal sam i kierowal innych od stu blisko 
lat. 

Problem tk'wi jedynie w prze.kazM1iu tradycji radykalizmu, dq
ienia dalej, szukania nowych drog hum~nistycz.nego post~pu. J q
drem tego spadku po dalwnych radykalach polwinna bye tradycja 
posiadania przekonaii. Przekonaii, a W'i~c poglq,dow!, za ktore si~ 

placi. Jest wsrod niQWych ludzi oswieconych tendencja do zrezygno
wania z ambicji posiaidalnia przekonaii na rzecz opanowania techniki 
zycia w spolecznosci. Silna jest pokusa bycia ",oplywowym" dla 
urrikni~ciakonflikt6w. O:bna,cza ona jednak zanik dynami:bmu ideo
wego w <spoleczeiistwie, a 'W1i~c malrtwic~. Stra1ch pomyslee 0 tej 
perspektywie. 

J eszcze ostrzej <pfOlblem ten rysuje si~ w perspektywie Kosciola. 
W sytuacjigwalto'Wnych przenuan spoleczno-kultulrowych oslably 
wszelkie mechanizmy zachowania wiail'Y tradycyjnej. Z'W~iajq si~ 

i b~dq si~ zw~iae te kr~gi spoleczne, gdzie mo,ina b~dzie p02Jostae 
katolikiem prawem ine~cji. A juz na PElW!110 nigdzie nie dokona 
sip, prawem inercji ,oonowa sOiboro;Wp. Kosciola, ktora przeciei 
w pU!lllkcie wyjsciowym zaklada swiadomq i odpowiedzialnq przy
naleinose do 'Wspo.lnoty chrzescijan. Ludzie "oplylwoW'i" nie doko
najq niczego z jej progralmu, nigd2ie rue b~dq a'posTolamli, nie za
chowajq 1W1asnej 'Wiary w; niesprzyjajqcych warunkach. 

Dynamizm Kosciola w iPolsce jak i dY1l1amizm spoleczenstwa za
leiy w og'r<QJmniej mierze od tego, w jakilm stopniu ,nowe - JUZ 
wielomilionowe - pokolenie ludzi oswieconych podejrnie trudny 
i zobowiqzujqcy spadek po niepokornych. Problem ten stoi przed 
wszystkimi wlychowaiwcanli spoleczensi'Wa - zarowno laickimi jak 
i ducholwnymi. ObiektYWiIle i 'll'czciwe iprzekazanie tradycji pol
skiego radyka.}izmu .rna wielkie znaczenie integracyjne IW spole-. 
czenstwie. Wielkim bl~em <Jibu pot~znych funkcj'Ollujqcych wspol
czesnie 'W Polsce systemow wychowawczych jest osmieszanie cu
dzych swli~tosci, proceder gl~boko nierozsqdny i niemOiralny. 

Historia potoczyla si~ tak, ie na przestrzeni kilkudziesi~ciu lat 
wiele naj.cenniejszych inicjatyw w spoleczeiistwie nalezalo do ludzi 
stalWiajqcych si~ - i przez katoHko'W stawianych - poza Koscio
lem. Stalo si~ tak nie dlatego, ze chrzescijanstwo nie jest zdolne 
do zainspi!fowania idei post~pu humanistycznego - dzis nikt juz 
z nas n-a szcz~scie nie rna pCl,Wodu do takich obaiW - ale dla tego, 
ie my, chrzescijanie, Ina tym etapie nie dorastalismy do swych 
wynikajqcych z E\v1angelii zaldan. 

Nie do nas naleiy uspra'wiedliwia'nie lub pot~pianie naszej le
wicy zacdejscie <Jd K<Jsci<Jla. Umiejmy jednatk ocenie to, ,co w ich 
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wysilku bylo sluszne, co p1l'{)lWarcizilo ku 1l'zeczywistemu post~powi 
spolecznemu, ku wzbogaceniu duchowemu narodu. P~olam.ie re
wolucjonisty krylo VI sobie niezaprzeczalm.e warlosci moraIne 
ul!1uejmy je dostrzec, uznac, przyjqc i przekazac tym, kt6rzy od 'nas 
b~dq 'Si~ uczyc postaiw zyciowy'ch. Bez ifewrzji wielu uprzedzen 
historycznych i przyj~cia postawy sza'cunku wobec p.racy dla po
st~pu niepelne b~q nasze dekla'fa'cje 0 odnolWie Kosciola i zaan
gazowaniu chrzescijan w zywotne sprawy wsp6lczesnego sW'iata. 
Zwlaszcza, kiedy dla wielu sposr6d nas dzieje niepokornych rady
kal6w - to Cl~SC wlasneg,o skomplik()Walnego rodowodu ,ideowego. 

Bohdan Cywinski 

http:P~olam.ie
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SZKIC 0 RELIGIJNOSCI 

WSI WSPOt.CZESNEJ 


Pamit:ci Ks. Stanisla.wa WiLka i Sebastiana Chowaiica 1 

W niniejszym artykule zamierzamy opisac zjawisko wiejskiej 
religijnosci w jego aspektach j a k 0 sci 0 w Y c han i e i I o
sci 0 w Y c h, jak to robi obecnie wi~kszosc socjologicznych opra
cowan tego tematu. Ilosciowe uj~cie zjawiska tak szczeg6lnego, 
jakim jest religijnosc ludzi, oraz idqce z nim w parze matematyczno
-statystyczne opracowanie. uzyskanego materialu, z samej natury 
zaklada ja-kis stopien Tozem:arnia 'W jau{IOscidwej mozairee religij'nosci, 
a zatem nie stanowi uj~cia tego, co w niej najbardziej pierwotne. 
Nigdy . tez nie jest adeklWatrie w stosun'ku do badanego materialu, 
zwlaszcza gdy owym materialem jest zjawisko wewn~trznego zycia 
czlowieka podlegle w dodatku nieustannemu rozwojowL Zgodnie 
z przyj~tym punktem widzenia zamierzamy tutaj wyodr~bnic sze
reg typowych "tendencji dominujqcych" we wsp6lczesnej religij
nosci lWiejskiej, ktorep·O'Olegajq ciqglym zmianom zarowno pod 
wzgl~dem nasilenia, jak cz~stotliwosci i uzewn~trzniajq si~ jedynie 
w szczeg6lnie sprzyjajqcych war unkach . Modelu jq one przede 
wszystkim 'we VI n ~ t r z n e zycie religijne. mieszkanca wsi a do
piero wtornie okresla jq jego przejawy. 

Aby w niknqc w zakamarki tego zycia , trzeba w nim jakos uczest
niczyc. Zewn~trzny obserwator, objezdzajqcy wioski z gotowym 
kwestionariuszem i nastawiony na opis "przejaw6w" lub "wnio
skowanie z przejaw6w", moze z tego zycia nic nie rozumiec. Arty
kul jest wynikiem b e z p 0 S red n i ego i 0 sob i s t ego do
swiadczenia religijnoSci wiejskiej jego autor6w. Mozna to oczy-

Ks. pralat Stanislaw Wi 1 k, ur. 1895, zmarl 1966 r., duszpasterz, dlugoletnl 
proboszcz w Z em b r z yea c h, k. Suchej, Sebastian C how ani e c, ur. 1868 r., 
zm. 1954, gazda, gbral z J U r g 0 w a, k . Bukowiny Tatrzails kiej, dzialacz ple
biscytowy 1918 r ., odznaczony Medalem Nie podleglosci. Obydwaj byli ludzmi 
wiclkiego serca i rozumu oraz glE:bokiej religijnosci. Twbrczo oddzialaJi na reli
g ijn'l kulturE: wsi, w ktbry ch kazdy na sw6j spos6b wypelniali obowi!jzki swego 
powolania. 

I 

http:Stanisla.wa
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wlscle uwae cz~sciawo za ward~ opracowania. Ale przeciez zadna 
metoda nie za'pewnia zupelnego oderwania si~ w badaniach <>d wlas
nego doswiardczenia bardacza, kt6ry si~ niq posluguje. Z drugiej 
strony sqdzimy, ze zakres naszych konta,kt6w z religijnosciq wiejskq 
jest na tyle szeroki, by to, co piszemy, nie nosilo pi~tna kompTomi
tujqcej jednostr·onnosci. PdwiedZlmy jednak wy'raznie: doSwiadczenie 
nasze nie obejmuje calej Polski, lecz ogranicza si~ do terenow 
szeroko poj~tego regionu gorskiego i podgorskiego .(glownie wo
jewodztwa krakowskiego). 

SYTUACJA I KONCEPCJA DUSZPASTERZA WSI 

Na ,charalkter kat<>licY2'Jmu wiejskieg<> w P.olsce, a bioTqC pod 
uwag~ stosunkowq nowose takich zjawisk jak "katolicyzm inte
ligencji" czy "katolicyzm robotniczy", na zjawisko katolicyzmu 
polskiego w ogole wciqz jeszcze wywiera wplyw koncepcja i postae 
"ksi~dza-rolnika ". 

Na czym ona polega? 
Przede wszystkim uzywamy tego okreslenia bez deprecjonujq

cych tendencji (agricola cum facultate celebrandi). "Ksiqdz-rolnik" 
to duchowny, ktorego glownym zrodlem utrzymania byla posia
dana i uprawiana przez niego ziemia. Wywieralo to wielki wplyw 
zar6wno na profil duchowy postaci, jak na sposob i stopien jej 
wkorzenienia w wies. W przeciwienstwie do koncepcji "ksi~dza
-robotnika", kt6ra powstala stosunkowo niedawno i troch~ sztucznie, 
idea "ksi~dza-rolnika" pojawila si~ spontanicznie, bez uprzednich 
zalozen teoretycznych a nade wszystko nie miala apostolskiego 
celu: powstala, bo w Polsce byly sprzyjajllce po temu warunki. 
Mialo to jednak dalekie konsekwencje. Ksilldz, jako wyksztalcony 
duchowny, byl z natury rzeczy inteligentem i prz€z to sarno czlo
wiekiem, kt6ry wyrastal po n a d wi e s. Jego wewn~trzna i ze
wn~trzna "duchowose" czynily go aut 0 r y t e t e m we wsi (abstra
hujllc juz od autorytetu wynikajllcego z czynnika sakralnego). 
Jednoczesnie jednak j a k 0 r 01 n i k, tj. czlowiek bezposrenio 
zwillzany z ziemill, byl on niezwykle gl~boko w k 0 r zen ion y 
we 'Wszystkie codrienne sprawy i tr,oski wsi. 

Pozytywnll stronll tego zjawiska byla gl~boka znajomose d u
s z y chlopa, jakll szczycili si~ wiejscy duszpasterze, np, pierwszy 
proboszcz w Zakopanem ks. J. Stolarczyk, dalej ks. Blaszynski 
z Chocholowa, ks. J. SWistek, czy ostatnio mniej znani ks, S. Wilk, 
ks. A. Bras i wielu innych. Negatywnll stronll byly nierzadkie 
e k 0 nom i c z n e konflikty mi~dzy duszpasterzem a chlopem, 
chocby w postaci spor-ow ' 0 robocizn~. Nie przesadzajmy jednak 
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z negatywami: jest rzeCZq niezwykle charakterystycznq, ze kon
fliktowe sytuacje mi~dzy chlopem a duszpasterzem w nieproporcjo
nalnie malym stopniu odbijajq si~ negatywnie na osobistym sto
sunku chlopa do Bog a. W sumie, ' wydaje si~, ze zyski tej 
spon tanicznie powstalejkoncep~ji przewyzszyly 'W znaczny;rn sto
pniu wszystkie ewentualne straty. (Nie chodzi nam tu oczywiscie 
o przypadki konfliktow, ktore powstaly w wyniku skupienia w r~ku 
Kosciola wielkich obszarow ziemi.) 

Konflikty mi~dzy chlopem a duszpasterzem powstaly i powstajq 
nadal z wielu roznych powodow. Na wsi istnieje zjawisko "kato
licyzmu antyklerykalnego". Niemniej wiejski antyklerykalizm 
pozostaje nadal ortodoksyjnym katolicyzmem. Kiedys przykladem 
takiego katolicyzmu byl sam W. Wit 0 s. Pisze on w swych 
Pami~tnikach: "Walki z Kosciolem ani religiq nigdy nie prowa
dzilem, uwazajqc to za rzecz niepotrzebnq i szkodliwq.. . Nie cofa
lem si~ jednak ani na chwil~ przed narzuconq mnie ' i ruchowi 
ludowemu walkq, szczegolnie przez duchowieilstwo diecezji tar
nowskiej.. . " 2. Konflikt mi~dzy ksi~dzem a chl<opem byl n a sw6j 
sposob owocny, poniewaz stanowil okazj~ do powstania religij
nosci "robionej nie dla oka" ksi~dza, lecz ze wzgl~du na samq 
religi~. Katolicyzm wsi byl i jest silniejszy niz jej antyklerykalizm. 
Nigdy nie potrzeba bylo tworzyc na jego uzytek swoistej apologe
tyki, ktorej celem byloby wyjasnianie roznic mi~dzy sprawami 
Boga a sprawami ksi~dza, jak tego wymagac b~dzie mentalnosc 
mieszczailska. Bywalo, ze chlop wiodl z wlasnym proboszczem spor 
o miedz~ , ale milrno t,o nie przerzucal on teglO na plaszczyzn~ swego 
stosunku do Boga. Przyklady mozna mnozyc. Czyzby silna wiara? 
Bezsprzecznie tak, ale pewnq rol~ odegralo takze codzienne do- . 
swiadczenie ksi~dza, ktory j a k 0 r 0 1 n i k byl jed n y m 
z c h lop 0 w , zas jako in tel i g e n t i jako d u c how n y 
byl rzecznikiem nadziemskich wartosci b~dqcych w jego swiado
mosci wartosciami niezaleznymi od ich instytucjonalnych przed
stawicieli. 

Dzisiaj postac "ksi~dza-rolnika" nalezy juz do przeszlosci. Na 
placu boju pozostal "ksiqdz-inteligent". Czy znajduje on takie 
sarno zrozumienie d 1 a wsi i czy wies rozumie jego duchowosc? 

Obecnie sytuacja ksi~dza na wsi jest pomimo to nadal uprzy
wilejowana. K~edy' przychodzi do J:larafii, jest a priori traktowany 
jako -gl6wny czynnik istniejqcej tam wi~zi parafialnej i nie po
trzebuje sobie dopiero tej pozycji zdobywac walorami osobistymi. 
Oczywiscie, gdy te walory Sq, wi~z si~ powi~ksza, wykracza nawet 
poza granice parafii. Wymagania idqce pod adresem jego osobistych 

2 Wincenty Witos, MOje wspomni enia , 1964. 
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walorow nie wychodzq poza pewnq przeci~tnose. Chiopa nie inte
resuje zbytnFo to, czy ksiqdz jest ascetq, czy nie. Domaga si~ 
zazwyczaj jedynie, by ksiqdz speinial swe 0 bow i q z k i dusz
pasterskie, charytatywne i s p raw i e d 1 i w i e traktowal wszyst
kich czlonkow parafii. J est rzecz~ zrozumia:l:q, ze ksiqdz 0 duzych 
walorach inteIektuaInych i moraInych stanowi dodatkowy czynnik 
ozywienia zycia religijnego wsi. 

AntykIerykalizm wsi bywa zazwyczaj lagodzony dwoma czyn
nikami: o,koIicznosciq, ze duszpasterze wsi sami pochodzq zevvsi 
i dlatego majq latwose w znalezieniu z niq wspolnego j~zyka oraz 
zakresem w jakim chlop styka si~ z klerem. AntykIerykalizm kie
ruje si~ zazwyczaj do konkretnego ksi~dza i jest wywolywany 
konkretnymi powodami, natomiast prawie nie dotyczy hierarchii 
~ Glowy Krosdora. Na zlalgodzenie jego tona,cji w:plyn~ly tez w ostat
nich czasach lame ,ekoli<cznosci. 

RHlGIJNOSC WIEJSKA W SWYCH PRZfJAWACH 

Przejawem religijnosci Sq akty z e w n ~ t r z n e j modIitwy, 
procesje, uczestnictwo w nabozenstwach, najszerzej poj~te zycie 
moraIne, indywidualne ofiary 0 charakterze religijnym itd. Otoz 
wszystkie tak liczne i tak dynamiczne przejawy religijnosci wiej
skiej odznaczajq si~ wspoInym rysem, ktory okresla blizej ich 
znaczenie dla mieszkanca wsi. W swiadomosci wiejskiej tylko ten 
c z y n uchodzi za p r z e jaw religijnosci, ktory jest intencjo
nalnie zwrocony w pro s t i b e z p 0 s red n i 0 d 0 Bog a. 
W pierwszym rz~dzie za "religijne" uchodzq takie zjawiska jak: 
modlitwa, uczestn1czenie w nahozenstwie, w pieIgrzymce, W od
puscie, w postach, ofiarach na kosciol. Natomiast dopiero d rug o
r z ~ d n i e "reIigijne" Sq czyny zwrocone w stron~ pomocy bliz
nim, daIej pracowitose, uczciwose, slownose, trzezwose itd. I to, 
wydaje si~, Humaczy, dIaczego na wsi pewne przejawy zycia reli
gijnego Sq wybujale a jednoczesnie inne trwajq w skarlowaceniu. 
Odnosi si~ wrazenie, jakby niedociqgni~cia na jednej pIaszczyznie 
byly kompensowane gorliwosciq na innej . 

Przejawy zycia religijnego wsi charakteryzujq si~ z e w n ~ t r z
n i e dwoma daIszymi wlasciwqsciami: k 0 n k ret y z m e m i w i
z u a 1 nos c i q (teatralnosciq). 
~onkretyZJmem odznaczajq si~ wlSzystkie akty religijne, ktore 

pozostajq w scislym zespoleniu z konkretnymi i codziennymi czyn
nosciami chiopa. Czynnosci te Sq bqdz tematem aktow reIigijnych, 
bqdz ich motywem, bqdz okazjq powstania. Konkretyzmem odzna
cza si~ przede wszystkim modlitwa chiopa. Przenikn~la ona jego 
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pracE: i jego wypoczynek, poprzedzila spozywanie pokarmu, pierw
siy siew ziarna, wYPE:d owiec na halE: itd. OgarnE:la takze jego 
codzienne troski, stala siE: modlitwq 0 pogodE: czy deszcz, 0 dobre 
urodzaje, zarowie, 0 opiek~ w .obliczu zywiolow. Konkretyzm to 
takze kapliczki przydrozne, to rozwini~ty kult swiE:tych, religijne 
emblematy na domach, to dekoracja scian, swiGcenia ziela, gromnic, 
owsa w dzien sw. Szczepana. 

Z konkretyzmem idzie w parze w i z u a 1 nos e. Wizualnosciq 
religii jest samo istnienie w niej z my s lowe g '0 symholu reli
gijnego. Nie moznapomyslee religii bez wizualnosci, chociaz sto
pien jej rozwiniE:cia moze bye w rMnych przypadkach rozny. 
W wypadku wiejskiej religijnosci osiqga ona swe szczyty. 

Co kryje siE: u podstaw obydwu wymienionych tutaj zjawisk? 
W jakim sensie i w jakim zakresie mozna je uznae za przejaw 
wewn~trznej religijnosci czlowieka wsi? 

Przede wszystkim wymienione tutaj wlasciwosci przejawow zycia 
religijnego wsi wzi~te same dla siebie nie swiadczq jeszcze ani 
przeciw reIigijnosci wiejskiej, ani tez za tq reIigijnosciq. Nie 
mozna tej reIigijnosci z tego tytulu ganic, ani chwalie. Nalezy 
wniknqc w to, co kryje siE: poza nimi. 

I tak poza konkretyzmem reIigijnym kryje si~ niewqtpliwie 
gl~boka W'i a r a 'W 0 pa t r Z'l1 0 S e. Chlop wierzy, ze Bog jest 
z nim i obok niego w kazdej trosce jego codziennego zycia. Od
czucie bliskosci Boga przybiera u niego niekiedy charakter niemal 
zmyslowy, namacalny. Wiara w Opatrznose wiqze siE: zresztq 
w jakis naturalny sposob z ogolnym swiatopoglqdem chlopa 
jest dlatego czyms wiE:cej, niz po prostu wyuczonq tezq. Ale kon
kretyzm rna jeszcze drugi aspekt: oznacza on sklonnose do kulty
wowania zabobonu. Nadprzyrodzonose jest dla chlopa obecna pod 
dwiema postaciami: boskq i demonicznq. Duszpasterze wiejscy 
wiedzq doskonale 0 tym, jak trudno w niektorych wypadkach 
przeprowadzic 1ini~ demarkacyjn<l miE:dzy tym, co u chlopa jest 
wiarq w Opatrznose, a tym, co jest prostym zabobonem. Nie jest 
przypadkiem, ze w niektorych srodowiskach wiejskich proble
matyka zabobonu powraca jako temat kazan notorycznie i regu
larnie. 

Konkretyzm i wizual'nose wynikajq bezposrednio z psychofizycz
nej konstytucji czlowieka wsi. Czlowiek ten bez przerwy obcuje 
w sposob zmyslowy z przyrodq, widzi jq, dotyka . I tylko to sta
nowi dla niego rzeczywistose w pelnym tego slowa znaczeniu, 
co pozwala teraz lub w przyszlosci wejse z sobq w taki kontakt. 
Stqd bierze siE: nieustanna proba zbIizenia przedmiotow wiary 
w zasi~g jego oczu i rqk. Kobieta wiejska, ktorej podaje siE: reIikwie 
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do ucalowania, robi to mocno, zdecydowanie, agresywnie. Dqinose 
do uczynienia reHgii namacal'llq i IWidzialnq, dq2llliOSC, ktora swl6j 
jedyny upust moie znaleic w rozbudowie symbolu . religijnego, 
jest wsz~dzie wyrazna. Wplywa ana przede wszystkim na rozwoj 
ludowej sztuki reIigijnej. W polqczeniu z konkretyzmem daje 
ona religii postacie Chrystusa Frasobliwego, w ktorym ucielesniajq 
si~ pierwiastki wiary i codziennego iycia chlopa, oraz liczne legendy 
o iyciu Jezusa, Maryi, sw. Jozefa itd. Wizualnose przejawia si~ 
niekiedy poprzez teatralnosc obrz~du religijnego. W przypadku 
teatralnosci natrafiamy nie tylko na to, ie oto czlowiek w sposob 
widzialny uczestniczy w obrz~dach liturgicznych, ale takie na to, 
ze fa k t tego uczestnictwa ujawnia innym, m. in. "dla przy
kladu". Jakkolwiek rzecz by si~ miala z teatralnosciq i wizualno
sciq, nigdy nie traktuje si~ symbolu religijnego, jakby to byla 
sama symbolizowana rzeczywistosc. D q i nos e dot ego, b y 
n i e wid z i a 1 n e u c z y n i c wid z i a 1 n y m, j est w pro s t 
proporc.ionalna do wiary w "niewidzialne". 

Podobnie rzeczy si~ majq z wizualnosciq i teatralnosciq, ktore 
pojawiajq si~ w postaci pielgrzymek i odpustow. Byloby duiym 
uproszczeniem widziec w tych, cz~sto niezwykle wyczerpujqcych 
przedsi~wzi~ciach cos w rodzaju turystyczno-towarzyskich zacho
wan. (One zresztq nie mUSZq bye a limine odrzucane.) Wszystkie 
wymienione przejawy re1igijnosci stanowiq p raw d z i w q 
o f i a r ~ d 1 aBo g a i t Y 1 k '0 d 1 aBo g a. Wiedzq cos 0 tym 
ksi~ia, ktorzy calymi godzinami nie wychodzq wtedy z konfesjo
nalow. Rowniei: duzym uproszczeniem jest dopatrYlWamie si~ 

w zjawisku teatra1nosci samego tylko popisu przed innymi. Uczest
niczenie w procesji zwlaszcza przez niesienie ba1dachimu czy krzyia 
bywa pojmorwane ja!kop raw d z i rw e u c z est n i c two w czyn
nosci liturgicznej kaplana. Trzeba to mocno podkresli6: ci .1 u d z i e 
nap raw d ~ wi e r z q, ie poza ba1astem "wizua1nosci" kryje 
si~ prawdziwy kontakt z Bogiem. Dla mentalnosci mieszczanskiej 
procesja na ulicy jest czyms w rodzaju roiy przy kozuchu. Ale 
inaczej d1a chlopa. On wierzy, ie w procesji rzeczywiscie Chrystus 
idzie przez wies i ze wsrod jej oplotkow jest On jak najbardziej 
na s w 0 i m m i e j s c u. I ta wiara nadaje sens oraz najgl~bszy 
wymiar konkretyzmowi, symbolizmowi, wizua1nosci. 

Do noszenia baldachimu i chorqgwi Sq wyznaczani najbardziej 
czcigodni gospodarze we wsi i wzorowi mlodziency. Rodzice kupujq 
dzieciom stroj "do chodzenia" i "do kosciola" - rozroinienie, kto
rego miasto nie zna, a ktore jest wyrazem jakiejs ukrytej dqi
nosci, by takze przez stroj ucz€stniczye w wizua,lnej stronie 
liturgii. .. 
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Ale u podstaw wszystkich przejawow religijnosci. wiejskiej lezy 
n iebezpieczenstwo, 0 ktorym wspomnielismy wyzej . Wizualne 
w ar tosci r eligijne Sq traktowane jako g low n e lub jed y n e 
w artosci religij n e i p i erwszorz~dny teren 
r eligijnego zycia. Skupiajq one na sobie calq u'Wag~ czlo'\vieka 
i w ten sposob sprawiajq posrednio, ze zycie to wyladowuje si~ 

niemal bez reszty w czynach i aktach "d 1 a sam ego" Boga. 

WIAR A I JEJ MOTYWACJA 

Cokolwiek by siG powiedzialo 0 wierze chlopa, nie mozna jej 
odmowic sily i gl~bi. Jego wiara wkor 7.enia si~ w najgl~bsze 

warstwy duszy. I chlopu wcale nie jest wygodnie z tq wiarq. Nie
raz bl~dzie ona kr~powac jego praktyczne poczynania . Mimo 
wszystko jednak czuje si~ w jej swiecie tak, jak w swym wlasnym 
domu. Wiara odsla nia mu jego n~dz~ , ale takze odslania mu jego 
wielkosc. To ona uczy go patrzec na siebie i siebie rozumiec. "Dla 
mas chlopskich - pisal Witos - wiara i Kosciol byly chlebem, 
bez k torego masy te zyc by nie mogly. One im pomagaly prze
chodzic ciE; Z,kq drog~ doczesnego zywota" 3. Por6wnanie do chleba 
jest glEibok ie i trafne. Wiara byla, jak chleb, codzienna i jak 
chleb prosta. Z natury r zeczy jej liczne subtelnosci zostaly pod
dane zabiegom redukcyjnym i w efekcie pozostal niezb~dny, ale 
tez najwazniejszy trzon. Chlopu nie byla znana tresc najbardziej 
dyskusyjnych dogm ataVI' i tez bUskich do'gmatom, stqd nie zagro
zHy jej spory filozoficzne, ktore stanowily kiedys gl6wne zrodlo 
klopotow wiary inteligenta. 

Spr6bujmy odpowiedziec sobie na zasadnicze pytanie: j a k 
chI 0 p mot y w u jew las n q wi a r~? Bo to, ze jq j a k 0 s 
motywuje, nie ulega najmnie jszej wqtpliwosci. 

Spojrzmy blizej na sytuacj~ chlopa . 
Oto sarno codzienne zycie zmusza go do zajmowania specyficznej 

postawy wobec otaczajqcego swiata, kt6ra polega na tym, ze 
o c e n i a s i ~ z jaw is k a poi c how 0 c a c h . Dobre 
ziarno to ziarno, ktore owocuje. Podobnie r zecz si~ rna. z drze
'"vem, z ziemiq, ze zwierz~tami, ktore hoduje. M6wi si~ zazwy
czaj 0 praktycznym nastawieniu chlopa do zycia. Trafniej jednak 
byloby tu m6wic 0 pewnym p rag mat y z m i e chlopa. Osta
teczne kryterium prawdy stanowi dla chlopa sukces praktyczny 
zwiqzany z jego oddzialywaniem na przyrod~. "Kazdej rzeczy 
konca patrzaj" - to jest bodaj najbardziej charakterystyczny ry8 
chlopskiego "swiatopoglqdu". Nic tez dziwnego, ze ta p rag m a

3 jw. 

Znak - 3 
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t Y c z n a postawa fun k c jon u j e j a k 0 do min ant a 
w ocenie sw~ata prezeilltow18.nego przez Telilgi~. Moglby jednak ktos 
powiedziee, ze religia z natury swojej · nie nadaje si~ do tego, 
by bye w ten sposob ocenianq. Pozornie zarzut jest sluszny. Nie
mniej tylko pozornie. Posmiertne owoce religii nie Sq oczywiScie 
nikomu doswiadczalnie znane. Oprocz nich jednak chlop styka 
si~ z doc z e S n y m i 0 w 0 cam i religii. I w ostatecznym 
rozrachunku one Sq dominujqce. 

A zatem glownym czynnikiem i motywem wiary religijnej 
chlopa jest argument pragmatyczny. Wiara przynosi mu 0 w 0 c e. 
Najbardziej oczywiscie ceniona jest e t y c z n a doktryna chrze
scijanstwa. Mowi si~, ze "edyby wszyscy ludzie zachowali nauk~ 
Chrystusa, swiat by byl szcz~sliwy". Takze rola w y c how a w
c z a Kosciola. Mowi si~ : co z ciebie wyrosnie, jezeli nie b~dziesz 
si~ modlit? Pozytyw'lle o'Woce religii odczuwa on takze w innych 
dziedzinach. Gl~boko religijne dzieci gwara,ntujq mu spork,ojnq sta
raSe. Poddan1e si~ duchowi Ewangelii przyniesie calkiem k'onkretny 
pokoj z wlasnym sqsiadem. Przyklad uczciwosci sprawi, ze nie 
b~dzie musial l~kae si~ zlodzieja itd., itd. I jeszcze jedno: vvpraw
dzie doswiadczalnie istnienie zycia pozagrobowego n ie zostalo 
przez chlopa z calq pewnosciq stwierdzone, ale chlop w nie g 1 ~
b 0 k {) wierzy. Jest przekonany, ze wszystkich ludzi czeka sqd. Daje 
tutaj 0 sobie ;mac gl~boko zakorzenione poczucie sprawiedliwosci, 
k t6rego swiat nie jest zdolny zaspokoic. 

Argument pragmatyczny si~ga jednak jeszcze gl~biej. Wspomnie
lismy 0 tym, ze chlop uczy si~ wlasnego czlowieczenstwa i wla
snego zycia wewn~trznego na terminologii religijno-etycznej. Za
sadniczo widzi on samego siebie t a kim, jakian mu go '0 d s 1 a
n i a religia. Ludzie stojqcy z boku religijnego zycia wsi cz~sto 
nie zdajq sobie zupelnie sprawy z tego, co w praktyce znaczy dla 
czlowieka ta wiedza. Nomenklatura siedmiu grzechow glownych 
obejmuje zazwyczaj calose jego negatywnie moralnej samowiedzy. 
Pooobnie calosc jeg.o pozytywnie moralnej saimowiedzy zamykajq 
nazwy cnot teologicznych czy kardynalnych. ad dziecka uczy si~ 
patrzec na siebie oczyma przypowiesci Ewangelicznych oraz ra
ChUill,kGiw sumienia. Juz chocby z tego tytulu chlop widZli siebie 
i ro~ll'mie siebile w kategoriach poj~e relilgii i 'chrzescijanstwa. Nie 
sqdzmy jednalk, ze odczuwa to jlako klrzywd~. To prawda, ze uczy 
go ()Ina jeglo wlasnej 'Il~dzy, co nie jest przyjemne. Ale to praiwda 
tez, ze uczy go ona jegOi wi'elkosci. Wipaj1a mu, ze kt os tak wielki 
jark Bog slucha jeg'o modHtwy, ze przyrchodzi ~od ~'Ostalciq Chleba 
w jego dusz~, ze troszczy si~ 0 to saImo, 10 co {Jill si~ troszczy. Jako 
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slad po:oostaje rw j,ego swiadomosci poczucie w I a s n e j god nos c i 
a takze poczucie be z pie c zen s twa w 9wiecie. ArgumEmt prag
matycZlllY obej,muje takze to poozucie satmego siebie. 

Nie bqdzmy jednak jednostronni. Argument pragmatyczny sta
nowi wpl'awdzie rdzeil al'gumentacji chlopa za prawdziwosciq 
wial'Y, niemniej nie wyst~puje samodzielnie. Scislej m6wiqc spel
nia on swojq funkcj~ w kontekscie dw6ch innych "argument6w". 
Pierwszym jest k u 1 t t r a d y c j i, drugim wlasciwa chlopu jego 
"filo.zofia". 

Dodatkowq wartosciq religii jest to, ze stanowi ona cos 0 d z i e
d" i C Z 0 neg 0 po przodkach. Przodk6w ceni si~ za statecznosc 
~ <1 '.nqdrosc, widzi si~ w nich dobrych gospodarzy. Pami~c 0 przod

kach jest Z'aZ!Wycza'j lI1ajlepsza. Stqd wyplywa natura,Lny sza<ou
nek dla ich wiary. Widzimy tu przejaw swiadomosci wsp61noty, 
kt6ra jednak w tym przypadku nie obejmuje wymiar6w prze
strzennych, lecz c z a sow e. Czasowa wsp6lnota religijna jest 
bardziej doniosla niz przestrzenna: nie m6wi si~ "wierz~, bo 
wszyscy obok mnie wierzq" (jak moze m6glby powiedziec miesz
czanin), lecz m6wi si~: "wierz~, bo moi przodkowie tez wierzyli". 
Ideowa walka pokolen pojawia si~ dopiero w wyniku wtargni~cia 
na wies techniki a i tak na tym terenie nie jest zbyt ostra. 

Drugi kontekst argumentu pragmatycznego jest utkany ze swoi
stej "filozofii" chlopa. Dla chlopa, kt6rego wiedza 0 otaczajqcym 
swiecie przyrody jest nader rozlegla, swiat jawi si~ w barwach 
religijnych z samej jego natury. Filozof religii moglby powiedziec: 
ma wycZ!ucie teg'o, 'co "Swi~te", tj. tajemnicze, iWZJl1'i!osle, lI1aparwa
jq,ce trwogq i uniesieniem. Chlap iachawal we wspolczesnej cywi
lizacji prawie nienaruszalne wyczucie tajemnicy swiata. Tajem
nica swiata przenosi go poza swiat. Mowi: "C 0 s musi przeciez 
istniec". To "musi" jest tut,aj s2JczegOl<ne. Nie chodzi '0 wyrazenie 
wlasnego, subiektywnego pragnienia czy zyczenia, ale chodzi 0 wy
razenie tego, ze on sam "musi" ten postulat wypowiedziec, bo mu 
to swiat narzuca. I jeszcze jeden rys: wypowiadajqc swoje "musi 
istniec" chlop rna swiadomosc s z e r 0 k i ego 0 twa r cia si~ 
na swiat. Gdy tylko oderwie na chwil~ oczy od swego pluga i zo,· 
baczy swiat w jego pi~knie i jego dostojnej wspanialosci, wtedy 
stanie przed nLm lroruecznosc u2JnaiIlia Boga,zas sam'o to uZlI1anie 
splecie si~ ze swiadomosciq po s z e r zen i a wlasnej duszy. Stqd 
zja wisko niewiary jest dla niego niezrozumiale i bardzo czp,sto 
kojarzy si~ z jakqs postaciq zaciesnienia. 

Argument pragmatyczny trzeba zatem widziec na tym, niezwy
kle zlozonym tle. Gdyby ktos szukal analogii do wiary chlopskiej 
w wierze wielkich myslicieli chrzescijanstwa, z pewnosciq na
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h 'afilby z jednej strony na "zaklad" Pascala. z drugiej na... kry
tyk~ rozumu praktycznego L Kanta. Ale znalaziby siEi tak;~e 
w obIiczu tego "zdziwienia wobec otaczajqcego n as swiata", 0 kt6
rym na poczqtku swej metafizyki mowil sam Arystoteles. 

Sprobujmy obecnie dokcnac przeciwstawienia miEidzy wiarq 
chiopa a wiarq inteligenta. Otoz rzuca siEi w oczy zjawisko cha
rakterystyczne : wiara inteJigenta rna zasadniczo profil e r u d y
c y j ny, podczas gdy wiara chiopa wiqze siEi Z szeroko pojEit.q 
"m q d r 0 sci q". 

1nteligent ksztaltowal SWq wiar~ w szer egu dyskusji z prqdami 
nauki i filozofii, ktore jego wierze zagrazaly. Wymagalo to od 
niego, by nieustannie w zbogacal swoje reIigij ne wiadomosci. Nie 
tylko zresztq t o. Pogl~bienie wiadomosci r eligijnych bylo natu
r alnym nast~pstwem jego poszerzajqcego si~ wyksztalcenia. 1na
czej jest w przypadku wiary chiopa. T am najbardziej podstawowe 
prawdy religii splataly si~ z jego na t u r a 1n q, ch I 0 p s k q 
f i 1 0 z 0 f i q. Wystarczy w ziqc pod uwag~ zestaw przyslow i po
rzekadel ludowych. Splata s i~ tam ze sobq religijna wiara z wie
dZq naturalnq 0 zyciu i swiecie : kazdej r zeczy konca patrzaj, 
IIilyny Boze mielq powoli, ale sprawiedliwie, Bog nierychliwy, 
ale sprawiedliwy. Mogq one stanqwic prawidz]wq kontynuacj~ 

starotestamentowej Ksi~gi Mqdrosci. P oza tym na ten szczegolny 
. profil reiigijnej wiary chiopa oddzialywaly i oddzialujq nadal 

zyjqcy we wsi ludzie religijni, r odza j r eligijnych i moralnych 
wzorcow wsi, niekiedy ksi~za, bardzo cz~sto swieccy, ktorych 
autorytet jako ludzi "mqdrych", bylych "obiezyswiatow", jest 
·ogromny. Jednym z nich byl kiedys znany na Orawie gazda Piotr 
B 0 row y, czy w mniejszym zasi~gu Klimek B a c h led a, Se
bastian C how ani e c i L Ten nieerudycyjny lecz przenikni~ty 
"mqdrosciq" rys religijnosci chlopskiej jest dzisiaj szczegolni,e 
'godny podkreslenia, gdy np. w odgornie kierowanej tematyce 
kazan nie robi si~ zadnych roznic mi~dzy jednq a drugq formq 
religijnosci. . 

M6wilismy -wyzej '0 k-onkretyzmie wiary chiopa. K'onkretyzm t en, 
jak widzielismy, byl przejawem jego w iary w Opatrznosc. W sci
slym zwiqzku z wiarq w Opatrznosc i jednoczesnie z argumen
tacjq za prawdziwosciq religii stojq cuda. W psychice chiopa wiele 
wlasoiv.noSci wola <0 cud. Oudu dOlprasza si~ kOll1kretyzm, rwizual
nosc, zmyslowy sposob doswiadczenia swiata, czasami sarna mo
dlitwa jest prosbq 0 cud. Stqd wylania si~ I at w 0 s c, z jakq 
uznaje on to, ze pewne zadziwiajqce p r z y pad k i Sq prawdzi
wymi. cud ami. Niemniej jednak rozwianie wiary w cudownosc 
j akiegos konkretnego przypadku wcale nie n iszczy jego wiary. 
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Wiedzq tez chlopi dobrze, ze najcz~sciej przeciwnikami cudu SCi 
ich wlasni duszpasterze. 

Sp6jrzmy obecnie na wiar~ chlopa od innej strony, od strony 
jego swiadomosci smierci. Wyda je s i~ , ze zar6wno swiadomosc 
smierci jak r zutowanie religii na t~ swiadomosc jest w religij
nosci chlopskiej tak szczeg6lne i, dodajmy, tak pi~kne, iz domaga 
si~ wyraznego podkreslenia . 

Smierc w swiadomosci chlopa organicznie W1qZe si~ z zyciem 
i nie bur z y jego ladu. Dlatego chlop przede wszystkim nie 
l~ka si~ smierci. Swoje odejscie widzi w perspektywie n<J.dciq
gajqcych co roku jesieni, gdy wszystko obumiera, i wiosen, gdy 
wszystko z powrotem zaczyna zyc. I oto. zn6w z naturalnq mq
drosciq chlopa, kt6rej zr6dla lezq w obserwacji zycia, splata si~ 

wizja Ewangelii. (Wiosna kojarzy si~ chlopu nie tylko z pracami 
na roli , ale takze ze Zmartwychwstaniem i nowym zyciem). 

Smierc przychodzi' do czlowieka jako cos nad wyraz powaznego. 
I cos z istoty swej reI i g i j neg o. Przytaczamy tutaj wypo
wiedz d w6ch znawcow wsi, tj . S. Pigonia i J. G. Palwlikowskiego, 
zawartG} w uwagach Pigonia 0 k siqzce Pawlikowskiego Cisonie. 
"Temu trudnemu momentowi zegnania si~ z zyciem - pisze Pi
gon - przystoi r6wniez stateczna powsciqgliwosc uczuciowa. Wi
dziec mozna do dzis na wsi takie godne, uroczyste rozstawanie siE: 
ze swiatem. Poczucie ladu i tutaj nie opuscilo odchodzqcego. J~drzej 
rozporzqdzil roztropnie pozostawionq maj~tnosciq, ustalil spos6b 
swego przyszlego pochowku, chcial miec przy sobie i objqc pogod
nym spo jrzeniem swoich bliskich, pozegnac pola i slonce. Wlasnie 
jak przysta lo na odchodzqcego gospodarza. Bo «chlop nie ucieka 
od mysli 0 smierci, blizsza mu jest niz ludziom cywilizowanym, 
jak i wszystko, co przyrodzone». J~drzej przeznal sw6j dzieii. 
Kazal si~ ogolic, ubrac w czarnq cuch~ i doprowadzic do ganku. 
Rozejrzal si~ po swiecie, pomilczal chwil~ i powiedzial zonie: 
«Dzis juz na mnie bedzie cas». A na jej uwag~, ze .przeciez czuje. 
si~ lepiej, objasrril jq dabrotliwie i spokojnie: «Ba jakoz? Nie lek
cejsa bedzie smierc, kie w sobie lepiej i zgodnie z dopustem bo
zym?» W szacunku chlopskim, rozumianym i akceptowanym przez 
autora, dobra statecznosc to jedna z najwyzszych osobistych war
tosci wewn~trznych, zarazem jede.r.. z najcenniejszych filarow zycia 
spolecznego. Jakze charakterystyczna dla czlowieka, co zycie bie
rze na serio i wypelnia je uczciwq pracq. To takze jakby odblask 
boskosci w nim" 4. 

To reI i g i j n e przezywanie smierci, jako przejscia z jednego 
swiata dodrugiego, ods~ania nam gl~bi~ wiary chlopa. Bardziej 

4 S . P ig 0 n, Uwlaszczenie Literackie chlopa, "Znak" 133/134, s. 910-911. 
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niz kiedykolwiek, w tym wlasnie momencie zdaje ona egzamin 
swej wewn~trznej dojrzalosci. Widac to takze w szczeg6lach co
d:;:iennego zycia. Jakze inaczej niz w "srodowiskach cywilizowa
nych" ksztnltuje si~ stosunek chlopa do sak,ramentu chorych. Pa
mi~c 0 imierci sprawiCl, ze sarno zycie nClbiera dla niego gl~boko 
powazr.ego charakteru. I wreszcie w jej perspektywie calkiem 
s\voiscie polaryzuje si~ to, co w tym zyciu wazne i mniej wazne. 
"Jakie zycie, taka smierc". Wraz z przekonaniem 0 gl~bokiej" 

powa dze ~mierci idzie wiara w jej religijny charakter a za tym 
troska ,,0 dobrq smierc". I tnk r eligia uzycza cos ze swej powagi 
zjawisku smicrci i na oc1wr6t, zjawisko smierci uzycza swej powagi 
religii. W perspektywie dwu fakt6w: nadprzyrodzonego fak tu re
ligii i przyrodzonego faktu smierci, sam 0 z y c i e zmienia swe 
znaczenie. 

ZYCIE RELlGIJNE A MORALNOSC WSI 

Zewszqd slyszy si~ zarzuty, ze religijnosc wiejska wywiera zbyt 
maly ~N'plyw 'na moraine zycie wsi. Z'arzut ten, jak kazde twier
dzenie ".,rynikajqce z generalizacji zjawisk indywidualnych, jest 
tylko cz~sciowo sluszny. Sqdzimy, ze promieniowanie religii na 
moralnosc w innych srodowiskach, poza na og6l elitarnymi sro
dowlskami inteligencji katolickiej, nie jest wi~ksze, jezeli nie jest 
jeszcze mniejsze (zwlaszcza w srodowisku drobnomieszczanskim). 
Cu:sciowo wyjasnilismy to zjawisko faktem, ze na og6l uwaza si~ 
na 'wsi za czyn reHgijll1Y tylko taJci czyn, kt6ry wprost i be;;'p'osreal'jro 
dotyczy g oga, natomiast 'cala dziedzima wsp6lZycia z irnnYlIDi jest 
tylko drugorz~dnie religijna. Innego wyjasnienia moglyby do
starczyc dane psychologiczne a nawet fizjoologiczne. Ale nie 0 usprn
wiedliwienie przeciez chodzi. Chodzi 0 opis istotnych zwiqzk6w 
mic;dzy religiq 'a mcrralnosciq rna 'w'si bez stawialnia pochorpnych 
diagnoz. 

Wies wsp6lczesna jest zagrozona od strony pijanstwa, kl6tni 
sqsiedzkich, nieuczciwosci, kradziezy. Zagraza to oczywiscie takze 
wierze religijnej. Niemniej w przypadku wzajemnych relacji wiary 
i moralnosci natrafiamy na charakterystyczne zjawisko. Oto 0 ile 
w sferze zagadnien religijnych decydujqce bylo ciqzenie c z a s o
we g 0 dziedzictwa spo!ecznego (wiary przodk6w), 0 tyle w sferze 
zycia moralnego obserwujemy ciqzenie najblizszego "otoczenia 
przestrzennego" czlowieka. Opinia aktualnego otoczenia jest tutaj 
zniewalajqca. Ujawnia si~ ona poprzez tworzenie i nadawanie 
zobowiqzujqcego charakteru tzw. ,,10 k a 1 n y m nor mom 0 b y
c z aj 0 w y m" 5, kt6re zazwyczaj stojq w opozycji do norm etyki 

Zwrocil na to uwagE: w prywatneJ rozmowie mgr Jozef Mar e k z Szaflar. 
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ehrzeseijanskiej. W konflikeie mi~dzy reIigiq a moralnoseiq znaj
duje swoje odbieie konflikt mi~dzy "spoleeznoseiq ezasowq" i jej 
wplywl€dTI na ;wies 'a "spolecztnC§ciq rprzestrzennq" i jej 'oddzialy
vvaniami. Wydaje si~, ze Podhale jest szezeg61nie moeno nasyeone 
tego typu "lokalnymi normami obyezajowymi". Oto "honor" wy
maga tego, by doznanq krzywd~ pomseic we wlasnym zakresie, 
aby przYl1ajmniej od ezasu do czasu upic si~, a w niektorych oko
Iicach zr~ezna kradziez jest dowodem "dojrzalosei" mlodego ezlo
wieka. Nie jest "dyshonorEm" wszez~eie b6jki na weselu, ani 
trwajqce latami "prccesowanie si~" 0 kawalek pola. Podabne nO'rmy 
obyczajowe obejm ujq takZe sprawy malZenstw a i etyki seksualnej. 

Swiadomosc zobowiqzywania norm obyezajowych tego typu 
przejawia si~ zazwyezaj dwojako. Raz pytaniem "co ludzie powie
dzq" (przy czym malo interesujqee staje si~ to, co powie instytu
eja-Kosciol), raz postawq: "wszystko jedno, co powiedzq ludzie, 
m6j honor wymaga ... itd.". Nie -znaczy to jednak, by ' tym samym 
dochodzilo do zerwania wi~z6w z Kosciolem. Gdzies na dnie swia
domosci Zi' je nadal zasadnicze uznanie religijnych postula tow 
etycznyeh, kt6re nagle daje 0 sobie znac np. w okresie wielko
postnym w aktach sakramentalnej pokuty. Sqdzimy jednak, ze nie 
b~dzie zadnq przesadq stwierdzenie, ze w katolieyzmie wiejskim 
zyjq r6znego rodzaju pod s k 0 r n e her e z j e etyezne, b~dqce 
utrapieniem znajqeyeh wies duszpasterzy. Slynne na Podhalu Sq 
np. kazania ks. J6zefa Swistka, jednego z najwybitniejszych 
w swoim ezasie duszpasterzy tego regionu, poswi~eone zwalczaniu 
honorowych b6jek ezy zabobonow. 

W wyniku stareia moralnosei i reIigii reIigijnosc nabiera eha
rakteru po k u t neg o. Oto wies zasadniezo zdaje sobie spraw~ 
z wlasnego stanu moralnego i grzeehy nazywa po imieniu. Wie· 
takze 0 tym, ze jej stan moralny stoi w sprzecznosei z wyznawanq 
religiC}. Czasami slyszy si~ pr6by usprawiedliwien: spor 0 ziemi~ 
motywuje si~ tym, ze nie wolno uszczuplac dziedzietwa przodk6w 
(por. np. spory z bylymi wlaseicielami teren6w Tatrzanskiego Parlm 
Narodowego), kradziez w lesie jest interpretowana jako zbieranie 
ze wsp6lnego dobra, podobnie klusownictwo itp. Niemniej Sq to 
tylko zazwyezaj proby us p raw i e d 1 i w i e n a nie r 0 z
g r z e s z e 11. Gdy chlop przyst~puje do sakramentu pokuty, wy
mienia lojalnie wszystkie przewinienia z tej sfery. A zatem r z e
e z y s q n a z y wan e poi m i e n i u. I to wlasnie rzutuje 
w swoisty sposob na wiejskq religijnosc: religia jest mi~dzy innymi 
traktowana jako instytueja pow 0 I a n ado 0 d pus z e zan i a 
g r z e e how, nakladania pokut i oezyszezania dusz. Ma to nie
wqtpliwie dwa aspekty. Przede wszystkim swiadezy 0 tym, ze 
swiadomosc win y m 0 r a 1 n e j weale nie oderwala si~ od s w i a
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do m 0 sci g r z e c h u. "Tobie samemu zgrzeszylem" - mowil 
Daw id i m6wi dzisiaj religijny mieszkaniec wsi. Z drugiej strcny 
traktowanie religii jako instytucji przede wszystkim 0 c z y s z
c z a j q c e janie w y c how u j q c e j oraz 1 a two S c, z jakq 
uzysk u je sl~ rozgrzeszenie, przyczyniajq si~ do tego wlasnie, ze 
promieniowanie religii na moralnosc nie jest tak r adyk alne, jak 
tego moglibysmy si~ spodziewac 6. 

PRO BLEM WSPOLNOTY 

Ostatnie czasy rozwin~ly na wsi podhalanskiej niespotykane 
dotqd w takim zakresie poczucie wsp61noty religijnej mi~dzy jej 
mieszkancami. Sprzyjaly temu r6ine czynniki, wsr6d k t6rych do
minujqcq rol~ odegralo to, ie zniknql lub stracil na dawnej ostrosci 
konnikt gospodarczy miE;dzy najubozszymi i najbogatszymi miesz
kancami wsi . Srednia dobrobytu na wsi jest dzisiaj zasadniczo 
dla wszystkich dost~pna i niezalezna od ilosci posiadanej ziemi. 
Tak wi~c 'Wsp61no ta religijna wsi jest cz~sciq og61nej wsp61noty 
wsi, swiadomosc kt6rej p omnozyra si~ zasadniczo. 

Bywa tak, ze poczucie religijnej wsp61noty wsi, jak zresztq kazde 
poczucie wsp61noty w grupie r z q d z 0 n e j, przyspar za wielu 
klopot6w Wladzom Koscielnym. Czytamy cz~sto w prasie '0 spo
rach mi~dzy wladz-ami Koscielnymi a wsiq tyczqcych ·tego lub owego 
duszpasterza, takiego lub innego sposob u zalatwiania spraw eko
nomicznych, moralnych itd. Niemniej pamh;ta jmy takze 0 pozytyw
nych stronach swiadomosci wsp6lnoty: P rzejawia si~ ona takze 
pr zez wzrost s pol: e c z n e j odpowliedzialnosci parafii za kon

.kretne przejawy zycia religijnego na jej terenie a nierzadko poza 
tym terenem, jak np. wyglqd kosciola, stan plebanii, stan sal ka
techetycznych, za samq katechizacj~ r eligijnq a takze za funkcjo
nowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W niektorych 
okolicach poczucie odpowiedzialnosci za to jest tak wielkie, ze 
latwiej byloby tam znalezc srodki na budow~ nowego kosciola 

6 Przykladem religijnosci pokutnej moze bye nastE:pujqce wydarzenie. oto 
miale m okazjE: obserwowac przez jakis czas parafiE: Nowa Bia!a pow. N owy Targ, 
w ktorej z powodu konfliktu narodowosciowego stalo siE: niem ozliwe odprawianie 
normalnych naboze nstw w k osciele. Na boienstwa t e zostaly przez w!a dze K os
cielne zawieszone do czasu pogodze nia s iE: s tron. Parafia j est wewnE:trznie sklo
cona, nie rzadko czlonkowie je dnej rodziny wystE:pujq przeciwko sobie . Atmosfera 
w e wsi od dluzszego czasu jest nieznosna. I oto r zecz charakte rystyczna: miesz
kancy t ej w s i Sq n a j Ii c z n i e j s z y m i penite ntami okolicznych parafii. Cz~

stose s powiedzi a tak :ie ich Hose nie rna jednak, jak dotqd, wiE:kszego wplywu 
na zmianE: istniejqcej sytuacji. Ks. J. T. 
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niz 11,a wyple>lienie pi jaiistwa lub pieniactwa. Religia nie przy
chodzi do chrop6w jako cos naTzuconego z zewnqi-rz, ale jako cos, co 
jest przywolane ich wlasnym pragnieniem. Wiele tez wskazuje na 
to, ze poczucie wsp6lnoty prafialne j nie tylko nie b~dzie malec, 
lecz b~dzie nieustannie wzrastac . Stawia to Kosci6t w obliczu ' ca
lego szeregu nowych zagadnieii, m . in. sprawy dopuszczenia swiec
kich do v s P 6 I u c z e st n i c t w a w pozytywnym zarzqdzaniu 
parafiq. Tym bardziej donioslym zada niem staje si~ to, by swiado
m osci 'wsp6Inoty 'Die naduzywac dla celO,w csobistych Iub niere
ligijnych. I 

Wazn ym elementem wi~zi religij ne j w parafii jest duszpasterz 
oraz naturalne wi~zi rodzinne. 0 syt uacji duszpasterza juz powie
dzielismy. Zwrocmy krotko uwag~ na wiE:zi rodzinne. 

Na wsi wi~z rodzinna, mimo takich czy innych p~kni~c , nadal 
stanowi jes2cze zywe, mocne sp oiwo. Obserwujemy tutaj nad wyraz 
gl~bokie przenikanie si~ podstawowych dogmat6w chrzescijaiistwa 
z naturalnq swiadomosciq r odzinnq chlopa. K uIt Boga Ojca jest 
sublimacjq szacunku dla wlasnego ojca , ktory w swych zasadni
czych zr~bach 'Die podlega zadn ej dyskusji. K:uIt Matki Bozej jest 
sublimacjq czci dla Matki, ktora takze nie podlega dyskusji. · Sto
sunek matki do syna k ojarzy si~ spontanicznie ze stosunkiem ' 
Maryi do Jezusa. W ten spos6b znow mozemy zaobserwowac, jak 
naturalne zycie rodzinne zblizy!o chlopu a bstrakcyjnq dogmatyk~ 
chrzescijaiistwa a dogmatyka chr zesci jaiistwa nadala zyciu cha
rakter sakralnej powagi. Oczywiscie n ie wyklucza to sytuacji 
konfliktowych. Niemniej powszechna opinia spoleczna wsi idzie 
w tym przypadku zasadniczo zgodnie z opiniq proboszcza i religii. 
P odstawowe wartosci rodzinne trwajq jeszcze nadal w stanie 
wzgl~dnie nienaruszonym. Tak np. nierozerwalnosc maIZeiistwa 
jest nadal wartosciq zasadniczo bezdyskusy jnq: nawet nalogowe 
pijaiistwo m~za nie jest zazvvyczaj powodem podwazenia tej nie
rozerwalnosci. 

PERSpEKTYWY 

Spr6bujmy zestawic pozytywne elementy modelu wiejskiej reli
gijnosci i przyjrzec si~ blizej silom, kt6re go wewn~trzniedezin
tegrujq. 

Centrum religijnosci wsi stanowi jej wiara. Jest to niewqtpliwie 
wiara mocna, zywa, konkretna, zespolona z naturalnq mqdrosci'l 

swiatopoglqdem chlopa, kt6r ej nie niweczq ani osobiste cierpie
nia, ani nawet konflikty z jej instytucjonalnymi przedstawicie
lami. Z kolei rdzeniem tej wiary jest przeswiadczenie, ze "bez 
woli Bozej wks czlowiekowi z ,glowy nie spada", tj. wiara 

i 
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w Opatrznose. Gdzies w cieniu, niemniej w poblizu centrum, lezy 
swiadomose wI a s n e j i 0 sob is t e j god nos c i w swiecie 
tej wiary. Swiadomose ta nie jest wrogiem wi~zi spolecznej, lecz 
raczej zrodlem jej doskonalszej formy: oto wi~kszose aktow reli
gijnych bywa spelniana spolecznie (inaczej niz to ma miejsce wsrod 
inteligencji, gdzie zazwyczaj przewazajq akty "prywatne"). Donioslq 
rol E; cdgrywa w niej symbol religijny. Nie tylk,o udostlWnia czlowie
kowi Boga, cale sprarwia, ze 'reHgijne a:kty ezlowieka sam e sta jq 
siE; widoczne, co stanowi doda'tkowy czynn ik wi E;zi spolecznej. 

Ten szkicowo zarys'owany model r eligi jnosei chlopa jest dezin
tegrowany przez naturalne, immanent ne psyehofizycznej strukturze 
chlopa 5i1y odsrodkowe. Sq t o, jak wid7.ielismy, sklonnose do za
bobonu zwiqzana gdzie nicgdzie z niskim jeszcze stanem oswiaty 
(zwlaszcza stalrszeg'o pokolenia), sklom1osc do popisywania siE; war
tosciami zewnE;trznymi a glE;biej wnikajqc - podskorne herezje 
etyczne choeby w postaei "lokalnych norm obyczajowych" ezy 
bardziej ogolnej dq!nosei do uznawania za akty religijne wylqez
nie tyeh czynnosci, kt6re k ierujq si~ wprost na osob~ Boga. Wszyst
kie wymienione czynniki Sq nieodlqczne w pewnym zakresie od 
samej istoty takiego zjawiska jak moralnose, religia i ogolna kul
tura czlowieka. Stqd tez glowny wysHek duszpasterzy zmierzal 
dotychczas zasadniczo w tym kierunku, by uehronie wiar~ chlopa 
przed destrukeyjnymi sHami tkwiqcymi w nim samym. Miescily 
si~ w tym takze za biegi, by jego religijnosci odebrae piE;tno pokutne 
na korzyse wychowawczo-pokutnego. 

Obecnie sytuacja zaczyna siE; raptownie zmieniae. Do czynnikow 
dezintegrujqcych immanentnych dochodzq czynniki wywolane szcze
golnq sy:tuacj~ z e w n ~ t'r z n q wsi 'w'Spokzesnej. 

Zjawiskiem najbardziej jaskrawym i zrodlem szeregu dalszych 
przemian jest wtargni~cie na wies cywilizacji technicznej oraz 
uprzemyslowienie licznych terenow dotychczas rdzennie wiej
skich (instytucja Ichlopo~robotnilka). Za tym idzie w z,r.ost stopy zy
ciowej wsi, zmiana struktury szkolnictwa, wzrost kontalct6vv ze 
swiatem dzi~ki I"a,diu, telewizji, czytelnictwu prasy i ksiqzek. 
Zmienia s:iE; tez nasycenie wsi przez intelilgencjE;. Do dalwnyeh 
inteligentow - pr Oibosz,cza i na,uczyciela, dolqczyl si~ agro
nom, urz~dnicy Rad Narodowych, sp6Idzielni, nierzadko lekarz, 
a sezonowo liczni goscie i turysci. Zwi~kszyla siE; tez ilose kon
taktow z inteligencjq i cywilizacjq miejskq. I jeszcze jeden czyn
nik z,mian kulturowych wsi, niez~ykle lWa'zny i jednoczesnie czE;
sto zapoznawany: oto w tej chwili kierujq ogolnym zyciem wsi 
przedstawiciele pokolenia, ktoremu wojna przeszkodzila w awan
sie spolecznym i w emigracji do miasta. Jest to pokolenie przesy
cone jednostkami zdolnymi, dynamicznymi, peIne tw6rczych ini
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cjatyw spolecznych. Ale ich dzieci juz na wsi nie pozostajq. Poko
lenie rZqdzqce wsp61czesnq wsiq docenia rol~ nauki i dlatego naj
lepszych kieruje "do szkol". Na miejscu pozostajq lud zie 0 mniej
szych walorach intelektualnych, ktorych duchowosc nie osiqgnie 
przeci~tnej wspolczesnego pokolenia. Te wszystkie czynniki, od 
upr zemyslowienia do emigracji elen')e'ntuzciolnego, 'odbijajq si~ juz 
dzis a jeszcze bardziej odbijq si~ jutr'O na modelu wiejskiej reli
gijnosci. 

Wymienionc tutaj czynniki zewn~trzne wywolujq szereg zmian 
w duchowej s£erze czlowieka ws i, szczegolnie w zakresie jego spo
sobu myslenia i sposobu wartosciowania swiata. W ten sposob do
tykajq vViejskq religijnosc w jej f undamentalnych wartosciach. 
Najogolniej mozna stwierdzic, ze przeksztalcajq ;:me sens argu
mentu pragmatycznego oraz znaczenie "chlopskiej f ilozofii", w kto
rej "mqdrosc" ludowa grala pierwsze skrzypce. 

Argument pragmatyczny funkcjonuje nadal, ale z powodu wi~k
szego niz dotychczas uczulenia na wartosci niesl'bne przez technik~ 
i kultur~ drobnomieszczailskq, nabiera utylitarnego znaczenia. Re
ligi~ ocenia sie, po owocach. Ale to, co kiedys byro jej owocem, 
dzisiaj stalo si~ wynikiem ustawodawstwa spolecznego (stosunek 
dzieci do starych rodzicow, los sicrot, sprawy spadkowe itp.) lub 
ogolnej stabilizacji wladzy panstwowej (np. ograniczenia kra
dziezy). Takze poczucie wlasnej godnosci chlopa nie jest w t akim 
jak dotychczas zakresie zagrozone przez czynniki zewn~trzne (cho
ciaz czasami rol~ dawnego ekonoma przejmuje dzisiaj z powodze
niem .. . konduktor z PKS-u). W tym .kontekscie argument pragma
tyczny zwraca si~ czasami, i w jakims zakresie, p r z e c i w k 0 

religii: jezeli religia wymaga ofiar, t ym gorzej dla religii. Nie jest 
to oczywiscie zjawislm masowe. Nie tdc·chodzi tez do zerwania z reli
giq. Sama arg'umenta'cja 'Die skia'nia do talkiego zerwania, lecz raczej 
do zaj~cia postawy, w ktorej ofiary bylyby redukowane do mini
mum a religia zachowana "na wypadek" smierci, swiadomosc 
ktorej jest nadal zywa. Mozna tu mowic tylko 0 oslabieniu pod 
wplywem nowej argumentacji m 0 r a I neg 0 wplywu religii na 
czlowieka wsi a nie 0 jakiejs kl~s ce jej dogmatyki. Nie nalezy tez 
sqdzic, ze opisany stan rzeczy polega na laicyzacji spoleczeilstwa 
wiejskiego, Przede Iwszys1JkillTI nie jest on jeszcze powszechny 
a nadto jest on raczej wzrostem ego i z m u nii 1 a icy z m u. 

Zmiany w "chlopskiej filozofii" Sq wywolane wzrostem .wyksztal
cenia technicznego oraz sumy og6lnych wiadomosci chlopa. Zja
wisko to jest normalne, dodatnie i nikt nie rna prawa przeciwko 
niemu oponowac. Niemniej trzeba widziec jego uboczne oddzialy
wania. Naukowo-techniczna interpretacja zjawisk bezposrednio 
otaczajqcych chiopa sprawia, ze Bog, ktnry dawniej byl bliski 
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czlowiekowi i wsz~dzie obecny, zaczyna si~ oddalac. Podcina to 
naturalnq wiar~ w Opatrzrl'Osc a co za tym idzie wplywa .na k on
kretyzm religijny i wizualnosc. Ma to niewqtpliwie pozytywne 
skutki, chocby w postaci eliminowania ze wsi resztek zabobonu. 
Ale rna takze echa negatyw ne. Wydaje si~, ze na wsi juz nigdy 
nie powstanq warunki po temu, by mogla sip, tam pojawic sponta
n icznie i w skali masCfwej postac takiego np. Chrystusa Fras-obli
wego, tak charakterystyczna dla jej wczora jszej religij nosci. I znow 
nie rna m'O\"~ 0 tym , by wzr ost wiedzy 0 swiecie p owodowal zer
wanie z religiq. Niemniej sprawia en powolne oddalenie si~ Boga, 
najpierw poza odleglosc zmyslow, potem takze poza zasi~g do
tychczasowego obyczaju. 

I jeszcze dwa inne zjawiska jui mniejszego autoramentu: zmiany 
w dziedzinie wzorca osobowego oraz w oddzialywaniach tradycji. 

Dawny wzorzec byl modelowany z jednej strony ambonowymi 
koncepcjami duszpasterza, z drugiej p r z y k 1 ad em zyjqcych 
na wsi gospodarzy, m~drcow, artystow-chlopow w jednej osobie. 
Obecnie z chv.;ilq pojawienia si~ we wsi nowej inteligenc ji, to ona 
zaczyna skupiac uwag~ mlodego pokolenia i stanowic ideal awansu 
spolecznego. Wzbudza ona podziw u chlopow przede wszystkim 
dzi~ki swej erudycji. Stanowi tei wzorzec do nasladowania dla 
ich dzieci 7. 

Za,nik roli tradyc ji idzie w pa,r ze ze wzrostem pres ji opinii ludzi 
bezposrednio otaczajqcych chlopa. Wspomnielismy juz 0 konflikcie 
"spolecznosci czasowej" i "spolecznosci przestrzennej". Znaczenie 
tego konfliktu jest co najmniej dwojakie: w przypadku zaistnienia 
konfliktu zwiqzanego z funkcjonujqcq lokalnq nOl'mq obyczajow q, 
opinia dziala negatywnie na moralnosc, w innych natomiast wy
padkach wplywa na splycenie praktyk religijnych chiopa, ktore 
Sq wtedy wykonywane jako wynik "owczego p~du" a nie rzetelne j 
wiary. 

Rysujqcy si~ tutaj obraz religijnosci wiejskiej ujawnia znamiona 
p raw d z i w ego k r y z y s u. Religijnosc t~ dezintegrujq od 
wewnqtrz i od zewnqtrz sHy, z ktorych wylaniajq si~ wr~cz prze
ciwne sobie dqzenia. 

Dzisiaj obserwujemy: .oto jakis calkiem mlody Gadeja, Gqsienica, 
Boryna czy Chowaniec ucz~szcza do szkoly przysposobienia rolni

7 Chara k l e r ys tycznym przyklade m docenia nia przez wie s roli nauki j est n p. 
fr ekwen eJa w szkole w mieJscow osei L . n a P Odhalu w okresie kopania ziemnia 
k6w. J eszcze kilkanascie lat t e mu ilose a bsencji przewyzszala ilose obeenyeh. 
Dzisiaj, mimo nie dostatku s ily r ob oezej, zwolnienia z lekeji nale",! do rzadkosci. 
Dlaczego ??? Odpowiedz pros ta : dzieci i r odziee zYJ 'l swiad om osci 'l egzaminu 
wst~pnego d o szl<oly srednieJ, d o kt6 rej wybieraj'l si~ wszystkie dzie ci ostatniej 
klas y. 
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czego, na kurs prawa jazdy, oglqda telewizj~, bywa stale na ka
techizacji religijnej, wie co~ niecos 0 Soborze, sprzedaje naiwnym 
nieco "ceprom" "pamiqtki z... " i od czasu do czasu wyst~puje 

w zespole regionalnym, gdzie spiewa, m6wi i tailczy troch~ dla 
ojc6w, reszt~ dla siebie, z ogromnq pasjq i oddanrem, rzetelnie i jak 
na jdokladniej, bo tak wymaga jemu tylko naprawd~ znany duch 
starej muzyki. Niekt6rzy z nich chodzq do szk61 srednieh, mi~dzy 
innymi do takiej, gdzie ieh UCZq robic g ita r y i s k r z y pee. 

Co stanie s i~ z nimi za lat kilkadziesiqt? -
Czy rozw6j osobowosci p6jdzie w stron~ dalszej kapitulaeji 

wobec wzorea kultury drobnomieszczanskiej wraz z jej sztampq, 
pseudo-ambic jonalnoseiq, kultem mentalnosci utylitarno-teehniez
nej i bezustannym pospiechem, czy przeeiwnie, w stron~ odkrycia 
najgl~bszyeh wartosci mij a jqcej kultury patriarehalnej, mHosci 
do ziemi, przywiqzania do wolnosei i wewn~trznej niezaleinosei, 
do spokoju i mqdrosci, SI{)wem w stronE~ najpi~kniejszego, jak 
dotqd, modelu kultury wsi - wielkieh gaidzin i gazd6w, m~drc6w 
i artyst6w a takze troch~ swi~tyeh w jednej osobie? Jak b~dzie 
wyglqdac ich religijnosc? Czy b~dzie to religijnosc w i a r y, ezy 
religijnosc "na wszelki wypadek?" J ak b~dzie wyglqdal kosci61, 
ktory napelniq? B~dzie to kosei61 spiewajqcy, kosei61 reeytujqey, 
ezy moza kosei61 ludzi za i enowanyeh? 

Znakiem kryzysu i znakiem ostrego zakr~tu jest to, ze kazda 
z ewentualnych odpowiedzi na te i tym podobne pytania jest jed
nakowo prawdopodobna. 

Stanislaw Grygiel, ks. J6zef Tischner 
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lIS \All E C K I KATOLICYZM"? 
TtO PRAKTYCZNE SCHEMATU TRZYNASTEGO 

Mysl 0 szeroko obecnie dyskutowanej Konstytucji pastoralnej 
o Kosciele w swiecie wsp61czesnym narodzHa si~ w r. 1962. Inspi
racjq bezposredniq byl,o podohno wyglos:wne pr zez Jana XXIII 
przem6wienie, otwierajqce pierwszq sesj~ Sohoru. Graly jednak 
rol~ takze dlwa wzgl~dy calkiem praktyczne. Po pierwsze, coraz 
jasniej zdawano sobie sprraw,g, ze Kosci61 musi zaarngazawae si~ 

c ardziej jednaz.nacznie i bezposrednio w dramat trzeciego S1wiata. 
Po drugie coraz cstrzejsza sta.wala si~ swiadomose, ze z wielu przy
czyn trzeba starae si~ znaleze jakqs .wsp61nq platform~ etycznq, 
szerszq ll!iz credo wyznarni'owe, jakis wartosciujqcy consensus mini
mum dla pluralistycznych spoleczenstw nowoczesnych. 

Czynniki te byly zapewne dosye jasne dla pewnej cz~sci Ojc6w 
SObOifU i dla jego cZlOl'Qwych teo}.ogow. Sam jednak charaJcter do
kumentu, zwanego pocz'ltkowo "schematem siedemnastym" przed
sta'Wial si~ zrazu dose "niewinnie". Gdy juz Kosci6l przeorganizuje 
si~ wewn~trznje i uporzqdkuje ostateczrnie r6ime zagadnienia teolo
giczne, myslail1o, ' wyda cos rw rodzaju dobrotl~wego or~dzia do 
swiata. Ukaze mu sWiojq gotorwq juz, .odnowionq "twalrz" i wyrazi 
mu swojq przyjazn... 

Karl Ranner pisal kiedys 'W "Pax Ramana Journal" (Nr 6/1965), 
ze jakis przyszly histolfyk, badaj'lcy forunacj~ religijrn'l Ojc6w So
boru i jednoczesnie trese wydanych przez nich dolmment6w, b~dzie 
bye moze zdziwiony, ze l'Jostaly ·one podpisane "dose spokojnie 
i spontanicznie, bez jakichs duzych oporow, bez zaskoczenia, tak 
jakby nie zauwazono 'Po PI1ostu, co z·ostalo naprawd~ pOwiedziane". 
Ojciec Rahner, kt6ry jest jak \viadomo jednym z Cl'Jolowych \vI.sp61
tw6rc6w Sobot'u, mial t'l.l na mysli g16wnie tekst De Ecclesia. Wy
daje si~ jednak, ze r6wniez schemat siedemnasty mial stae si~ 
czyms znacznie bardziej rewolucyjnym niz si~ zdawalo na poczqtku, 
a 'nawet juz na koncu, przy 'podpisyiwaJniu gotO'wej Konstytucji. 

To co nastqpilo, i co stawalo si~ cOlfaz jasniejsze w miar~ jak po
st~powaly prace nad tekstem, ok'reslie trzeba przede ' wszystkim 
jako "sprz~zenie :lJwI1otne". Dakument, majqcy 'bye przyjaznym po
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przem6'wienie, otwierajqce pierwszq sesj~ Schcw. Graly jednak 
rol~ takze cLwa wzgl~dy calkiem praktycz,ne. Po pierwsze, coraz 
jasniej zdawanD sobie sprraw.~, ze Kosci61 musi zaangazowae si~ 
cardziej jednoz.narcznie i bezposrednio w dramat trzeciego Siwiata. 
Po drugie coraz cstrzejsza sta,wala si~ swiadomose, ze z wielu przy
czyn trzeba starae si~ znaleze jakqs ,wsp6lnq platf.orm~ etyczncl, 
szerszq niiz credo wyznaniowe, jakis wartosciujqcy consensus mini
mum dla pluralistycznych spoleczenstw nowoczesnych. 

Czynniki te byly zapewne dosye jasne dla pewnej cz~sci Ojc6w 
Sobo'l'U i dla jego czol~ch teol,og6w. Sam jednak charakter do
kumentu, zwanego poczqtkOIWO "schematem siedemnastym" przed
stawial si~ zrazu dose "niewinnie". Gdy juz Kosci61 przeorganizuje 
si~ wew'n~trznie i uporzqdkuje ostatecznie r6ime zaga,dnienia teolo
giczne, mysla,no, wyda cos IW rodzaju dobrotlilWego oT~dzia do 
swiata. Ukaze mu sWiojq gotQWq juz, ,odnowionq ,,1Jwarz" i wyrazi 
mu swojq przyjazn... 

Karl Ranner pisal kiedys w "Pax Romana Journal" (Nr 6/1965), 
ze jakis przyszly histo["yk, badajqcy fonmacj~ religijlllq Ojc6w So
bofU i jednoczesnie trese wydanych przez nich dokument6w, b~dzie 
bye mcze zJdziwiony, ze ZJostaly one podpisane "dose spokojlnie 
i spontanicZlnie, bez jakichS duzych oporow, bez zaskoczenia, tak 
jakby nie zauwazono 'PQ prostu, eo zostal,o naprawd~ pOlwiedziane". 
Ojciec Rahner, kt6ry jest jak wiadomo jednym z cZlolowych w.sp61
tw6rc6w Soboll'u, mial tu na mysE g16wnie tekst De Ecclesia. Wy
daje si~ jedna:k, ze r6wniez schemat siedemnasty mial stae si~ 

czyms znacznie bardziej re\"Tlolucyjnym niz si~ zdawalo na poczqtku, 
a nawet juz na koneu, przy 'podpisytWamiu gotO'wej K0nstytucji. 

To co nastqpilo, i co staW'alo si~ cocr:az jasniejsze w miar~ jak po
st~powaly prarce nad tekstem, ok'reslie trzeba przede ' wszystkim 
jaJco "sprz~zenie ZJwro1me". Dakument, majqcy bye p-rzyjaznym po
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zdrowieniem swiata, w jego j~zyku, jui po dokonaniu i zamkni~ciu 
cdnowy 'Wewn~trznej K,osciola, rzutowal, ja·k si~ okaza1'0, w kaidej 
niemal mysli, na kazdym kroku, spowrotem na Kosciol, SpolW1'otem 
na te'0loga, otwie,ral pytania, ktore zda-waly si~ zamkni~te, staw,ial 
pytaJnia nowe. Prace nad schematem juz "trzynastym" wykazaly 
rzecz nies1ychanie prostq, lecz zarazem h r zemiennq w nieobliczalne 
k,onsek'wencje. Nie dalo si~, mian qwicie, przemowic do laickiego 
swiata, laiekiej kultury "serdeeznie", to zna czy w; j.akiejs mierze 
soHdarnie, nie dalo si~ uzyc jej hUlmani,stycmego, empiryczmego j~
zyka, nie ruszajqc zarazem z posard calych wielkich i starych sy
stemow myslenia 0 Wia.rtosciach, 0 ich przekazywaniu, 0 sensie 
historii, religii, ·objawienia... Dopiero dzisia j chyoa, w rok po pro
mulgowaniu Gaudium et Spes, widac pelniej juz olbrzymie per
spektywy i '01brzymie pytamia Iwiqzqce si~ z dokumentem zamie
rzonym, a :miejscami takze ncupisanym, t a.k prosto, ze za,rzuca mu 
si~ nieraz "uPT,oszczenia". 

Nie da si~ oczywiscie, nikt dzisiaj nie potrafi wycze1'pac czy 
tym bardziej rozwiqzac wszyst.kich problemow Jakie nasuwajq si~ 
mysli i rpraktyce katoliekiej, na jej drodze prz€wlartosciorwania 
"laickiej" strefy dziala n, rpi'zezyc i dokonan ludzkich. Mozna jed
nak, i chyba trzeba jesli chcemy dzielic jakos ogolnochrzescijanski 
los, sygnalizowac bodaj kierunki wielkich wspolczesnych pytan. 
Jest to tym bardziej uzasadnione, ze Konstytucja, juz w zamie
rzeniu swych autorow, jest dokumentem bardziej mobilizujqcym 
mysl tworczq na przyszlosc, niz piecz~tujqcym osiqgni~te juz re
wltaty. W zakoiiczeniu jej czytamy: "Wyklad ten rna w bardzo 
wielu punktach celowo charakter tylko ogolny. Co wi~cej, jak
kolwiek podaje nauk~ juz w Kosciele przyj~tq, wymaga jeszcze 
rozwini~cia i poszerzania, poniewaz nierzadko chodzi 0 zagadnie
nia podlegajqce ustawicznej ewolucji". 

Celem tego szkicu jest ukazanie kilku tylko poszerzajqcych si~ 

i ewoluujqcych perspektyw nowego stosuniku "Kosciol-s'\viat", kt01'Y 
K,cnstytucja podaje jako , ;nauk~ juz 'W K'osciele przyj~tq". Aby 
je w "posob mozliwiepel'ny zarysowa-c, trzeba najpierwcofnqc si~ 
do wspcmU1ianych wyzej calkiem praktycznych motyw:acji "sehe
matu siedemnastego", potem zas ,wybiec nieco poza sam tekst go
towego do kumentu, w dziedzin~ wios,kol\v i refleksji, kt6re wZJbu
dzil, i kto\I'e w obecnej chwili Sq juz elementem iywej i tworczej 
swiaccmosci kat'0lickicj, eleme'ntem klarujqcej si~, nowej formacji 
intelektualnej i moralnej. 

Potrzeba zaangaz,owcmia si~ Kosciola w problematyk~ sprawie
dliwosci ekonomicznej wydaje si~ na pierwszy rzut oka tylez Z\I'O
zumiala, co banalna. W wyohra:bni wielu ludzi sprowadza si~ za
pE'wne do postulatu, aby ksi~ia Jwi~cej mowili 0 Afryce i aby 
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cZf;sciej skla,niali do' wysylania paczek do Indii i do modlenia sif; 
(bo coi inneg'o mozemy zTobic?) 0 poko j. Aby wiE;C zdae sobie spraw~ 
z rzeczywistej skali i z r zeczywistych 'perspektyw obecnej ekono
micznej sytuacji dla chrzesci janstwa jako calosci, trzeba Inajpierw 
uprzytomnic sobie n iekt6re jej elementy. Uj~te w blyskawicznym 
skrocie, przedstawiaj'l si~ one tak, ie po pierwsze jest to sytuacja 
jui dzisia j moralnie haniebna, na jdoslol\vniej wola:i ,! ca Q pamstf; 
do Boga, a p rzy tym zawiniona, calkiem wykazJ>1walnie, przez tak 
zwane kraje chrzesci janskie. Ze po drugie owa haniehI'la sytua1cja 
musi sif; 'gwaltol\vnie pogalfszac, co jest rov.nniei wykazywalne, a to 
pogarszanie si~ b~dzie nie tylko juz 'win'l, lecz rowniei, najzwy
czajniej, ~miertelnY!l11 zagro,ieniem starego Swiata. Ze po trzecie, 
iadna "pome-c" w sensie ,\,-ysylania paczek czy nawet calych fabryk 
Wszf;dzie, sprawy niespr awiedli1wosci ekori'0micznej nie zalatwi. Caly 
pote-ncj'al Stan6w Zjednaczonych nie bf;dzie w stall1ie, za kilka lat, 
i przy obecnym przyroscie n aturalnym, u trzymae na przyklad Tndii, 
jesli Indie same 'l11ie ['ozwin'l sif; ekonomicznie. Ani zas T,ndie ani 
zaden k'raj trzeciego swiacta 'nie Tozwinie si~ ek onomk:zln'ie, a w kai
dym razie nie stanie m ocno na wlasnych nogach, jesli nie zostanie 
wI'lczcny, W\!'az ze swymi moiliwoscicmi i potrzebami, w calo
ksztalt jednej, p Ian<lwej gospodarki swiata. Dramat glodu i cale 
jutro krajow chrzescijanskich nie rozgrywaj'l sif; wiE;C 'W kate
goriach "pomo~y", pojf;tej ja~o indywidualne Iub z-bimowe akty 
filantropii, ani tez w kategor iach tak ulub~onej vi katolkkiej pedago
gice "pracy .mad sob'l" jednostek, ktora sprawi "z czasem", ie 
i rz'ldy bf;d'l lepsze. Imperatywem moralnym jest dzialanie par 
excellence spoleczne i nawet w pewinym sensie rewolucyjne: chodzi 
o ra,dykaIn'l zmian~ samych struktur czy ustrojo-v" ekonomicznych, 
o przestUlwienie ich ze skali tylko narodowej na skal~ gl'obalnq, 
podobl11ie jak 'W svvoim czasie rewolucje spolecz.ne mniejszej skali 
przestawialy machiny gospodar'cze panstw z interes6w jednej tylko 
klasy, ktora byla ich punktem odm.iesienia, na 00f1aZ wif;cej kolej
nych klas czy walrstlw socja1nych. 
Cyfro~ i czystQ techniczne dane, skladaj'lce si~ na caly ten stan 

rzeczy, zarysolWane zostaly niedawno rw "Znaku", pirzy okazji spra
wozdania z konferencj i \V Genewie ("Z.nak" nr 149, 1966). Nie rna 
chyba celu wracae do nich je-szcze raz. '\Va!fto natomiast zatrzymar 
sif; przy konsekwencjach, ktore sytua'cja tego rodzaju musi mier 
dla KoscioJ:a, i z ktorych Kdciol Dd dawlna zdawal sobie coraz ja
sniej spraWf;. 

Popierwsze, jest to sytucja, w ktorej ~osdoj;om chrzescijanskim, 
zajGtym glow1nie - jak to byl'0 do niedaJWTJ.a -- ezoterycznymi, 

'wewl1~trznymi spo'rami Q zakresy przyrodzonych i naidprzyrodzo
nych kompetencji, grozila najzwyczajniej w swiecie - utrata twa

http:spolecz.ne
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rzy. PcwtarzajqCe SiE: wciqz w zachodniej publicystyce i nieprze
tlumaczalne niestety slowo irrelevant (bezprzedmiotowy, "niepo
wazny", ni€majqcy nic wsp6lnego z rzeczami, 0 kt6re naprawaE: 
chodzi) jest dose jeszcze lagodtnym wyrazem oceny wi~kszosci ty
powo "koscielnych" zainteresowail i publicystyki przez srodowisika, 
kt6re Sq w kazdej spolecz,nosci jej elitq najcenniejszq: przez swiat
lych, sIVviadcmych pm.vagi sytuacji i aktywm.ie w niq zaangazoW\a
nych "ludzi czynu" i przez nonkonfoI1mistycznq, szukajqcq swej 
roli spolecznej mlodziez. 

Zaczynalo wi~c wyglqdae na to, ie wszystko co naz'wae mozna 
jeszcze 'V,' starym swiecie jego spusciznq chrzescijailskq, w najog61
niejszym, lecz bardzo realnym sensie: wrazJiwose moralna, aktywne 
i tworcze Irozumienie "milosci", poczucie odpowiedzialno·sci za two
rzone sytuacje i za wsp61ny los ludzki - znajdowae bE:dzie swe 
konkretne 'wyrazy, a czasem i inspiracje, poza oficjalnymi Koscj.o
lami. WskazY'wal na to (i wskazuje zresztq do dziS dnia) ba·rdzo 
glE:hoki kryzys w srodowiskach chrzescijailskiej mlodziezy, i to 
najlepszej: myslqcej i ofiarnej. Jej tendencje, skrajnie nieraz "la
ickie" i skrajnie "odsrodkowe", majq z pewnosciq jedno ze swych 
zrodel w fa.kcie, ie Koscj.oly talc dlugo zdalWaly siE: pozostawae na 
marginesie najaktualniejszych spra'w zycia i Eimierci ludzkosci, i ze 
nie w ich krE:gach z pewnosciq szukac mozna bylo jakiejs na ten 
t€mat refleksji 'naprawdE: rzetelnej i napra,wdE: zaarngazowanej. 

Wszystko to dcchodzilo oczylwiscie coraz jas.niej do Swiadoinosci 
eJit katolickich. lone przecie czuly siE: odpowiedzialne za dramat 
swiata, w ktorym zyjq, i 1m r6W1niez Tysowal siE: CCTaz przejrzy
~ciej fakt, ie ich Kosciol "trad twarz", pOZ<lsta,jqc w tatkiej chwili 
z bnku, a podajqc siE: za'ra:zem za noskiela najszczytniejszej tra
c!ycji moralnej. Motywacja schematu trzynastego, kt6ra nazwana 
jest tu "praktycznq", bo isto,tnie wywodzila siE: ze zja'\visk stiwier
dzalnych, "przyziemnych", byla wiE:c zarazem etyczna, chrzesci
jailska par exceLLence. Ten k~erunek biegu inspiracji ewangelkznej, 
"glosu Boga", 0 d zjawisk swieckich, praktycznych do Kosciola, 
a nie odwfotnie, mial bye zresztq, ja<k zobaczymy jednym z gl6w
nych "odkrye" Konstytucji. 

Innym jej odkryciem, wiqzq,cym siE: nieodlqcznie z probq kon
sekwentniejszego, pow,azniejszego podjE:cia realnych problemow mo
ra lnych swiata, byla ranga religijna dzialail uwaza!Ilych dotqd za ty
pawo "Iaickie": ekonamicznych, spolecznych, politycznych. Tylko 
tego typu dziala'nia mogly sprostae ianperatywowi moralnemu, jaki 
narzucala sytua'cja. Angaiujqc siE: czynnie w dramat nieroWlI1'Osci 
gospodarczej, Kosci6l musial IWiE:c u7.Jnae prymat - w tej dziedzi
nie w kazdym razie - etyki spolecznej nad jednostkowym "do
skonaleniem charakteru", kt6re bylo dawniej glownq jego troskq. 

Znak - 4 

http:aktywm.ie
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Ta,kie jednak przesuni~cie akcent6:w musialo z kolei dae "sprz~
zenie zwrotne" na elementarne juz kwestie etyki czy nawet 
chrzescijanskiej antropologii. Czy i w ja!kkh warunkach mog'l bye 
uzasadnione rewolucje? Czy i w jaikiej mierze czlowiek jest zde
terminOlwany przez ustroje spoleezne, w ktorych zyje? Czy chrzesci
jan:ski bunt przedw tak 2Jwanemu "s'wiatu" nie powinien bye 
w ist,ocie bardziej buntem przeciw ukladom zastanym, przed,w 
spolecznym :Mliewoleniom czlowieczenstwa, niz pr,zeci!w sWieckiej 
trosce 0 lepsze, srwieckie jutX'o? - Oto kilka tyliko, przykladowo 
podanych pytan, rktore postawie musialo na nOiWO stwtierdzenie tak 
na poz6r banalne jak to, ze 'chrzescijanstwo musi zaangazowae 
gl~biej swe energie duchowe W konk'retne, wsp6lczesne dqzenia do 
pok,oju i do sprawiedliwosci. 

Drugq konse,klwencjq sytuaeji, w rktorej 'roWlnose ekonomiezna 
jest, jak to celnie powiedzial Papiez, "nowym slawem na pokoj" 
i jest takze z pewnosciq nowym slowem na prawdziwie ludzkq 
odpowiedzialnose, bylo to, ze wazne zaarrligazowC\!ll.ie W, dralrnat trze
ciego swiata z3tcz~lo bye .clla Kosciola me tylko spraWq jego wlasnej 
przeszlosei 1Wi~kszej tCz~sci ziemi, ,a.!e sprawq "ocalenia twarzy" ca
lej trardycji ch~zescijanskiej jako takiej. Jej fundaeja bowiem, W' kra
jach zap6Znionych gospodarczo, nie przedstaiwia si~ juz tylko jako 
nieszkodliwly "przezytek", leez jako sila obieMywnie wsteczna, ha
mujqea wszelki post~p. Trzeba Iwi~c bylo spojrzee na ,calq te kwe
sti~ na nowo, w swietle dost~pnych dzisiaj danych nauk spolecz
nych, a to co dane te I\vyka:zywaly sta'wialo znow'll rw stan zakwe
stionowania eale oczY'wii'Ste dotqd schematy myslowe, nasUlwalo py
tania jeszcze powa,zniejsze niz to, czy wylqc:mie indywi:dualistyczma 
pedagogika Kioseiola nie mija si~ z cent,ralnymi imperatywrumi 
moralnymi wspokzes'l1losci i ezy nie nalezy przyjqe, ze "glos B:>ga" 
obja,wiae mogq Inieraz typowo "swrieckie" sytuacje i typowo laickie 
zabiegi i tll'oski. 

SpojrZlffiY przykladowo na niektore oceny roli religii iW krajach 
Ame'ryki Lacinskiej. Spraiwa ta byla badana od dluzszego jui czasu 
przez katoliokie srodowiska naukowe, mi~dzy innymi przez ekipy 
"Eeonomie et Humanisme" i przez grupy 'Soejologow, ktorymi kiero
wal ks. Fran<;ois Houtart. Rezultaty badan ks. Houtarta zajmujq 14 
tornow, z kt6:rych wyciqgi zostaly udost~pnione Ojcom Soborll. Cz~se 
biskupow poludniowo-amerykanskich przyj~la juz w pelni do wia
domosci ieh wnioski, czego iwy-razem byly liczne rwypowiedzi of i- I 

ejaine. Strescie je mozna tak: Kosci61, w Ameryce Poludniowej, 
zbyt jednostronnie podkreslal cnoty cierpliwego znoszenia dopu
st6w Bozych, rezygnacji, oczekiwania nagrody na tamtym swiecie. 
Wysilki popraJWy losu juz na tej ziemi musialy na tle takiej peda
gogiki wyglqdae niezgodnie z prru;y.rdziWlq wiarq. W ten spos6b, tam
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tejsza formacja chrzescijanska rZeCZYlW1SCle blokowala dynamik~ 
post~pu i najslusZll1iejszych zqdan spolec~nych. Zarzuty marksist6w 
w tym wzgl~dzie tra,ktowae nalezy ~na<!znie powazniej niz dotqd. 

Ze strony protestanckiej, krytyka roli religii w Ame'ryce Po
ludniowej bywa jeszcze ostrzejsza. 000 na przyklad fragment re
feratu, kt6ry na lipcowej konferencji Rady Kosciol6w w Genewie 
wyglosil dr Gonza!>o Castillo Cardenms, z prezbiterianskiej Ko
misji Wsp6lp:racy KoSciol6iW w Ameryce I:..acinskiej: 

(W krajach Ameryki I:..acinskiej) "coraz powszechniejsze jest prze
konanie, ze aktywne zaangazowanie mas ludowych w dzielo budo
wania noweg,o ladu spolecznego uzaleznione jest od wyzwalania 
si~ ich umysl6w spod kontroli 'reli.gijnej i nadnaturalnej. Dla Ko
sciol6w jest to oczyfwiscie prawda trudna do przyj~cia. Jest to jed
nak znanym i og6lnie juz uznanym faktem, ze Koscioly chrzesci
janskie, a szczeg61nie rzyms·ki katolicy:mn, bazowaly w Ameryce 
I:..acinskiej na mentalnooci przedna'llkowej, na typie rel~gijnosci, 

kt6rej spolecznymi przejawrumi byly: fataliZlm, rezygna'Cja, hrak za
palu do aktywniejszych zaa\ngazowan, pasywizm spoleczny, slabe 
poczucie szerszej mi~dzyludzkiej solidalrnoSci. Ta ostania cecha 
lqczy si~ z nazbyt uproszczonym uruwersalizmem religijnym, kt6ry 
podkreslal z jednej strony lojalnose .grupy rodzinnej, jako og61no
lud~kiej wi~zi pierwotnej, z drugiej zas od razu dose abstrakcyjnq 
lojalnose powszechrnq istot obdarzonY'Ch duszq. Pomijany byl przy 
tym, i byrwa pomijany po dzis dzien, sens chrzescijanski wi~z6w 
i zobowiqzan lqczqcych ws'p61noty posrednie, jak g,rupy zawo
dowe, klasy spoleczne oraz skonomi<c:zJlle »klasy« calych narod6w. 
Gdy rna si~ w palmi~i rwszystkie te fakty, latwo wyobrazic sobie, 
jakie o~brzymie przeszkody pi~trzq si~ przed chrzescijaiIlLnem, kt6ry 
pr6buje dzisiaj w krajach poludniowo-arnerykanskich zaangaiowac 
si~ czynnie w proces emancypacji i poszuk·i!wan nowego ladu spo- <
lec2Jllego" . 

W innych krajach Trzeciego Swiata nie jest duzo lepiej nii 
w Ameryce Poludniowej, szczeg61nie jesli si~ zwa,zy, ze odgrywa 
w nich rol~ dodatkowy czynnik dzialajq'cy przeciw chrzescijanstwu, 
mianowicie fakt, ie KoScioly kojarzq si~ nieodparcie z kolonializ
memo 

Motywacja praktyczna Schematu trzynasteg'o, kt6rq nazlWac moina 
troskq 0 obeonosc i ocen~ Kosciola w trzecim swiecie, prowadzi 
\\"i~c r6wniei - jak widzimy - od calkiem empirycznych stlwier
dzen do centralnych pytan teologii, takich jak odwieczna w chrze
scijanstlwie kwestia r6wnowagi mi~dzy aspektem Krzyia, a aspek
tern Zmartwychwstania, czy tez m6wiqc ~naczej, mi~dzy wqtkiem 
Odkupienie a wqtkiem Wcielenia, mi~dzy trnnscendencjq a imma
nencjq Boga, mi~dzy mOCq boskq a mOCq czlowieka. Czy istotnie 
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chrzescijailstwo ukazyw\ano jedrnostronnie, koncentrujqc si~ na 
krzyiu, na ,rezygnalCji, na "K'rolestwie" w przyszlym dopiero zy
ciu? Jesli zas tak, to jak daleko mozna i trzeha pojse 'W ooWlI'otnq 
stron~, ku aprobacie zbawionego przecie swiata, i "wcielonego" 
weil Logosu, ku optymizmowi, ktory juz tu na ziemi 'Widzi spel
nianie si~ "K!rolesllwa" i na tym glownie pra'gnie S\Vq uwa,g~ kon
centrQw1ae? Jak dale-ko pojse mozna w krytyce religii jakQ wydzielo
nego. ze "s,wiata" sektora zabiegow 0 zaziemskie glwaralI1<cje i za
bezpieczenia? 00 z tego jest na'Prawd~ istotq chrzescij,ailstwa? Jak 
daleko W ogole pojse si~ musi w teologii, w pedagogice, w praktyce 
etycznej ku "lakkiej eschatologii", ku swieckiemu katolicyzmClwi"? 

Az tyle pytail co najmniej i az tak waznych lillusiala wyzwolie 
proba uC21ciwej .rewizji roli chrzescijailstwa w swiecie pokrzywdzo
nyro i tyro bardziej proba zredagowania pozytywtnego tekstu, ktory 

.. 	 mial w tej rewizji dae wyraz. "Sprz~zenie zwrotne" dzialalo nie
ublaganie. 

OmMVi'ajqc Ho ogolne Schematu trzynastego, niepodobna wreszcie 
pominqe jeszcze jednego czytI1<ni,ka, ktory musial rowniez miee 2lna
czenie dla Kosciola katolickiego. Chrzescijanstwo1 poza-katolickie, 
mianowicie, juz dalWno zacz~lo zdMVae sobie spraw~ z sytuacji 
i liczne genewskie inkjatywy zmierzaly juz od lat do czynnego i kon
kretneg'o wlqcza1nia si~ IW aktualne problemy "demok'racji ekono
micznej". Departarnent "Kosciol-Swiat" Rady K!osciQlow powstal 
jeszcze w roku 1954 i zajrnuje si~ wylqc21nie tworzeniern rozmaitych 
instytutow, studiow, agencji wspolpracy spolecznej i ekonomicznej 
itp. w Trzecim Swiecie. Jest jakby Qdpowiednikiem katolickich akcji 
typu "Economie et Humanisme", tylko na o ,wiele szerSZq skal~. Naj
ambitniejszy jego program, obliczony na lat siedem i pochlarniajqcy 
najwifi'ksze fundusze ('w wysOikosci jak dQtqd 200 tysi~cy do.larow), 
koncentruje si~ na "badaniu wyrazow odpowiedzial1nosci chrzesci
janskiej w krajach slabo roz:wini~tych". Chodzi 0 wytypowanie 
centralnych trudnosci tych kraj6w i 00 opracowanie ich rozwiqzan 
od strony ekonomicznej i technicznej, a jednoczesnie teologicznej, 
Na jszerszq dzialalnose tego rodzaju' prowaclzi Komisja Kosciol
-Swiat w Urugwaju, oraz Instytut Chrzescijanski Studiow Reli 
gii i Spoleczenstwa w Indiach. W ostatnich latach wi~kszose ko
morek ruchu ekumenicznego przesuwae :zJacz~la, pod wplywem tych 
dqzen Rady, punkt ci~zkosci swych zainteresowan z rozmaitych 
teoretycmych i historycmych -dysput mi~dzykoscielnych na wspolnq 
problematyk~ odpowiedzialnego spoleczenstwa w skali swiata. Za
cz~tQ COiraz cz~sciej i jasniej mowie 0 "nowej drQdze ekumenicz
nej", 0 przezwyci~ieniu impasu introwertyzmu i zajmQwania si~ 
subtelnosciami eklezjologii, na rzecz aktywnego angazowania si~ 
w sprawy "domu ludzi". 
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Moina wi~c powiedziee, ie Schemat 1lrzynasty byl katoliekim od
powiednikiem zwrotu od i'ntro'Wersji, od ad intra, do s'Wiata i do 
sluiby, kt6ry d.okony.wal si~, niemal jecinoczesnie, w genewskim 
ehrzescijansh,yie, z analogkznyeh przeslanek. 

Trzeba zresztq zda'\vae sobie spraw~ bardzo jasno, ie &m ~wrot, 
w obu wielkich odlamach .ehxzescijans1lwa, jest jui od paru lat 
mi~dzy nimi uzgadniany, W g16w'l1ych zarysaeh w kaidym razie. 
Jest ta fakt wainy, gdyi stanowi jeden wi~cej dOIW6d, ie chrze
scijanstwo, Iw jego 'Wsp6lczesnyeh wyrazaeh, jui jest jedriosciq, i ie 
wszystko co wyst~puje, zv.1»1kle radykalniej, w swieeie pr·otestane
kim, jest takie OIbecne, ehoe nieraz niedopowiedziane ' w katoli
eyzmie. Nasi tmorcy Konstytucji 0 Kosciele tv stviecie tvsp6lczes
nym musieli wi~c liczye si~ z problemami i pytailliami, kt6re ref
leksja analogic:ana do ieh 'Wlasnej, juz .nasUU1~la szybciej zwykle idq
cym protesta'l1tom. Tlumaczylo to zape\Vlne w pewlnej mierze tak 
dlugie deltberacje i tak cz~s1e przer6bki,kt6rych przedmi-otem byl 
Sehemat trzynasty. reh twynikiem nie bylo jednak i bye nie moglo 
usuni~cie "niebezpieeznyeh" za.g·adnien W og6le. Sprawily raoezej 
to, ze :aostaly olne "za'gadnieniami otwa<rtymi", przy kilku nieraz 
propozycja·ch teologic:myeh l'ozwiqzan, a nle zostaly przesqdzone 
i zamkni~te, wedlug jakie.js jednej oifientacji. Co moze, w gruncie 
rzeczy, byla wyjsciem najl'ozwazniejszym, choe nie ulatwia z pew
nosciq lektUJrY tekstu. 

Wzajemne \v!plywy, a p-otem nawet d·oslownie "uzgodnienia" 
mi~dzy katolickimi srodowiskami, zaintereso'Wanymi "Kosciolem 
w swieeie wsp6lczesnym", a swiatem rprotestanckim, byly bardzo 
znamienne. Juz pievwsze prace nad nowq etykq spolec2nq, jakie 
prowadzil ruch ekumeniczny "Life and 'Work", a nast~pnie analo
giezne badania i akcje r6znyeh departament6w Rady Kosciol6w 
byly znane katoliekim eko'l1omistom i teologom idqcym w analo
gicznym kieru'l1ku, i jak to si~ dzisiaj ez~sto publicz.nie podkresla, 
oddzialywaly na nieh bardzo silnie. Jesz·cze W' roku 1964, gdy pr a
cowano wI Rzymie nad jednq z kolejnych wel'sji Sehematu tr2Y
nastego, kilku obserwator6·w z ramienia Rady braIo udzial w nie
oficjalnych konsultacjach i czlonko\vie komisji soborDiWej przyznajq 
eh~tnie, ze ich sugestie byly pozyteczne i byly uwzgl~dniane. 

W marcu i w kwietilliu 1965 r. odbyla si~ dluisza konsultacja Mie
szanej Grupy Roboezej Sekretalfiatu Jednosci i Rady Koseio16'\'!, 
a jej przedmi'otem byl wllasnie temat ' "Kosci61-Swiat". Poddano 
wtedy wnikliwej, wsp6lnej krytyce &wezesny tekst schematu i zno
wu, jak tiwierdzq ezlonkolWie kOlllsultacji, 'wiele tych krytyk "oV miar~ 

moznosei uwzgl~dniono. Jest poza tym zmanym juz dzis faktem, 
. ie w Rzymie krqzyl potem material, stanowiqcy fragment prac 

tego w!asnie zebrania i wskazujqcy na konieeznose traktowania 
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sprawy pokoju nieodlq'cznie od sprawy sprawiedlilWosci ekonomicz
nej. Przypuszcza si~, ze m6gI on miee bezp<lsredni nawet wply". 
na sforunulowania tekstu Konstytucji. . 

W lutym 1966 r. odbyla si~ "noWll podobna konsultacja, majqca 
na celu dalsze uzgodnienia, zwiqzane ze "blizajqcq si~ konferencjq 
Kosci6l-Swiat w Genewie. W oficjalnym sprawfozdaniu z niej, za
warte jest za,lecenie, aby "w czasie konferencji uwzgl~dniono punkt 
widzenia rzymsko-katolicki i jak najba'rdziej podkreslano liczne 
zbieinosci". Zdaniem uczestnik6w okatolickich, jedyna naprawd~ po
waina il"6ipica zdan istniala w punktach, dotyczqcych prawa natu
ralnego i etyki sytua'cyjnej lecz i tutaj, jak sqdzq 'optymistycz
niejsi z nkh, zasadnicze linie myslenia mogq okazae si~ z czasem 
"raczej 'zbiezne". W kaidym ra-zie, w Wymienionym juz sprawo
zdaniu 'czytamy: "Uczestnicy konsultacji Sq gl~boko przekonani, 
ie nie :rna zadnego powodu, aby dalsze prace na temat »Kosci6l
-Swiat« mialy bye prowadzone oddzielnie. U1waiajq, ie przeciwnie, 
pozqdane Sq stale konsultacje lub tez w miar~ moznosci stala 
wsp61pra'ca Rady Kosdol6w i KoscilOla rzymsJro-katolickiejgo". Jak 
wiadomo, jeszcze w lipeu br. Pawel VI powolal specjalnq komisj~, 
kt6ra oprarowae 'rna statut "Sekretariatu dla Spraw Mi~dzynarodo
wej Sprawiedliwosci". Przypuszcza si~ na og6l, ze ten Sekretariat 
wlasnie b~dzie prowadzil "stale konsultacje, a w miar~ moinoSci 
stalq wsp6lprac~" z Depa'rtamentem K<osci6l-Swiat w Genewiie. 

Juz pierwsza, czysoo na poz6r praiktyczna motywacja sobor<JiW"ego 
orE:;dzia do swiata, kt6rq byla cora'z bail"dziej naglqca k'oruecmose 
zaznaczeni,a chrzescijanskiej <Qibeonosci vi centralnej sprawie mo
ralnej i po prostu zyciowej lud2'Jkosci, okazala si~ wi~c jak "wi
dzimy, znacznie mniej "bezproblemOlWa" niz si~ zdawalo. Jeszcze 
w czasie redagowania kolej<llych wersji dokumentu, majqcego bye 
wsp6lczesnq "wielkq kartq" spolec2'Jnej etyki, otwieraly si~ na kaz
dym ,kroku perspektywy teologkzne, talc daleko idqce i taok nieraz 
napra'wd~ "rewolucyjne", ze autorzy Gaudium et Spes musieli 
czue si~ 'Wielokrotnie zmuszeni do przemyslenia calego chrzesci
janstwa '00 poczqtku. Nic dziwnego, ze prace nad tekstem trw!aly 
tak dlugo,a jego forma - rezultat kompromisu odwagi i obaw, 
wzgl~d6w na przyszl,ose i wzgl~d6w na ciqgJ;ose z przeszfosciq, 
orientacji "historycmej" i . orienta-cji dydaktyc2'Jnego na poz6r ahi
storyzmu wydae si~ moie, jak zaiWsze w podobnych wypadkach, 
blada, i nk nowego na pierwszy rzut oka nie m6wiqca. 

Drugi wzglqd praktycmy, kt6rym kierowali si~ inkjatorzy Sche
matu trzynastego, to jak 'Wspomniano juz - potrzeba jakiejs etycz
nej platfoolTlllY pracy i porozumienia "ludzi dobrej woli" 0 r6i
nych tradycjach i poglqdach. 
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I tu rawniei warto u$lwiado,mic sobie poszczegolne elementy tego 
d.awno jui 'Obecnego w rwielu umyslach dqienia. Najwazniejsze z nich 
Sq trzy. Pierwszy to coraz oczywiistsza potrzeba jakiegos etycznego 
consensus minimum wsp6lczesnej kultury sta,rego swiata. Jej plu
ralizm, pogl~biony jeszcze 0 ostre r6inice swiatopoglqdowe w obo
zie socjalistyczn~m, sprawia, ie zamazujq si~ wsz~dzie stopniowo 
wszelkie stale '\vartosci, wok6l ktorych pOWstac moie spoleczna 
integracja. Nie trzeba podkreslac, ie sytua'cja taka bywa niezmier
nie grozna, zar6wno dla pojedynczych os6b i krajow, w ich trud
nych chwila'ch szczeg6lnie, ja,k dla wsp61zycia mi~dzynarodowego. 
Poniewai jednak zarazem cala ta kultura, lqcznie z jej elementami 
anty-koseielnymi i nawet ateistycznymi, jest 'pochrzescijanska, nie 
jest rzeczq nielogicznq oczek~wac, ie jej consensus minimum 
uksztaltuje si~ z czasen1 wok6l ktoregos z odnaleziQnych i odczy
tanych na no'wo w qtk6w wl'aslIlej tradycji. Pytanie g16wne, nie
slychanie pasjonujqce, wydaje si~ wi~c dzis takie: gdzie dokona 
si~ rozpoznanie i ocalenie dla powszechnej, wsp6lczesnej kultury 
dzisiejszych juz, laickich i humaillistycznych wartosci naszej spu
scizny religijnej? ezy nastqpi to z inspimcji jakichs srodowWk Ko
seid6w oficjal'llych, czy tez ich wiernosc wlasnym ortodoksjom 
i kh troska 0 wIas'llq ciqgbosc w k,oncu do tego n~e d'Opuszczq? ezy 
moze nowe odkrycie laickich tradyeji chrzescijanstwa nastqpi 
przeciw Kjosciolom, w srodowiskach Ip>rogracrnowo ateistycznych? Nie 
wydaje si~ 10 weale wykluc2Jone. ezy tei wreszcie, jak sqdzi na 
przyklad biskup Robinson i na przykiad Rroger Garaudy, nastqpi 
o,no w grupach miesza'nych, "pionierskich" czy "zW!iadowczych", 
jak je nazywajq? W kazdytm razie, pytalnie 0 jakqs wsp6Iczesnq 
doctrina communis ~nteresuje dzis z pewnoSeiq nie tylko K,oscioly, 
i elity tych Koseiolow zdajq so,bie z tego spraw~. 

Element drrugi dqienia do jakiejs wspoInej platformy etycznej 
wiqie si~, bezposrednio juz, ze sprawq wsp61zycia mi~dzynaro
dowego. Cmazoczywistsza dzisiaj i coraz ba,rdziej naglqca ko
niecznosc pralWnej i instytucjonalnej k.rystalizacji jakiejs realnej 
wsp6lnoty w skali ziemi, wyma-ga rowniez ideowego koscca dla 
calego wielkiego ruchu, kt6ry mnierza dzis w tym kierunku, lecz 
kt6ry, jak wiemy, jest nieslychanie zToznicowany i religijnie i po
litycznie. 

Element trzeci wreszcie to fakt, ze rosnqca dechrystianizacja, 
a takie pewne laicyzO\vlanie si~ pestal"': r61W11iei ludzi wierzqcych, 

. nasll'wajq Kjosciolowi co,raz bardziej nieoopa'reie pytanie czy i jaka 
wi~z jest mozliwa z tymi, co opuszczajq dzisiaj Koseioly oficjalne, 
lub znajdujq si~ na ich ' plYll'nych marrginesach. 
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Zatrzymajmy siE: chwilE: przy tych trzech aspektach Ua prak
tycznego Konstytucji. 

Mysl 0 wspolnej platfvrmie etycznej kultury WSipolczesnej ma juz 
jak wiadomo swoje t,radycje w Europie. Wymienie tu trzeba Iprzede 
wszystki:m humani:om integralny Ma'ritaina oraz :mysl Mouniera . 

Bardziej pragmatycznej genezy idei 'Wspolnej platformy szukae 
trzeba w Stanalch Zjednoczonych. Trudno przypominac tutaj calq 
historiE: "amerykanizmu", potE:pionego zresztq 'W r. 1899 przez 
Leona XIII w bulli Testem benevolentiae, orlllz idee Isaaca Heckera 
(przedsta1wione w swoLrn czas·ie w "WiE:ZJi", rur 11/1959, w artyicule 
pt. Liberalizm i konserwatyzm w katolicyzmie amerykanskim). 
Przypomniec jednak warto, ze mytl przew,odnia calego tego ruehu 
szla w kierunku jakiejs wersji chrzesdjanstwa barrdziej by tak 
rzee "laickiej", blizszej mieszkan,com 'nowoczesnyeh panstw demo
kratyc:onych i akceptujqcej swiat i swieokosc k<onsekwent.nie, z prze
stanek religijnych. 

Ale juz hliiej n.as, blizej Sobolru, nastqpil fakt bardzo wazny, jak 
siE: dzis 'okazuje, mianowicie wyszla ksiqzka ks. J. Courtney-Mur
ray'a: "Te pravJdy wyz,najemy" (These Truths we Hold). Byla 
ona 'recenz,owana W "Znaku" (Nr 85--86 1961) pt. Propozycja kato
lieka? Mysl tej ksiqzki, w duzym up·roszezeniu, byla taka, ze 'W plu
ralistycznej Ameryee potrz·ebny jest konieeznie jakis consensus 
etyczny, ktory zanilkl i bez ktorego zadne spoleczenstlwo nie jest 
naprawdE: si1ne; ze propozycje protesta'nekie wprawdzie istniejq, 
ale idq glownie po HnH Kazania na Gorze, nle Sq wiE:c oczywiscie 
dose "nosne" spolecznie, i ze najlepszq bazE: powszeehnej doctrina 
communis moglby ofiar<YWac katolicyzm, w posta'Ci swego prawa 
naturalnego. Ojciec Murray nie mial tu na myslikwest.ii apostol
stwa ezy nalwraeania, leez to, by pluralistyezna Ameryka przyjE:la 
za s·wojq etykE: swieckq jaJkqs 'WersjE: ,katolickiej d,oktryny prawa 
naturalnego. Wiadomo, ze 0 tE: ksiq:2JkE: byly z poezqtku spory i ojciec 
Murray mial r6~ne trudnosci, jego prace na przykla.d musialy przed 
ukazflnie-m siE: uzyskivvae placet z Rzymu. \V koneu jednak jego 
kcmcepcja generalna zwlyciE:zyla, co widae wyrainie z encyklik 
Jana XXIII, Mater et l\!fagistra i szczeg61nie Pacem in Terris. 0 tej 
ostatniej m6wi siE: niera'z ze jej t,resci to "prawlo naturaIne plus 
Deklaracja Praw Czlowieka ONZ". Wiadomo tak;~e, ze ojciec Murray 
odegral o.gromnq rolE: na Sohorze i ze jego projekt wlasnie z,wyciE:zyl 
w sporach 0 Dekret 0 woLnosci reLigijnej. Dekret ten, choe u'WzgIE:d
nia cczywiscie sytuacje w roinyeh krajaeh swiat-a, obHezony jest 
g16\vlnie na potrzeby praktyez,ne katolik6w amerykanskich. 

Pewnq paralelq idei ·ojea Murraya na amerykanskim terenie Sq 
stanowiska tamtejszej socjologii. Od jakiegos czasu podkresla ona 
coraz cZE:sciej pozytywnq rolE: religii 'W integracji grup spoleeznych. 

http:myslikwest.ii


1485 ,,5WIECK I KATOLICYZM"? 

Jest to pewne novum, bo do nieda'Wrna jeszcze socjologowie amery
kanscy zwykli aikcentowac wylq,cznie niemal jej rol~ dezintegru
jqCq, jako czyrnnika rodzq'cergo mentalnosc getta, przesqdy i agre
sywno,sc. 

Tak wi~c, praJktyczrnie bimqc, plaUorma, 0 ktorq chodzil.o w Sche
macie trzynastym, byla czyms na co istniafo jui daiwno "spoleczne 
za<mowienie". Nie jest trudno dostrzec, ie byly 'W tym zalmowieniu 
rowniei pewne elementy polityczne. Cos w rodzaju "zapotrzebovva
nia na ideologi~ Zachodu" gra niewqtpliwq rol~ w calym dqieniu 
do "swlieekiego chrzescijanst1wa" i bl~dem byloby nie uwzgl~dniac 
tego, choc bl~dem jest takie sqdzic, ie ten a~pekt sprawy wyczer
puje wszystkd.e jejmotywarcje i potencja1ne moilirwosci. 

Drugirnl waimym elemenrtern dqien do jakiejs doctrina communis 
jest jak jui wspomni'ano sytua'cj,a l1lli~dzynarodowa. Rozwiqzania 
spraw iycia i smierci swiata trzeba dzis szmkac w i tych skalach 
wlasnie, i jest natUtralne, ie srodowiska ONZ, czy 1nnych organi
zacji mit;dZYJnaI'odaWeI5'O szczebla, zdajq sobie najlepiej spraw~ z po
wagi i naglq,cego chalI"akteru tego postulatu. Narpotykajq jednak na 
duie opory, zairowno w kr~galch Tzqdzqcych, czy karpitalistycznych, 
jak 'w masach szarych obywa,teli. ReWizja ich poglqd6w wymagalaby 
duiej dozy systematycznej inf.ormarcji, oraz 'radykalnej :lJmiaony pers
pektyw 'w spontanic:lJnym mysleniu. Obie te rzeczy nie Sq weale 
latwe, i Inlc dziwnego, ie szersze kor~gi spoleezenstw starego swiata 
jeszcze sylmacji · rnie 'I'ozumiejq, i ze dom~nujqcq rol~ gra zwykly, 
kr6J;kawzroc:lJny egoi:lJTI1 i nacjonalizm, 'r6"W/niei bardzo krotko
wzroeznie poj~ty. 

Na tIe tego wszystkiego, jest rzeCZq zrozumialq, ie hardzo "pio
nierskie" wciqi jeszcze srodowiska "budowniczych wspolnoty zie
mi" spoglqdajq z nadziejq w stron~ Kosciolow chrzescijanskich. 
Wiildomo na przyklad, ie ,od dlugiego jui czasu ONZ zabiegala .0 ich 
energiczniejszq pomoc. Po piel'wsze w sensie budzenia sumien, po
ruszania opionii publicznej, przekazywlania naglqcych, dramatycz
nych cech sytuacji, ktorq zaciemnia zwykle fragmentaryczny cha
rakter masowego infolI"I11owa'nia. Po drugie zas, w sensie ukazania 
glt;bszych religijnych tresci wysilkOw', kt6re przedstawiajq sit; nie
raz szaremu czlowiekowi tylko jako ,roi)11e nudne, technic2me za
biegi, a ktore Sq w i~tocie rnie!wdzi~cznym, leez 1({)ll1'kretnym dqie
niem do realnej jednosci czlowlieczensllw'a. 

Jak wiadolll1o i nytrrlski katoHcY:lJTI1 i K,oscioly Rady majq od 
davV'l1a Siwoje reprezentacje w ONZ i jej roinych departallUentach 
i majq 1iczne kontakty w wielu Lnnych organizacjach l1lli~dzynaro
dowych. 2q.dania ze st<rony tych srodowisk rosnq jednak stale. Wi
zyta Ojca Swi~tego wi ONZ byla krokiem, ktorego olbrzymie zna
'czenie zrozumiec ' moina dopiero na tIe wszystkioch tych faktow. 
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Konferencja Kosciol-Swiat w Ci€newie, na ktorej obecni byli liczni 
przedstawiciele ONZ, a takie 21 innych orgamizacji mi~dzynarodo
wych, byla posuni~ciem analogicznym. Zalecenia czynnego poparcia 
dia wszystkich jui istniejqcych akcji w kierunku wspoinoty swiata 
i szczegoinie dia ONZ, Sq zaW8.Jrte Wle ·wszystkich bez wyjqtku spra

" wozdanialch. Znamienna byla rowniei manifestacja, konczqca obra
dy: z inicjatywy mfocizieiy, odbyl si~ uroczysty pochod do sie
dziby Narod6w Zjednocwnych, gdzie w licznych przemowieniach 
dana wyraz wIoli aktywniejszeg'o nii dotqd zaangazowania si~ Ko
sciolow W sprawy rodziny Iudzkiej. 

To '\vi~c jest drugi aspekt potrzeby wspolnej, szerokiej pIatfm'my 
etycznej, kt6ra byla intencjq katoikkiego Schematu trzynastego: 
jakas "religia rodziny ludzkiej", czy tei - jak mowili czasem w Ge
newie ludzie zlosliWi - "religia ONZ" jest postulatern rownie na
glqcym, jak og6lno-humanistyczny consensus minimum kultury 
starego swiata. 

Jak widzielismy, gra jedna1k rol~ rowniei wzglqd trzeci, coraz 
bardziej oczywisty. W lata'ch powojennych, rozwin~la si~ bardzQ 
wszechstronnie socjolQgia religii. Jej badania rwykazywaly coraz 
jasniej dwie rzeczy: dechrystianizacj~, i co wi~cej pra1wdopodobien
stwo, ie b~zie 'ona rosia jeszcze dl'lJlgi czas, oraz fakt, ie tresci 
postaw wi~kszosci dysydentow Sq [lietyle konsekwentnym ateiz
mem, co agnostycy2JlTIem, polqczonym z duzq dozq indyferentY2JlTIu. 
Indyferentyzm ten jednark, jak si~ przy wnikliwszych analizach 
okazalo, nie 'odnosi si~ glowjnie do problematyki religijnej ~aiko 
takiej, to znaczy do etyki i mistyki, lecz raczej do ich koscielnych 
prezentacji. 

Wszystkie te dane, z ktorych dawniej nie zdaIWano sobie sprawy 
tak jasno, wskazujq n 'a gl~boki i bye moie dlugotrwaly kryzys 
Kosciolow' 'oficjalnych. Z drugiej strony, rownieicz~sciowo dzi~ki 
socjologii, uswiadomiono sobie trwalose psychologicZTIq i s'polecmq, 
oraz liczebnq sil~ formacji bardzo jeszcze tradycyjnych. Wniosek 
byl wi~c taki, ie - IInimo radykalizmu elit - ,odno'wa stanowisk 
i praktyk Kosciolow w ich rcafosci nie moie bye zbyt szybka i ra
dykalna, jesli nie rna nastqpie wsrod ich wyznawcow jakis wstrzqs 
bardzo duiej jui skali. .. 

Na tym tle pyt8.Jnie 0 jakis consensus minimum, 10 jakqs "drugq 
orbit~" chrzescijansliwa, dose szerokq, by pozwolila zachowae wi~i 
duchowq z ludimi, jak mowiq socjologowie, "bezkoscielnymi" stalo 
si~ jesZJcze bardziej aktualne. 
Wr~cz naglqcym uczynil je ok'res ,ostatnich dwu czy trzech lat. 

Mniej wU~cejod trzeciego mku Soboru zaczql ujawniae si~ mia
nowicie, z coraz wi~kszq ostrosciq, fakt ie takie wsr6d ludzi nale
iqcych fOiTilnalnie do K'osdolow, faktyczny stan 'ducha i poglqd6w 
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• 	lllegi bardzo wielu korekturom, do niedawna jes~cze cichym, dzis 
bardzo glosnym, i ze cz~sto nie pokry!wa si~ juz i tak z tym, co 
w 'ielu z nas rna zwyczaj uwazae za "pelnq olIiodoksj~". M6wiqc 
inaczej, lata ostatnie wykazaly, ze consensus minimum, okresiony 
i akceptowiany przez Kosci61, moze okazae si~ bardzo pomocny takze 
wielu katolikom, i ze pewna ich cz~se juz wlasciwie bazuje w oso
bistych mysiach gl6wnie na jakiejs doctrina communis w tym 
Todza ju. Jest to odkrycie tym 'wazniejsze, ze dotyczy gl6wnie grup 
'elit inteIektualnych i mlodziezy, a grupy te, jakk'olwiek zawsze dose 
.klopotliwe, Sq z pe"vnosciq :;,byt cenne dla Kosciola, by utrzyma<nie 
'd uchoWjej wi~zi z nimi nie bylo jego wieIkq i powaznq trosk~. 

Mysl 0 jakims typie wi~zi z rnajrozmaitszymi grupami Iudzi, kt6
TZY uwazajq, ze nie mogq przyjqe w calosci "katolicyzmu koscieI
nego" i to wi~zi gl~,bszej ni,z praktyczna tylko wsp6lpraca, bo ba
zujqcej na wsp6Inych wartosciach, jest oczywiscie bardzo Saniala, 
bardzo ryzykowna, dia Kosciol6w oficjainych w' og6Ie, i dia Koo
ciola rzymsko-katolickiego w szczeg61nosci. Chodzi rwszak 0 cos 
w rodzaju "bezwyznaniorwego" czy "swieckiego" chrzescijanstwa, 
-przed kt6rym przestrzegalo i przestrzega zawsze tak wielu mysli 
'Cieli, i przede IWszystkim tak wielu ekIezjoIog6w. Niemniej jednak, 
jest to mysl calkowicie Iogicma, jesli si~ zwazy calq konkiretnq dzi
'siejszq sytuacj~. Nic wi~ dziwnego, ze przewija si~ od dawna 
w dzielach najwybitniejszych inteIektualist6w katolickich i prote
sta:nckich, i ze jej bardzo ostroimq; ograniczonq s'Ugesti~ stanowi 
niewqtpliwie Konstytucja 0 Kosciele w swiecie wspc5lczesnym, i ca
]a w ogole idea "wi~zi Iudzi dobrej woli". 

Same juz praktyczne motyfwacje Schematu trzynastego: ch~e za
'angazowania si~ vi< spraw~ sprawiedliwosci ekononllcznej i ch~e 
skrystaIizowania jakiejs piatfollmy min~mum "etyki czldwieczen
stwa", otwierajq w;i~c jak widzimy perspektywy rogromne, znacznie 
wj~ksze niz si~ moze spodziewano, projektujqc - niejako na z,a
konczenie wewn~tr2inej odnowy Kosciola - rprzyjazne or~dzie do
brej wlDli. 

.Okazalo si~, ze nie mozna po prostu napisae szczerze takiego or~
'dzia do Iaickiego swiata, W Iaickim j~zyku, bez gl~bszego przemy
slenia chrzescijanskiej antropologii, teologii rzeczywistosci ziem
'skich oraz wielorakich aspektow i konsekrwencji wspolczesnej, na
prarwd~ realistycznej etyki spolecznej. Okazalo si~, ze si~ nie da 
zaproponowae "platformy minimum", wywodzqcej si~ z chrzesci
janstwa, bez 'zapytania na nowo czym to chrzescijaitstiwo jest, cZ)'lm 
jest Kosci61 i jakie Sq ich istotne, ,a nie przejsdorwe tylko tresci 
i role. 

Nic dz~wnego, ze Schemat rosl, ze doszla ,cala jego dokrynaina 
cz~se zawierajqca zresztq trzy conajmniej sposoby ujmowania 
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chrzescijanskiego humaniZllIlu. I uic dziwnego takie, ie mimo tak 
szerokiego rroZiprarcowania, Schemat trzynasty nie mogi zamknqc 
i sprecyzowac dokonca zagadll1ien, ktore si~ nasun~ly. Uchwalona 
wreszcie Konstytucja 0 Kosciele w swiecie wsp6lczesnym r aczej 
tylko dopuszcza oficjalnie istnienie i praw\omocnosc calkiem nowego 
stosll'nku Kosciol-swiat, i - sygnaIizujqc pewne zwiqzane z nim 
kwestie otwarte - oddaje je niejako do rozwaienia i do wyprobo
\Vania katolikom - Iwspolnocie wiernych. Jakis nawy consensus 
fidei w tej dziedzinie bt;dzie si~ dopiero klarow'al. Na razie trw a 
w mysli katolickiej rodzaj wstrzq:su czy oIsnienia perspektywami, 
ktore si~ otworzyly, i nie jest niezrozumiale, ie niekt&re reakcje 
bywaj'l- skrajne, b'l-dz w konserrwatywnym, bCfdz w radykalnym 
sensie. 

Widac jui jedna1k rw kaidym ,razie pewne ogolne kierunki rrefIek
sji teologicznej i calkiem nieraz pTarktycmych rpytan, ktore zary
sowaly si~ czt;sciowo jeszcze W orbicie pmc nad Schematern trzy
nastym, a cz~scioWto juz po Qgloszeniu Konstytucji i w opa'I"ciu 
o niq. Druga cz~sc tego szkicu b~dzie wi~c pr6b'l- zdania spraiwy, 
bodaj pobieimie, z zaga:dnien, z ktorymi zmaga si~ dzisiaj nurt 
myslenia, nazwany tu ogoInikowo i umownie nurtem. "swieckiego 
katoIicyzInu". 

Anna Morawska 

... 
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"COLLOQUIUM CHARIT ATIVUM" 

Sposrod wielu wydarzen, jakie w minionych wiekach odglqdal 
w swoich .murach grod torunski, bez precedensu jednak byla uro
czystose, jaka miala miejsce w bazylice sw. Jana w dniu 28 sierpnia 
1645 roku, kiedy to 0 8 rano solennq W'<>tyw~ do Ducha Sw. cele
browal biskup zmudzki Jerzy Tyszkiewicz, a w pre~biterium zasia
dal legat krolewski Wielki Kancle,rz Koronny Jerzy Ossolinski, 
dalej liczni, przybyli z calej Polski teologowie - ksi~za swieccy 
i zakonnf, wreszcie Hum wiernych *. 

I choe nabozenstwo to podo,bne bylo oczywiscie do tylu innych 
to jerlnak szczego,lna byla okolicznose zebrania si~ t a k i c h wlas
nie. gosci oraz fakt, ze w tym samym czasie w pobliskim kosciele 
N. M. Panny odprawiali swe nabozenstwo luteranie, a w jednej z sal 
gimnazjum tmunskiego - kalwini. 

Wszystkie te trzy nabozenstwa lqczyla jedna, ew,angeliczna mysl: 
ut unum sint, a za'razem i prosba do Boga, by to stalo si~ rzeczy
wistosciq. Inaugurowaly 'one bowiem wtielki zjazd, majqcy na celu 
zjednoczenie wyznan - glosne W owym czasie Colloquium Chari
tativum. 

Byl to rok 1645. Na zachodzie Europy dobiegala kresu straszliwa 
pozcga - wojna 30-1etnia, ktora w zakres swego niszczycielskiego 
dzialania w,~iqgn~la szereg panshv, stano\viqc tragiczny rezultat 
konfliktow, zrodzonych w wieku poprzeanim. Nie bylo prawie kra
ju, w ktorym nie istnialyby wojny, zamieszki i niepokoje, spowo
dowane wprowadzaniem nowych wy~nan, ugrUintowywaniem '"no
wej wia'ry" lub zwalczaniem jej. Na niektorych jednak terenach 
cala ta argumentacja religijna byla jedynie wygodnym pretekstem 
do prowadzenia walk czysto politycznych. 

Polska owego czasu nie byla oczywiscie wolna ad pewnych we
wn~trznych konfliktow, wyroslych m. Ln. na podloZu wyznaniowym, 
nigdy jednak nie posun~l'a si~ do takich skrajnosci, jakie zdarzaly 
si~ na Zachodzie. Okres panowania Wladyslawa IV (1632-1648) 

• Referat wygloszony na sesji milenijnej w Toruniu, 11. IX br. 
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obfitowal takze w trudnosci natury konfesyjnej. Ponadto kr61 do
znal wielu niepowodzen w polityce wewn~trznej i zagraonicznej, 
fiaska doznaly liczne jego pla'ny, u podstaw kt6rych Iezalo maTze-
nie 0 tym, by bye silnym, absolutnym i niezaleznym wla'dcq. 

Sposr6d kilku jeszcze plan6iw jeden zwlaszcza - zdaniem kr6la 
i jego droradc6w - m6glby wzmocnie autoTytet wladcy na arenie 
moze nawet europejskiej, a w kraju pol,ozye bes 'Wszelkim wiasniom 
na tIe wyznaniowym, miandwicie - projekt zjednoczenia wyznan. 
Dqzenia do religijnego pokoju poprzez powr6t do jednosci wiary
byly w owym czasie szczeg6lnie sHne, wszyscy to rozumieli i praWie' 
wszyscy 0 to wolali; jednak praktyc2lDe r'Ozwiqzywanie wszelkich,. 
konfesyjrue nabrzmialych kwestii, odbywalo si~ najcz~sdej mili
ta['nie, przemOCq i or~zem. W tej sytuacji projekt zj'ednoczenia 
wY2man~ w wtypadku rea'lizacji, zwr6cilby uwag~, zwlaszcza Za
-chodu,_ na Polsk~, na jej 'Wladc~, slowem na tych wszystkich, ktOrzy 
drogq pok!ojOWq doprowadrili dQ zgody i jednoSci wiary. 

W ten spos6:b w najog6Iniejszym zarysie, nie wchodzqc w dalsze 
szczeg6ly, narodzil si~ projekt CoLLoquium Cha1"itativum. Jego funk
cja miala zatem aspekt polityczny. Skor'o jednak zjednoczenie wy-z
nan bylo spraWq przede wszystkim religijnq, 'Oficjalna inicjatywa 
winna byla rwyjse - jak sqdzono - z kr~gu 6wczesnej, katolickiej 
hierarchii. 

W listopadzie 1643 roku odlbywal si~ w Warszawie synod bisku
p6w polskich pod przewodnictwem prymasa Macieja Lubienskiego. 
I ten wlasnie zjazd episkopatu polskiego wystosowal obszerny list. 
zapraS'zajqcy 'Wszystkich dysydent6w do. Torunia dia odbycia b r a
t e r ski e j r 0 z m 0 'W y, ktorej celem bylaby jednose w dziedzinie 
w~ary i pok6j religijny. Biskupi nadmieniali, ze w daIszym ciqgu
mjmo religijnego rozszczepienia - spoczywa na nich troska pasters
ka 0 tych, ktorzy si~ odlqczyli, ze rozpatrujqc na synodzie spos6b 
przywr6cenia jednosci wiary, jako najbardziej pozytecznq fonn~ 
wybrano braterskq rozmQW~. Zapewniali daIej biskupi. z prymasem 
na czeIe, ze plany te i z3miary Sq S2Jczere, i ze tak tez powinny 
zostae przyj~te i zrozumiane przez tych, do kt6rych Sq adresorwane, 
ze - wreszcie - kr61O'Wi tez bardzo zalezy na tym, azeby w kraju 
pano"kl religijny pok6j. . 

W dalszej cz~sci biskupi pisa-li, ze w imieniu katolikow uda si~ 
do Torunia biskup Zmudzki Tyszkiewicz wespol z 12 teologami, wy
znaczonymi specjalnie na to CoLLoquium, i proponowali, aby r6w- . 
niez dysydenci-wy,brali odpdwiednich ludzi w tej samej liczbie. 
Tresciq ."rozmoW'y" mialo bye bowiem ustalenie tego, co lqczy, 
Zibadanie tego, co wcttpliwe, oraz przedyskutowanie tych r:zeczy, 
kt6rewydajq si~ bye sprzeezne z PLsmem sw. i swiadectwem pier
wotneg,o K-osciola. 
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W ostatnich zda!l1iach listu zach~cali biskupi do odrzucenia wszel
kich uprzedzen ; po ich usuni~ciu bowiem pozna si~ dopiero praw
dziwq nauk~ katolickq i zrozumie, czy slusznie nastqpilo wowczas 
religijne rozdarcie, i czy slus'znie podtrzymuje si~ je nadal. "Chciej
cie SkOTZystac z tego dobra - konczyli biskupi - aby zyczenia nasze 
obrocily si~ w rado§c nie tylko Polski, lecz takze meba i wszystkich 
narod6w. U !I1ich si~ wpierw zacz~lo, u nas si~ najpierw zakonczy". 

List ten, 'wiyda!l1Y <>ficjalnie 12 listopada 1643 T. zapraszal zatem 
dysydent61w do Torunia na dzien 10 pazdziernika 1644 r. Byl wi~c 
niecaly Tok czasu !I1a przygotowanie si~ do Colloquium. Dysydenci 
dla ktorych list zapraszajqcy byl duzym z(lskoczeniem, zda'\vali 
sobie spraw~ z tego, ze formq zjednoczenia rna byc absorbcja, czyli 
wchIoni~cie napOWIrot do K'osdofa katolickiego. Jednak zdania listu, 
mowiq,ce ° przebadainiu na Colloquium wszystkich spraw wqtpli
wych, 0 podkresleniu tego, 'COl Iqczy, zaJpOWiadajqce konf.rontacj~ 

peW!l1y'ch zagadnien z Pismem sw. i praktykq starozytnosci chrzesci
janskiej, dawaly dysyde!l1tom sporq doz~ nadziei, ze szanse na dojs
cie do POT,ozUJmienia istniejq. 

Wsponmianym listem z'apiroszeni zostali na Colloquium dysy
denci, zamieszkali w ~oronie, Wielkim Ksi~stwie Litewskim oraz 
w Prusach Ksiqz~.cych. 

20 marca 1644 'r. analogiczny list zapraszajqcy wydal krol WIa
dyslaw IV. Ponadto krol wysIal jeszczeodr~bne zaproszeni'a m. in. 
do elektora brandenburskiego, do ksi~cia Kurlandii i in. 

Reakcja lutera!l1 i 'kalwinow na dWe listy zapraszajqce byla naogol 
pozytYW!l1a. Rowniez mne mniejszosci wyznaniowe, jak np. Bracia 
Czescy, ustosunkowaly. si~ pozytywnie do Colloquium. Powl;zechne 
bylo jednak wolanie ° przesuni~cie terminu "Tozmowy" na czas 
pozniejszy, by sta;ranniej przyg,otowac si~ do tego srpotkania. Osta
tecznie krol ustalil definityW!l1Y termin Colloquium Charitativum 
na 28 sierpnia 1645 T.,a czas jego trwania na trzy rniesiqce. 

Dla dysydentow rozpoczql si~ ok'res zjazdow, synodow i kon
wokacji, na ktorych sondowano opinie wybit'nych zachodnich teolo
gow lute,ranskich czy ka,lwinskich, czytano rady i polecenia roznych 
slynnych uniwersytet6w, slowem - myslano nad tym, w jaki sposob 
przygotowac si~ najstaranniej do tego torunskiego spotkania. Prze
wazala ponadto op~nia, ze wyznania dysydenckie powinny przede 
wszystkim osiqgnqc po["oq;umienie mi~dzy sob'l, porozumienie 
w dziedzinie wiary, by w czasie "rozmowy" wyst'lpic juz jako jeden, 
zwarty {)boz wobec stwny katolickiej. 

Pierwszy krok uczynili w tej sprawie kalwini i Bracia Czescy, 
kto'rzy zebrali si~ w kwietnlu 1645 r. w Lesznie, gdzie - po wspol
nychrozmowach - postan<>wili wyst'lpic na zbliZajq,cym si~ Col
loquiumjako jedna wl<>polna grupa - pars Reformata. Odt'ld trosk'l 
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ich bylo, by podobnego zlqczenia dakooac z luteranami, ktorzy 
jednak bez por,azumienia z Wittenbergq nie chcieli podejmO\:vac 
takiej decyzji. Odpowiedz, jaka stamtqd nadeszla, byla zdecydo
wanie negatYlWna. Teolog'owie wittenberscy oopowiedzieli, ze wszel
kie rpolqczenia z kalwinami Sq niedopuszczalne. By zas utrzymac 
luteran polskich W ortodoksji, prze.wodniczyc im mial na Collo
qu.'iu.m jeden z prafes'orow z Wittenbergi - Jan Hiilsemann. 

Dwukrotnie jeszcze podejmowali kalwini wespol z Bracmi Czes
kimi starania 0 dojscie do porozumienia z luteranami, by jak() jedna 
wyznaniowa calosc stanqc na Colloquium. Wszystkie one jednak 
spelzly na niczym. ' 

Starannie przygotowali si~ do "rozmowy" takze katolicy, Wy
branych teologow zgromadzono w kwtietniu 1645 r. w Warszawie, 
gdzie na 11 sesjach naukowych sprecyzowalllo dokladnie te kwestie 
teologiczne, ktore stanowily przedmiot sporu z racji odmiennego 
ujmowania ich pnez luteran czy ka lwinow. Rozpatrzono tez szcze
g6lowo wszelkie zarzuty, wysuwane pod adresem strony katolickiej, 
wreszcie zredagmvano juz pewne odpo'W\iedzi in scripto . 

Zaintereso'Wanie Colloquium Charitativum bylo ogromne. Juz 
·w pierwszych dniach sierpnia zjezdzaly do Torunia rozmaite dele
gacje z roznych stron Polski, a takze z zagranky, ~wlaszcza z Nie
miec. 

Regulamin Colloquium przewidy'Wal, ze nad calosciq zjazdu mial 
czuwac legat krolewski, wspomniany juz Jerzy Ossolinski, do kto
rego nalezalo rozstrzyganie proceduralnych wqtplilWosci i zapobie
ganie ewentua',lnym wasniom. Obok legata byli rowjniez, jako swego 
rodzaju jego rada przyboczna, specjalni "qeputowani kr61elWscy" 
w liczhie 14. Ponadto byli jeszcze specjalni sekreialrze, wreszcie 
teologowie, sposrod ktorych trzeba bylo '\vymaczyc dodatkowo mow
cow. Pro.jektowanq poczqtkowa liczb~ teolog6w dla kazdego z wyz
nan (12) powi~kszono 0 drugie tyle, pozwalajq.c panadto - w razie 
jakiejs potrzeby - na dalsze, dodat kowe dokooptoi\vanie. Wszyst
kich zatem teologow, uczestniczqcych w Colloquium 'bylo 76, Naj
liczniejszq grup~ stanowili Iuteranie (27), daJej katolicy (25), wresz
cie kalwini (24). Bez przesady stwlierdzic trzeba, ze kazde z wyznan 
przyslalo swoich najlepszych przedstawicieli, z ktorych wielu bylo 
aktualnymi profesorami uczelni teoJoogicznych w Wilnie czy Kra
kowie (katolicy), w Krolewcu, Wittenberdze (luteranie), lub we 
Frankfurcie n/Odrq (kalwini). 

Szczegolowa instruk'cja krolewska, dotyczqca sposobu prawadze
nia Colloquium, zalecala objqc calosc sprawl trzema "przewodami" 
(actiones). W pierwszym nalezalo zbadac najdoklactniej nauk~ kaz
dej z poszczegolnych stron. W drugim przewodzie nalezalo rozwazyc 
prawdziwosc alba falszywosc tej nauki, 'Wreszcie w trzecim miano 
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przedyskutowac te sporne sprawy, ktore rnoglyby powstac odnosnie 
praktyk i obyezaj6w. 

Praktycznie mialo toO wyglqdac w ten spos6b, ze w pieif\vszych 
dniach Colloquium kazda ze stron miala przedlozyc sIWoj sqd na 
temat wszystkich spo'rnych punkt6w nauki wiary, dac go drugiej 
stronie do wglqdu i wyjaSinic mrzucane bl~dy czy ·opinie. W rezul
taciE' strony mialy poznac, czego kazda rzeczywiScie naucza. 

Instrukcja kr6lewska zastrzegala ponadto wyraznie, bynie uzy
wane okreslenia "dysputa". Colloquium Charitativum nie mialo 
bowiem zgrcmadz€niem dysputujq'cych, lecz wzajemnq, peInq zy
czliwej rnHo~ci r 0 z moO w q, w wyniku kt6rej mial powstac Boski 
i ludzki pok6j. Odrzucic miano wszelkie uprzedzenia, powstrzymae 
si~ od. g"vvalto1W!l1ych s16w, ,cd wzajemnego obrazania si~, uszczyp
ltwosci ezy tez szyderstwa. Sposob prowadzenia spraIW mial bye 
podyktowany uezuciern szczerego, Iwzajemnego bratel'stwa, praw
dziwej, chrzescijanskiej mHosci. 

Pierwszy dzien Colloquium uplynql pod znakiem oficjalnyeh prze
rn6wien. Po Ul'Cczystyeh nabozenstwa.ch przedstawiciele iWszystkieh 
wyznan udali si~ do ratusza, ktolrego gI6wna sala prze7.JnaczOlna 
zostala na miejsce posiecizen, i tam wysluchali najpierw mowiy 
Ossolinskiego. Odczytano potem dwa listy - Wladyslawa IV i pry
rnasa Lubienskiego, poczem przemowienia 'wyglosili przewodniczq
cy zgromadzonych !Wyznan: biskup TysZJkiewicz 'W imieniu katoli
kow, kaszte,lan chelmski Zbigniew Gorayski w imieniu kalwm6w, 
wreszeie Jan Hiilsemann w 'i!mieniu luteran. Zazn.ajorniono ponadto 
zebrany.ch ze szczeg61O'Wq instrukcjq, dotyczq.Cq sposobu pl'owadze
nia Colloquium. 

Dni nast~pne byly juz n3iprawd~ robocze. Poszczegolne wyzna
nia, zo.rientowan€ juz w samej prccedurze "Tozmowy", mialy jeszeze 
prawo wniese zastrzezenia, gqyby dzialo si~ cos, co byloby nie
zgodne z duchem instrukcji kr6le\v\skiej, mogly poda'c wlasne, uza
sadnione zq.dania, ktore - przedyskutawane - zyskalyby moe p.ra
wa. Wszystkie trzy strony skorzystaly z tej mozlFwosei. Katoliey 
prosili, by dysydenci nie ,przypisywali im niczego, co nie mie§Ci si~ 
w nauce katolickiej, by I\V czasie spotkan przechodzili za·raz in 
medias res, i by do rozm6w nie wyznaczano wi~cej jak dw6eh 
m6wcaw. 

Dezyderaty kah,viin6>w byly bardzo ciek3!we; postuldwali eni, aby 
w "rozmowie" wychodzono ze slusznych, pewnych i nieomylny<:h 
zasad, kt6>re bylyby wsp6lne trzem wyznaniom, ,oraz, by reguIq, 
normq i miarq bylo Pismo sw. ro:wmiane czyli wyjasnione prawi
dlcIWO, tm. wedlug zr6del hebTajskich i greekich. Te zas miejsca 
lub zdania Pisma sw., kt6'fe bylyby niejasne czy d'wuznaczne, mialy 

Znak - 5 
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zostae w'YjaSil1.ione swiadectwem trzech pierwszych wiekow po Apo
5to1ach. 

Postulaty luteran byly dose drobiazgo'We i dotyczy1y wielu for
malnosci proceduralnych. Obok tego jednak ciekawe by1y zqdania, 
dotyczqce badania prawdy i fa1s1lu. ProponolWali luteranie - po
wolujqc si~ na metod~ leczenia, azeby Colloquium rozpocz~to od 
przedyskutowania tych spraiW, ,ktore spowodowaly rozdarcie reli
gijne, a wi~c od kwestii odpustow, by uSUWlajq'C smiertelnq przy
czyn~ dojse do odnowien.ia pierwotnej zd'rowotnosci. Ustalajqc zas 
artykuly wia,ry, trzeba je b~dzie dowodzie z ZGtsad, kto.re Sq wspolne 
ws'zystkim wyznan10m, a wi~c z Pisma sw. Na drugim miejscu 
dOlpielro "~lno przedstawie dowody wzi~te ze wsp6lnej zgody Kos
ciola sta'roiZytnego, ktora zawarta jest w symbola.ch i dekretach 
pi~ciu pie,rw8zych soborow i u powazniejszych pisarzy koscie1nych, 
reprezentujqcych w spralWach wia'ry zdanie calego powszechnego 
Kosciola. 

Po uzgodnieniu tych kwestii, ktorych definitywne uporzqdkowa
nie zaj~lo jedna,k kilka dni, przystqpiono do z·asadruczego ustalenia, 
w co kazda 'ze stron ·wlierzy. Punktem rwyjscia mialo bye wi~c 
IWYznanie wiary, z'redagowane jednak ogolnie, bez uwypuklania 
tego, co lrQ.mi, a ra,czej alkcentuj!tce to, co lqczy. Wyzmania te mialy 
bye podane i rwymien~one mi~zy trzema str,ana-mi, a nast~pnie 
z uwagami i ewentualnymi zastrzezeniami zwr6cone. 

Pierwsi zlozyli o.go1ne wyziTIaJnie wiairy kalwini, drudzy 'katolicy, 
WTeszcie, po kilku dnia'ch, luteratnie. W kai21dym "Credo" uwydatnily 
si~ pewne momenty 'Wspolne. Podstawq dla wszystkich stron bylo 
Pismo sw. Kalwini e:a'zna.czyli, ze przyjmujq ,wszystkie pisma ka
:r.oniczne Stalrego i NOiWego Testamentu, a luteranie wspomnieli 
o kanonie, ustalonym przez Synod laodycejski, co W1p,rawcizie bylo 
pewnym o.graniczemem, nie stanowilo jednak trudnosci nie do prze
z~ci~zenia. Godfly podkreslenia by'l szczego1, dotyczqcy Tradycji; 
mimo tego, ze pojmO)Wano jq jako wykladni~ wqtpliwych lub nie
jasnych miejsc Pisma sw., i ze goruq jej granic~ ustalono odmien
nie'W luteranizlIDie i ,kalwilnizmie, to jednak Zlgoda na przyj~cie S10
wa niepisanego byla oczywista. Wspolne byly rowniez symbole: 
Apostolski, Atanazjanski i Nicejsk'O-Konstantynopolski, jak rowniez 
zgoda na pierwsze sobory czy synody. Niebawem jednak mialy wy
stqpie ,r6znke. 

Istotny spor r'ozgorzal wokol zagadnienia, wysuni~tego przaz lute
ran, mianowicie, w jaki sposob katolicy dowodziC b~dq autentycz
nego sensu Pisma sw., zqdali by podano zasad~, wedlug ktorej go 
uzyskajq. - Odpowiedz brzmiaIa, ze zasadq do pomania i rozezna
nia rwiasciwego sensu spornych artykul6w nauki jest z god a Kos
ciola, wyrazona na jakichkolwiek prawowitych sob-orach, zwIaszcza . 

http:symbola.ch
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na trydenckim. Jeg'o decyzje bylyby 'wlasciwie dla olbecnej sprawy 
wystarczajqce, zawieraly bowie-m calq i pelnq nauk~ tych artyku
16w, had uzg,odinieniem 'kt6rych strony crnialy pracoyvae. 

Strona Iuteraiiska ll1ie uznala jednak tego kryterium za wystarcza
jqce a,rgumentujqc, ze dwa ~goda ll1ie zawsze byl,o powszechna. Ka
tolicy odpowiedzieli, ze ,owej p~wszechnosci nie trzeba ujmowae 
matematycznie Iecz mOoraInie. I tego wyjasnienia Iuteranie nie przy
j~li zaznaczajqc, ze nie postqpiq daIej w "rOlzmawie", dop6ki nie 
ustali si~ tego zasadll1iczego kryterium. 
Min~ly juz prawie dwa tygodll1ie od rOZ'Pocz~cia Colloquium, 

i mimo przedlozenia przez kazdq ze stron swoi<ch wyznaii, calose 
utkn~la na martwym punkcie. Wciqz tTwaly spory, gl6wnie mi~dzy 
luteTanami i katolikami. Kalwini zdaiwali si~ narazie ~zystko bacz
nie obserwowae, a na "Credo" katolikaw odpmviedzieli dose szybko. 
wykazujqc, w czym Sq zgodni a rw czym si~ r6z·niq. Zastrzezenia 
w formie pytaii dotyczyly kanonu Pisma sw., wyrazenia: Sancta 
Mater Ecclesia, Tradycji on:iz tego, ktD ma prawo rozstrzygae, jaki 
jest wlascilwy sens -pewnych zdaii Pisma sw. 

MimQ ll1ierozstrzygni~tych jeszcze mi~dzy katolikami a Iutera
nami sporn 0 kryterium 'Prawdy i falszu,postanowiono przejse do 
dalszY'ch spTaw i 'wymiell1ie 'TI1i~dzy sobq balI'dziej juz szczeg610we 
wyznania wiary. Katolickie skladalo si~ z dw6ch cz~sci, z kt6rych 
pierwsza omawiala bl~dll1e apinie 0 pewnych artykulach wiary. 
a druga przedstaiwiala je W. Swietle prawdziwej nauki katolickiej". 
Podanie za,rzutOw i bl~dnych zdaii na temat wiary uprzedzalo juz 
ewentualne zastrzezenia, jakie ~noglatby skierowae drrnga, ·przeciwna 
strona. 

AnaIogicZlIlie szczeg6lowe "Credo" podali takze kalwini. I ano 
r6wniez obejmowalo najpierw s'porne w stosunku do wyznania ka
tolickie,go artykulu wiary i podalwalo - obok zar~ut6w - pozy
tywny wyklad ich nauki. Wyklad ten byl rzeczywiscie droobia2Jgowy 
i szczeg6lowy. Odr~bnosci wystqpily tll' bardzo jaskrawo, a niejedne 
z nich byly szczeg6Inie akcentOlwane, np. poj~cie Koociola i najwyz
szego w nim urz~dll'. 

Wspomnia,ne wyznanie w2Jbudzilo zyrwy sprzeciw strany katolic
kiej, kt6ra uwazala, ze przeakcentowanie pewnych artykulow koli
dowalo wyraznie z instrukcjq kr6lewskq, zalecajqcq unikanie tego, 
co mogloby dotknqe czy tez ohrazie k.t6rqkolwiek ze stron. Druga, 
zmieniona wersja kaIwiiiskiego "Credo" byla juz lagodniejsza 
w sformulolwaniach i wolna ad poprzednich, niemHych katolikom 
akcent6w. 

R6iWI1iez Iuteranie przygotowali szczeg6lowe wyznanie wiary, kt6
re przekazali najpierw biskupawi Tyszkiewiczolwi do przejrzenia 
i publicznego potem przeczytania. Po zaznajomie;niu si~ z tekstem 
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strona kato,lkka postanowHa uznae gO' za obraZl:iw'Y dla niej, a tym 
samym nie dopuscie do publicz,nego przeczyt.ania go na sesji. Zade
cydowaly 0' tym najpewniej ,ostro sformulO'wane zdania, odnoszilce 
si~ do 'Owby papieza i jego wladzy. 

Wspomniee trzeba jeszcze 0' tym, ze wszystko, 0 czym byla mowa 
na ColLoquium, protokolowano, a.Ie jedynie legat k,rolewski decy
dowal ° tym, jakie dokumenty i wY'Powiedzi w1ilczye do oficjal
nego sprawozdania, ktore mialo wyjse drukiem. Rzecz jasna legat
Ossolinski dzialal tu zgodnie z iII1strukcjil krolewskil, niemniej oeena 
dokumentu, czy jest obrazliwy dla jakiegos v,ryznania, czy nie, na
lezala do niego. I w tej kwestii wy1buchaly bardzo cz~st'O spory 
i niepor'Ozumienia. Kazdemu z wyvnan zalezal'O na tym, by prze
dlozoll1e na sesjach dokumenty :malazly si~ w protokole oficjalnym, 
by przezhrak niejedneg,o nie wytwoTzyl si~ spaczony obraz pl'ze
bie.gu "lI"ozmowy". Zaci~te dyskusje, ktore na tym tIe wybuchaly, 
powodowaly ogromnil strat~ czasu, koncentrujilc ponadto uwag~ 
na klWestiach margill1esowYch, cz~to nieistotnych. Mijal juz bo
wiem prawie miesiil'c i w spralwach, a jakie ,chodzilo tworcom 
CoLLoquium, [lie posuni~to si~ zbyt daleko; nawet krytyczna oce
na ogolnych wyznan wia'ry !!lie byla jeszcze zakonczona. 

Stild tez z ulgil, a 'moze i ciChil. rardosciil przyj~li dysydenci list 
Wladyslawa IV, 'odczytany na sesji 'Publicznej w dniu 25 wrzesnia, 
w kto'Iym krol 'odwt>lywal Ossolinskiego z Tmunia, wyz,naczajilc 
jednoczesnie Ina to miejsce kasztelana gnieznienskiego Jana Lesz
czyilskiego. POlWo'dem odwolania byly rzeczywiscie wazne sprawy 
panstwowe, w ktorych krol potrzebowal pomocy Kall1clerza Koron
nego (kwestia tWojny z Turcjil), Dysydenci jednak uwmiali t'O za 
szC'z~sliwiy zbieg okolicz,nosci i to korzystny dla dalszego przebiegu 
CoUoquium.W · koii!cu listrr krol zyczyl uczestnikom torunskiego 
spotkani·a dalszychspokojnych rozmaw i pomyslnego ,osiilgni~cia 

celu. 
Nmvy Jegat krolewski, POzpoczynajilc swe urz~dowanie od pTze

mOwie.nia stwierdzil, ze nie Icsiqgni~to dotqd zadnych, konkretnych 
wyni>kow w obradach. Przyczyn~ tego stanu lwidzial legat w tym, ze 
uczestnicy Colloquium odbiegali zrbytnio 'od instrukcji krolewskiej, 
i tylko w : po'Wrocie do niej, w jej scislym przest<rzeganiu, widzial 
rnozliwose uzyskania spodziewanych przez krola rezultatow. Zapro
ponowal wi~c Leszczynski zebranym pondwne wyjasnienie instruk
cji krolewskiej, nadmieniajqc, ze uczyni to w jeg'o imieniu jezuita 
Schonhof. 

J eg'o mowa byla dluga i zmierzala przede wszystkim do uswiado
mienia uczestnik,om c e I u Colloquium, ktorym mial bye pokoj re
ligijny i zgoda wyzll1an. OmaWliajqc zas szczegolowo srodki, jakie 
przepisal krol dla 'Osiilgni~cia tego celu, Schonhof podkresHl, ze 
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"roZlJllowa" ta miaia bye braterska i jaik najbaTdziej daleka od 
wszelkiego po:?!oru dysputy. Krol dobrze wiedzial, ze dysputa nie 
przyniesie zadnych rezultatow, stqd tez zabronil jej calkowicie. 
"Tym rozkazem - m6wil Schonhof - ziamal krol takze nastawie
nie nas - katolikow, kt6rzysmy ... <J niczyun innym nie mysleli, jak 
tylko 0 walkach argumentaini, b~dqc swiadomi, ze wchodzimy 
uzbrojeni, jak naaren~. Z polecenia krola jednak zlQzylismy tego 
wlojowniczeg,o ducha... " - W koncu mowy, imieniem legata prosil 
Schonhof, aby przedstawiciele pozostalych stron wypowiedzieli si~ 
rowniez na temat tych kwestii, kt6re w1qZq si~ z su,'miennym prze
strzeganiem instrukcji krola, i ktore gwa:ranto'Walyby dalszy, po
myslny pnebieg "rozmowy". 

W nast~pnych druach zabrali 'glos przedstawiciele dysydentow. 
Gorayski imieniem kalwinow' powiedzial, ze badanie prawdy musi 
przeciez nastqpie drogq rozumowego rozstrzqsania, a ponadto 
instrukcja krolewska nliaia bye nie tyle pralWem, ile drogotw'skazem, 
i gdyby istota sp.rawy tego wymagala, wolTI'o bylo stronom ustana
wiae nowe prawa, majqc na uwadze ten sam cel, jaki wyznaczyl 
krol. 

Ze strony luteranskiej odpowiedzial spokojnie i 'rzeczowo HUl
semann, forlffilUlujqc swe Uiwa,gi w tym samym duchu co Gorayski, 
i zapewniajqc, ze IW icch pismach rugdy nie b~dzie nie obraZliwego 
dla jakiegok,olwiek z wyznan. 

Uwa'gi na temat iIl1strukcji krolewskiej, protokolu i innych, ha
mujqcych przebieg Colloquium epizodQw, nie s'}{,onczyly si~ jed
nak wypowiedziwrni przewlOdniczqcych stron. Kazde z wyznan p:ra
gnqlo jes2Jcze dae 'odpO,wiedz na sqd czy opini~ drugiego wyznania, 
wyjasnie dodatkdwo €wentua.}.ne wqtpl1wosci, 'odeprzee zar:?!uty. 
W ten sposol> jednak powstawalo niekonczqce si~ }{,olo przemowien, 
ktore przede wszystkim pochlanialy cenny czas. By temu w!reszcie 
polozye kres, wyslal Leszczynski Schonhofa do krola, by prze
wiozl autvrytatywne orzeczenia sameg,o Wladysla1wa IV w tych 
wszystkich spornych punktach jego instrukcji, jakie nasuwaly tirud
nosci i polwodowaly zwlok~ w Colloquium. 

Dopiero 9 pazdziern1ka Schonhof Iwrocil do Torunia, Iprzy'wozqC 
"Oswiad'czenie woH krola" w spraiwie nalezytego pOjmOlWania regu
laminu "rozmowy". Odczytano je na sesji w dniu nast~pnym. 
Bylo ono wlasciwie powt6rzenie~ poprzedniej 1nstrukcji krolew
skiej 'Z t q roi:nicq, ze p€iwne punkty ujmowlalo 'szozegolowiej, wni
kliwiej; wszystkie te uW'a,gi zamykala gorqca prosba k,rola, a,by' calq 
"rozmol\v~'" traktowan,o bardzo powaznie, gdyz "Boza to spt'awa 
a ,nie lud~lm". · . - " 

Schonhof wyjaslnil dodatkowo, zezamia·re!m Wladyslawa' IV bylo, 
aby na CbHoquium nauki poszczeg6fnych' 'stron ' byiy -"- ni~ umac
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niane, lecz porownywa'l1e, by bylo mQzna zorientowac si~, w czym 
Sq zg'odne, a w czym si~ rozniq. I ku temu mieli zmierzac wlasnie 
m61wcy kazdego z wyznan. Gdyby zas tego nie czynili, daliby wy
starczajqcy pow6d do r 0 z w'i q'Z ani a Colloquium. 

Wyjasnienie to bylo dla dysydent6w wystarczajqcym doworlem, 
ze sytua1cja kh jest niel3ltw:a. DebatQwali zatem gorliwie mi~dzy 
sobq, jakie zajqc definitywnie stallwwisko wobec kr61ewskiej dekla
racji. Ostateczna Qdpowiedz ich brzmiala, ze deklaracji tej przy
jqC nie mogq i ze wyslq wobec tegQ od siebie specjalnych delegatow 
do kr6la. W ten spos6b Colloquium Charitativum przerwane zo
stalo ---.:.. za wsp61nq zgQdq - na okres dw6ch tygodni (od 11-24 
pazdzieI'!nika). 

W postl.llatach, jakie luteranie i kalwini przedlozyli kr61owi, nie 
b)Tlo jednomyslnosci i zgody. Luteranie proponawali,· by kr6l CoL
loquium. ro2Twiqzal i odlozyl je na czas bardziej stosoiwny. Oraz by 
w nowym spotkani'll ustalil odmienny regulamin, kt6rego ramy naj
ogolniej zarysQwali; chodzilo tam ,0 jasne ustalenie punktow spor
nych nauki wiary, o scisle oZinaczenie symbolotw i ksiqg Pisma sw., 
ktore stanowic b~dq podstaw~ dOWlodzenia itd. - Kalwini ;natomiast 
prosili () pozostanie przy dotychczasowej instrukcji, oczywiscie bez 
dodatkowych wyjasnien Schonhofa. 

Wydaje si~, ze Wla'dyslaw IV nie ' bardzo chcial wnikac w jakies 
nowe projekty czy propozycje. W oc1po)wiedzi, kt6rq dal przedsta
wicielowi kahv'Sn6w zaznaczyl, ze jedyny pow6d zwloki i niklych 
rezultat61\v "rozmowy" tkwi w nieprzestrzeganiu instrukcji kr61ew
skiej. Wzywal "'vi~c kr6l ponoWinie do odsuni~cia uprzedzen, do mi
losci i 'Zig.ody, do za'choWywania przepis6w, jakie przeciez W i tym 
celu zostaly ulo.ione. 
Nast~pnq, po dwutygodniowej przerwie, sesj~, Tozpoczql legat 

przem6wieniem, skierowanym do kalwinow i luteran, prOSZqC, by 
przystqpili do sprawy w mysl polecen kr61a, 'llsuwajqc ze s\Vych 
pism wszystko, co obrazac 'moze stron~ katolkkq i zniewazac jej 
nauk~. 

RozipOC'Zql si~ znowu ciqg przem6wien bqdz usprawiedliwiajqcych 
dotychczasQwe sta'nowisko, bqdz tez wykazujqcych nieslusznosc sta
wia:nych zal'zut6w. Uwaga dysydent6w skupila si~ w dniach na
stE?pnych przede wszystkim na protok6le oficjalnym, do kt6rego nie 
wciqgni~t,o dotqd wielu akt. PostanoWli<ono je zat€m skolalCjonowac 
i wlqczyc do protok6lu. Nie bylo to jedna1k sPTawq latwq, bo zatw
sze kt6res z (wyman mialo zastrzezenia do pewnych sformulowan, 
uWaQ;ajqc je za otbrazliwe, i splI'zeciwialo si~ wlq.czeni'll danego aktu 
do oficjalnego sprawozdall1ia. A czas oczyw1scie uplywlal. 

10 listopada sann legat przerwaJ: na kilka dni Colloquium i wy
jechal z Torunia, uzasadniajqc to .wainymi sprawami Najpewniej 
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pojechal znffivu do k,rola, chcqc przedstawic mu impas, 'W }akim zna
lazlo si~ to torunskie spotkanie. 

W tym samym dniu luteranie zdecydowali si~ 'na krok, ktorego 
dotqd nie chcieli uczynic. Poslali mianowicie swloich przedstawi
cieli do kahvi now, by dojsc z nimi do porozumienia i odtqd jako 
zgodna ca losc wystqpic wobec strony katolickiej . - Szybko si~ 

jednak rozczarowali, gdy doniesiono im, ze poszczegolni teologowie 
kalwinscy i katoliccy schodzq si~ na wspolne konferencje i prowa
dZq r.qzmo'wy na temat WY2Jnania 1'1ia,ry . Kalwlini usprawiedliwiali 
si~ potem, ze romnowy te nie stanawily przeciez zadnej tajemnicy, 
niemniej niewiele juz brakowalo, by powstala wi~ksia jeszcze 
niezgoda mi~dzy dysydentamL 

Sesja 36 w dniu 21 listopada byla juz ostatniq. Sprawa niewciqg
ni~cia pewnych dokumentowl do oficjalnego sprawozdania byla 
nadal otwarta. Nie byl'o zatem sensu przeciqgac Colloquium, skoro 
-cd dluzszego czasu stan~lo ono na martlwym punkcie i nie bylo 
nadziei, by cokohviek tu moglo ulec z;miamie. Oficjalny protok61, 
kt6ry kilka miesi~cy p6zniej ukazal siG drukiem, podpisany zostal 
tylko przez dwie strony: kalwin6w i katolik6w; Luteranie na takie 
sprawozdanie 'nie wyrazili swej zgody. 

W ten spos6b zakonczylo si~ Colloquium Charitativum, kt6re 
trwalo prawie trzy miesiqce, nie przynoszqC spodzie~nych wyni
k6w i nie 'osiqgajqc upragnionego przez kr6la- celu. Dodajmy, ze 
zakonczeniu sesji p ozegnalnej t.owarzyszyl klimat zgody i zyczli
wesci. 

Mimo ze to mi~dzywyznaniowe spotkanie torunskie zakonczylo 
sie, fiaskiem, Wladyslaw IV nie zamierzal zrezygnowac z dalszych 
pr6b w tym kieru[lku, by zgoda wyman stala si~ rzeczy'\vistosciq. 
Miniony zjazd Gcenial kr61 dodatnio i byla w tym gf~boka slusznosc. 
Kazde bowiem odsuni~cie si~ od drugiego czlawieka sprzyja ogrom
nie wszelkim z.nieksztalceniom 'w sferze O'pinii i sqdu. Dlatego nie
wqtpliwym pozytywem Colloquium bylo to', ze si~ przedstawiciele 
wyznan b 1 i ze j p 0 z n ali, ze zapoczqtkowa,ny zestal swoisty, 
praktyc2Jl1Y ekumeni2Jll, mimo oczywistych r6znic Wyznaniowych. 
Zjazd torunski byl np.okazjq do nawiqzania sevdecznej przyjazni 
przewodni:czqcego kalwIDmv Gorayskiego z biskupem Tyszkiffivi
czem, przyja±ni, ktora szczerze rozwijala si~ poprzez lata nast~pne. 

Przyczyny niepowodzenia "rozmowy" torunskiej byly wielorakie. 
Sam p,rojekt pojednania wyman, choc nie'Wqtpliwlie godny najwyi:
szego uznania, nie mial jednak pod6wczas chyba zad'Ilych szans po
wodzenia. Kr61 zastrzegal si~, ze [lie pragnql spotkania w foTtIlie 
dysputy, lecz chcial, by to bylo Colloquium. TeOiretycznie istniala 
subtelna romica mi~dzy tymi fonnalmi, praktycznie jednak truelno 
bylo stalic ich gr-a.nice. Ze trudnosc ta stala si~ realna, mozrna bylo 
spostrzec z przebiegu "rozmoowy". 
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Innq trudnosc dosm-zegli lute.ranie, ktolrzy domagali si~ odsuni~
cia kalwinow, by w ten srposob na Colloquium rozmawialy mi~dzy 
sobq tylko dwa rwyznania. Z pu.nktu widzenia "technicznego" 
sprawnosci rproceduralnej, bylo to sluszniejsze. Podzial calej "rozmo
wy" 11'a trzy. przelwody byl raczej sztucmy i malo precyzyjny. Jezeli 
w pieriwszym z nich mialo si~ dokladnie zbadac nauk~ ' kazdego 
z wyznan, a w drugim - rozwa~yc jej prawdziwose lub falszywose, 
to nietrudnosposm-zec, ze g.ranica mi~dzy tymi czynnosciami byla 
dose plynna; ze przewody te niejak<J zachodzily na siebie. Juz zresz
t q wokol ogolnych wyman wiary zrodzil si~ spor, dotyczqcy auten
tycznosci wyznaw\anej doktryny. 

Sluszne bylo zqdanie ,lute'ran na jednej 'Z sesji, domagajq,ce si~ 

ustalenia kryterium prawdziwosci nauki. 2aden szcze.gol instrukcji 
tego nie przewidywal, choe byla to sprawa bardzo zasadnicza. Po
nadto dyskusyjny byl fTagmemt i'nstrukcji, mowiqcy 0 nieumiesz
czaniu w pismach niczego, '00 ohraroloby uczucia drugiego wyznania. 
W prakty<:e okazalo si~, 'ie interrpiretacja <Jwych obraZliwych sfo1'
mulolWan byla bardzo subiektywna i dowolna. 

Zasadniczq jednak t'rudnose stanowHy r 0 in ice d ,0 g mat y c z
n e. Cz~sciowo wystqpily one jui .przy og6lnych wy:maniach wiary, 
a w szczegol<Jwych staly si~ b3Jrd:w jaskrawe, tyro baIrdziej, ie nie
ktore sm-ony celOlWo je uwypuklaly. Kwestie takie jak: zrodla Obja
wienia, grzech rpierworodny, uspra)wiedli'Wienie, laska, kult Matki 
Boskiej, slWi~tych, kult Ifelikwii, spra\wa odpustow, s-akramenty, 
problem zaslug i dobrych ll'czynkow - wszystko to stanowilo 
ogr<Jmny material sporny. Dochodzily irme jeszcze kluczowe zagad

. nienia, jak poj~cie KoSc1ola i wladza papieza. Juz 0 jeden z tych 
problemow potra,filo 'si~ rozbic wszystko. A przeciez wymienione 
powyiej kv.iestie byly brzemienne w dalszq problematyk~, ktorq 
trzeba bylo konsekiwentnie 3!kceptowae. Zpoj~ciem K'osciola lqczy
la si~ jego hietra,rchiczna budowa, z wladzq papieza - nieomylny 

. urzqd nauczycielski, itp. A 1m ba<rdziej precyzyjnie podchodzilo si~ 
do tych 'zagadnien, tym 'wi~ksze niekiedy wyst~powaly roinice. Po
nadto identycznie brzmiqce okreslenia mialy u poszczegolnych wyz
nan zgola odmienne znaczenie (np. Kosciol, sakrament, itp.). 

Mialo to wszystko rowniei swe uwarunkowania spoleczne; kwe
stie doktrynalne byly niekiedy scisle powiqzane z Hem s{)cjalnym 
Spralwa wyznania nie byla wi~c tylko teoretycznym rozwazaniem, 
lecz czyms wi~cej, czylmS, 00 w owym czasie musialo bye szczegolnie 
brane pod ulwag~. . 

Roinice doktrynalne byly zatem glowh1q trudnosciq, pr,zesqdza
j4Cq poniekqd niepomyslny Irezultat tego mi~dzYwYznaniowego spot
kania. Obok tych i innych trudnosci istniala jednak u wielu uczest
lIlikow zjazdu szczera i dobra wola osiqgni~cia jednosci w dzi€dzi
nie wiaTY. Wydaje si~, ie najbardziej pojednawczo nastawieni byli 
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kalwini. Mieli oni najmniej zastrzezen do warunkow wst~pnych 
"rozmowy", i ze szcze.g6lnym naciskiem podkreslali te artykuly ich 
wyznania, ktore mieli wsp6lne z katolikami. 

Odmienne calkowicie bylo stanowisko 111te~all1, chociaz nalezaloby 
tu wprorwadzic male rozroinienie. Ot6z luteTanie polscy sklaniali 
si~ w sporej cz~sci ku polqczeniu z kalwinami i mozliwosci te byly 
wcale .realne. Wiadomo jednak, ze lute~anizm nie stanowil monolitu, 
ze istnialy w nim rozne kierunki; stqci tez wynikla potrzeba zw1r6
cenia si~ do Wittenbergio decyzj~ w sprawie pojednania z kalwi
nami. Oswiadczenie, jakie stamtqd nadeszlo, zakazyiwalo - jak juz 
wiemy - bel'JWzgI~dnie polqczenia z tym wyznaniem. W slad za 
pismem zjalwily si~ dalsze mstrukcje i ichinter·pretator HUlse
mann. Zatem sporq win~ za takq rego,rystycznie nieprzejednanq 
postaw~ ponoszq teologoWlie wittenberscy. o.pinia dzisiejsza, lute
ranska, brzmi, ze stanowisko Wittenbe.rgi bylo wtedy :lJbyt skrajne. 

Nastawienie katolik6w nie moglo bye rw ·O!Wy.m czasie inne jak to, 
ze dysydenci porwinni w~6cie na lone Kosciola, ad ktorego si~ 00
lqczyli, ze powinni porzucie SWq lI1auk~, ktorej niepralwdziwosc 
miano im oczywiscie wykazae. 

ZainteresO'Wanie Colloquium torunskim bylo olbrzymie nie tylko 
w Polsce, ale w calej prawie zachodniej Europie. Pisala 0 nim na 
biezqco orwczesna prasa, informawaly specjalne, drukiem wydane 
ksiqzki, broszury i uIotki, ~eszcie pTzyjazd wielu obcych gosci
przedstalwideE miast, akademii i uniwersytet6rw - sWliadczyl prze
de wszystkim 0 wadze, jakq przypisywarno temu spotkaniu. 

Bylo 9110 bowi€m - wo'\vym czasie - rzeczywiscie niespotyka
nym eksperymentem rozmowy mi~dzy t 'r z em a w y z n a 'fi i ami, 
probq, ktora w:lJbudzila i pociziw i szacunek dla duchowych i poli
tycznych porzywodc6rw Polski 

Uczestnircy i obserwatorzy Colloquium, wracajqc do swych do
mow'; miast i krajow, wywozili z sobq nie tylko pi~knonadwislan
skiego grodu, wyjezdzali ubogaceni nie tylko nowymiznajomoscia
mi, czy naW'et przyjazniami, . leczczyms :lJnaoznie wi~ej. Wszyscy 
ani wywozili przede wszystkim swiadomosc d 0 b reg 0 c h r z e..s
c i jan ski ego ip r z y k lad u, Jaki dala iun Polska w tej dzie
dzinie zycia, ktora szozegolnie wowczas nabr:lJmiala byla pl'ablema
mi, rozwiqzywanymi niejednokrotnie gdzie indziej ba~dzo hrutal
nie. I ten przyklad dqzenia do jednosci wi.ary, do zgody, i to nie 
dragq 'przemocy, nietolerancji czy militarnych gwaltorw, lecz po:" 
p.rzez wzajemnq konfrontacj~ poglqdow, a-rtykulow wiary, poprzez 
zyczliwe, braterskie rozmowy, odW'olujqce si~ do dobrej woli czlo
wieka - ten przyklad znalazl w opinii owczesnie zyjq'cych i po
tomnych najpozytywniejszq ocen~. 

. Ks. Edmund Piszcz 
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CHRZESCIJANSTWO 
W TY-SIACLETNICH DZIEJACH 
LUDU OPOLSKIEGO 

Jak w calej prawie Polsce, tak i na Opolszczyznie chrzescijanstwD 
jest starsze od histOirii ... Pierwsi gl-osiJciele Ew1angelii wymkn~li si~ 
uwadze kflonikarzy. Na bardzo 'niepewnym gruncie przypuszczen 
stoimy utrzymujq,c, ze w IX w. Opolszczyzna dzielila losy polityczne 
i 'l'eligijne kraju Wislan, ze ra'Z€1Jl1 z 'nim - jako pomost od Bramy 
Morawsldej wiodq,cy - wchodzila w sklad 'pailstwawielkollTIoraw
skiego. Nie mozna jednoznacznie odpowiedziec, czy nie zawierajq 
dI'obiny prawdy histarycmej legendy, ktore przetrwaly na poludni-o
wym pograniczu Opolszczyzny, 0 tYIlTI, ze apostolowie Slowian Cyryl 
i Metody przyslali tu kaplana Oclawa. 

Przechodzil niewqtpliwie przez kraj Opolan sw. Wojciech, ale 
jedynym sladem jego przepolWiadall1ia jest tradycja () gloszeniu 
Ewangelii w Bytomiu i mi. gorce w Opolu, gdzie stanql pie;rwszy 
opolski kosciol parafialny pod Iwezwaniem sw. Wojciecha, ktory 
prawa paTafialne na rzecz kolegiaty sw. K,rzyza utracil dopiero 
vi 1295 r. 

Jest to jednak tylko prehistoria chrzescijanstwa na ZiemiOpol
skiej. "Poniechajmy przeto - jak pisze w swej Kronice Gall Ano
nim - rozpamit:tywania tych wypadkow, ktorych wspomnienie za
gin~lo w niepami~ci wiekow, a wspomniawszy je tylko pokrotce, 
przejdzmy do przedstawiania tych rzeczy, kt6rych wierna pami~c 
zyje". . 

Ale tt: histori~, ktoTa W wiernejpallTIi~i zyje, trzelba bylo dopiero 
tworzyc. Tworzyly jq decyzje poszczegolnych pokolen, ktore za
wazyly na wiekach przyszlych. To prawda, ze zyciowych wartosci 
chrzescijanskich: religijnych i etycznych nie moma piI'zekazywac 
gotowych - jak osiqgnit:{: w dziedzinie kultury materialnej, ze kazde 
pokolenie ll1a nowQ ten depozyt lITIusi dla siebie odkryc, przekonac 

• Referat wygloszony na sesji mileniJneJ w Opolu. 14. VIII. br. 
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si~ don i chciee wed1ug niego iye. Sq jednakie decyzje, wiqiqce 
caly lancuch pokolen, ktore w sposob bardzo znamie,nny tworzyly 
histori~ chrzescijanstwa i uksztaltoIWa1y jego rzeczywistosc dzi
siejszq na Opolszczyznie. A rzeczywistosciq jest, ie przytlaczajqca 
wi~kszose mieszkanc&w Ziemi OpoIskiej to ludzie wierzqcy - ka
tolicy, i ze conajmniej po1owa z nich jest gl~boko uczuciowo zwiq
zana z Kosciolem katolickim. Jesli przyblizenie przeszlosci rna umo
zliwie rozumienie telI"azniejszosci, to wypadnie dziS uczcie krotkim 
wspomnieniem pami~e tych pokolen, ktore swy:mi odwaznymi de
cyzjami stiworzy1y tysiqcIetniq histod~ ,chrzescijans1Jwa i jego dzi
siejszq rzeczywistase. 

Do tych p okolen nalezq w pieT'Wszym 'rz~dzie .te, ktore podj~ly 
decyzj~ wyrzeczenia si~ religii poganskiej i zapoczqtkowaly trud 
przeksztalcenia staTych zwyczajow poganskich w tradycj~ chrzesci
janskq. Do tych pok'olen nalezq te, ktore w okresie reformacji 
naciskane przez swych wladcow i panow feudalnych podj~ly roz
paczliwq d€'cyzj~: "utnij nam, panie, szyjq, ale lutrami nie b~
dziemy" - jak tamte czasy relacjonuje wizytatorowi dekanatu 
pszczynskiego na poczqtku XVII w. stuletnia blisko staruszka. Po
kolenia, ktore wi iOkresie potrydenckim wytworzy1y tradycje kato
lickie ma jqce si~ przeciwstawic ewaiTIgelickim tak silnie, ie trwajq 
do dzis i ze niektore z nich 0 charakterze negatywnym i defensyw
nym - dzis musi:my z motywQw ekumenicznych pTzelamywac. Do 
tych pokolen nalezy pOikolenie naszych starzykow i pradziadkow, 
ktore w polowie XIX w\ , kiedy Gorny Slqsk przeiywa1 swojq drugq 
mlodosc, przeksztalcal si~ w ogromny osrodek przemyslowy, dolko
nalo odrodzenia religijnego, Qiy,,-,vieniem religijnosci przygotowalo 
sitl na spotkanie ncwych czasow. 

I 

Historia chrzescijanstwa na Slqsku rozpoczyna Sl~ jego opano
waniem przez Mieszka I ok. 990 ,r. i utworzeniem w r. 1000 biskup
stwa we Wrocla'\\1iu. M6wiqc 0 SIqsku okresu sredniowiecza trzeba 
miec na uwadze odr~bnosci, kt6re istnia1y mi~dzy poszczeg6lnymi 
terytoriami plemiennymi. 

Nazwa"SIqSJk" ai do XV w. odnosila si~ wylqcznie do ziemi pIe
mienia SI~zanobejmujqc tereny 'Dad rzekq Sl~zq z dwoma wielkimi 
grodami: Niemczq i Wr'OClawiem. Tenmy od rzeki Nysy Klodzkiej 
na wschod po obu strona1ch g6rnej Odry zamieszkiwali Opolanie. 
Obydwa terytoifia 'od niepami~tnych czas6w rO:lJdziela1a puszcza, 
w kt6rej wykonano i ai do XIII w. bardzo sumiennie utrzymywano 
szeroki fWY'I"~b llWany przesiekq dia utrudinienia niekontroJoowanych 
konta:kt6w. Rozdzial ten .utwieorcl:zony z'05ta1 w 1202 r. z chwil~ 
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utw.orzenia ksi~stw wrocla<wskiego i opolsko-raciborskiego. P,roces 
kons·olidaeji calej krainy nadlOdrzanskiej 'W jednq pr{)lwincj~ roz
'POCZq! si~ w r. 1000 <od zalozenia dla niej biskupstwa we Wroclawiu, 
ale dokonal si~ ostatecznie dopiero w XV w. kiedy pojawia si~ po 
raz pierwszy nazwa Silesia superior - Slqsk G6rny na okreslenie 
Opolszczyzny. Pogl~bily si~ )ednak 'W ciqgu tych wiekoW' r6znice 
mi~dzy Slqskiem G&rnym i Dolnym. MOwi 0 nkh najstarszy opis 
Slqska z 1512 r., po:z;ostalwiony przez Bartlomieja Steina, okreslajqc 
GOrny Slqsk jako Silesia polonica - Slqsk polski. 

Panstwu Mieszka I zlozonemu z wieIu takich terytori6w ple
miennych chrzescijanstwo mialo przyniesc jednosc, scalic je w je
den organizm panstwowy, w jeden nar6d. W interesie panstwa 
1eza1o dokonanie mozliwie szybkiej chryS\tianizacji, by wi~z re
ligijna stworzyla wi~z narodowq. Stqd niewqtpliwy nacisk Mieszka 
i Boles1awa Chrobrego, by poddani przyjmowali chrzest. Wy
korzystywano dla tego celu za:pewne zaczqtki organizacji pan
stwo'Wej. Kraj Orpola,n juz 'W IX w. rorganizoWa!ny by1 jako tery
torium plemienne wok6! grod6w. TziW. Geograf BaJwarski ok. 850 r . 
zanotowa1, ze Opo1anie majq 20 grod6w. Siedzibq centralnq by10 
Opole. W grodach Zlbierali si~ teTa'z poddani ksiqz~cy dla wys!u
chania ll1auki i przyj~cia chrZJtu. Szereg przeslanek przemaW'ia za 
tym, ze chrzescijanstwo na Z:iemi Opolskiej przyjmowalo si~ pr~dko 
i trwale, Ze spoTe grupy ludzi nie tylko pochylaly glowy pod stru
anien swi~onej wody, ale takze wiara, zwyczaje i prawo chrzesd
janskie przenikaly zycie spoleczenstJwa. 

o szybkiej stosunko'Wo infilkacji chrzescijanstlWa swiadczy, ze 
OpolsZlczyzna 'nie przezyla tz'W. reakcji poganskiej la t 1037/8. Ruch 
ten zmierzajq'cy do olbalenia wladzy a wraz z niq nCl\vej religii, 
mial swoje centra w W\ielkopolsce i na Slqsku. Na Slqsku dokonal 
takiego spustoszenia, ze zanikla zupelnie pami~c 0 erygo1\vaniu 
biskupstwa we W'roclaiwiu W r. 1000, a katalogi biskup6w roZJPO
czynajq si~ IOd 1050 r. Dotyczy to jednaik tylko krainy Sl~zall1, a nie 
Opolszczyzny, M6rq odgradzal i zabezpiecz·al mur przesieki. Tu 
podobnie jak w ziemi kra,kowskiej, gdzie chrzescijanstwlo mialo 
starszq metryk~, reakcja poganska przY'ni'osla tylko zniszczenia ma
terialne. Chrzescijanstwo mialo na ziemi opolskiej swoich obron
c6w i to nie tylko 'Wsrod moznowladztwa, ale i wSrod ludu. W kie
runku Opolskiego uciekajq z zagrozonego Wroclawia biskupi, naj
pierw do Smogorzewa kolo Namyslowa, potem do Ryczyna pod 
Bf zegiem. Miasto Opole zostalo spa1one, a wi~c brOll1ilo przed pO'W
staii.cami ll1()tWego ladu zaprowadzonego przez Piast6w, a jak swiad
!CUI Iwykopaliska byl to typowy grod kupiecko-rzemieslniczy, w kt6
rym nie miesz·k-a1o rycerstwo. Tymczasem WI'odaw, z kt6rego biskup 
musial uciekac, nie zosta1 spalony, ocala!. 
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Uwjidocznilo si~ te:i: przenikanie zwyczaj6w chrzescijanskich 
w obrz~dach grzebalnych. 0 ile z okresu poprzed!lliego, z wiek6w 
VII-X, nie znamy prawie na Opolszczyinie cmentalrZysk: zwloki 
palono; a prochy skladano bardzo plytko do ziemi, to od drugiej 
polowy X w. i w XI w. zjawiajq si~ coraz liczniejsze cmentarzyska 
z grobami rz~dowymi: zmarlych niespalonych, najcz~sciej bez trum
ny, skladano do gr'ob6w kopanych w regularnych rz~dach, jak zwy
czaj chrzescijaiJ.ski nakazuje. Dalszych swiadectw dostarczyly prace 
archeologiczne na Ostr6wku w Opolu. Znaleziono niedawno okrqglq 
ply.tk~ wapiennq - p"laskorze:i:b~ przedstawiajqcq dwie postacie, 
z kt6rych jedna jest najprawdopodobniej wizerunkiem jakiegos 
swi~tego. W warstwie odnoszqcej si~ do polowy XII w. znaleziono 
krzy:i:yk wystrugany z miejscowego wapienia i zabarwiony na ciem
no oraz krzy:i:yk wraz z formq odlewniczq, co byloby dowodem 
istnienia jakiegos rzemiosla opartego 0 zaIpotrzebowanie na chrzesci
janskie dewocjonalia. 

Dzi~kialI"cheologii mo:i:emy te:i: sledzic przyjmowanie si~ zwy
czaj61w postnych. 0 -ile w gospodaxce plemion polskich w 'Wiekach 
VII-X rybol6stwo odgrywalo bardzo znikomq rol~, 0 tyle w okre
sie chrzescijanskim na'St~puje zml31na. M6wiq 0 niej w Opolu liczne 
znaleziska haczyk6<vv do w~dek, laIpek na ryby, oscieni itp. 

Oczywiscie, ze dlugo jeszcze mieszac si~ b~dzie religijnosc chrze
scijanska Z lWierzeniami pogaiJ.skimi, ale jest to tylk,o dow6d, :i:e 
Kosci6l me <t~pil stanolWczo ,wszystkich da'wnych zwyczaj6w' pogan
skich, ale te ich elementy, kt6Te nie staly w jawnej sprzecznosci 
z dogmatem, usilowal ochrzcic, w formy stare wlae nOWq trese. 
Stqd jeszcze w 'polowie XVI w. predykanci protestanccy zanucajq 
ksi~:i:om, i:i: toJerujq rozmaite zwyczaJe ludowe, kt6re nale:i:y sta
nowczo wyt~'pie. Sredniowiecznym dowodem na to jest spisany 
w XIII w. przez Rudolfa, cystersa z Rud Raciborskich Katalog 
magii - pomoc dla spowiedni.k6w w rozpoznawaniu dopuszczal
nych i niedopuszczalnych zabieg6w magi'c7.1nych. Wiele z tych zwy
czaj6w weszlo do tradycji chrzescijaiJ.skiej i zwiqzanych zostalo 
z kultem swi~tych. 
Pogl~bianie i oczyszczanie religijnosci chrzescijanskiej dokony

wae si~ musialo w oparciu 0 regularne nauczanie. A to trzeba bylo 
dopiero zorganizowae. S\tqd misyjna akcja Kosciola w XI-XII w. 
byla chyba w pierwszym rz~dzie wysilikiem w kierunku rozbudo
wania sieci parafialnej. Zapewne pierwsze, naj'Starsze koscioly, po
budawane 'W grodach takich jak Opole, Radb6rz, Bytoim, Byczyna, 
czy Tosze~, byly osrodkami misyjnymi 0 szerszym zasi~gu. Liczb~ 
tych lrosciol6w z koncem XI i na 'Poczq1:ku XII w . polwi~kszyly 

koscioly fundowane przez mo:i:nowladc6w w ich rodowych siedzi
bach, co dalo poczqtek parafiom. Zag~szczenie sieci parafialnej po

• 
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suwalo si~ szybko naprz6d, bo w samych poczqtkach XIII w. trzeba 
stan misyjny Kosciola na Opolszczyinie uznae za definitywnie za
konczony. Moiliwe, ie jui w XII w'O w Opolu urz~dowal archi
prezbiter, pos'rednik mi~dzy biskupern ,a Iklerem. Ok. 1227 r. usta:" 
nowiony zostal w Opolu archidiak'Onat, jeden z ezterech, na kt6re 
podzielona zostala diecezja wroclawska. W kilka lat p6zniej pow
stala kolegiata ftw. Krzyza. W ciqgu XIII w. podmelOi11Y mstal a,rchi
diakonat opolski na 12 archiprezbiterat6w, kt6re w XV w. lkzyly 
221 parafii. Moina Wli~c przyjqe, ze piemvsze pokolenia chrzescijan 
na Opolszczyznie, w XII W., mialy do dyspozycji kilkadziesiqt ko
sciol6w, co przy awczesnym zaludnieniru 'ffi!()ZI!1a uznac za wystarcza
jqce. Bliska przez caly XI i XII w. byla wsp6'lpraca wladzy ksi~z~
co-panst,wowej z Kosci<olem. Ksiqz~ za'pewnil byt materialny insty
tucj,om koscielnym, 'one ze sWlej strony podj~ly szereg agend nie 
'\.vynikajqcych bezposrednio z powolania Kosciola, jak s'zkolnictwo, 
czy s;opitalni.ctwo. 0 ile w ciqgu XIII w. w ksi~stwach brzeskim, 
legnickim, a zwlaszcza WToclaiWskim rozpocz~ly si~ gwaltorwne, 
dramatyczne wlalki koscielno~polity'czne 0 rozmiamch nie ~poty
kanych nigdzie indziej w Polsce, to w ksi~stwie opolskim nadal 
wsp6lpraca rozwija siE: harmonijnie. Ksiqze 'Opolski Kazimierz 
w 1214 r. jako jeden z pierwszych ksiqzqt polskich zgodzil si~ pra
wem ograniczyc swojq i nast~pc6w samowol~ w stosunku do Kos
ciola. Jak dlugo Piastowie rzqdzili w Opolu nie bylo konflikt6w 
mi~dzy nimi, a czynnikami koscielnymi. 
Najpi~kniejszym owocem zyda i pracy pierwszych pokolen chTze

scijanskich na Op'Olszczyz,nie jest troj,ca jej patron6w z roou Odro
wqz6w: bt Czesl;aw ur. okolto 1175 T., s'Ml. Jacek UT. 'W' 1183 T., bl. 
Bronislawa UT. ok. 1205 r. 

II 

Surowq pr6bq rwartosci chrystia1nizmu ludu opolskiego byly czasy 
reformacji i Iwojen religijnych w XVI i XVII w. Niewiele b~dzie 
przesadzona opinia, ze Opolszczyzma ulratowala kartoli.cyZ>ID dla die
cezji WToclawskiej. Pewnq ilustmcjq jest stan wyznaniowy diecezji 
w drugiej polowie XVII w .: na Dolnym Slqsku (legnickim) pozo
sta10 15% kat.olikow, na Slqsku Srodkowym (wroclawskim) 38%, 
na G6rnym Slqsku (opolsk.im) 90%. Byl t'O skutek wyraznego oporu 
ludu wobec aposto16w nowego wyznania. To prawda, ze do 1532 r. 
dop6ki zyl ostatni z Piast6w opoJskich - ks. Jan V Dobry, teren 
ksi~stwa byl dla protestantyzmu administracyjnie zamkni~ty, ale 
z chwilq jego smierci ksi~stwo przechodzi w: r~ce Jerzego Hohen
zollerna zdecydowanie popierajqcego protestantyzm juz od 10 lat 
w Glubczycach i Bytomiu, a okolice Kluczborka i Byczyny byly 

http:opolsk.im
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pod wladzq rownie gorliwego prqtestanta Fryderyka II z Brzegu. 
Obydwaj probujq wszystkich srodkow, by swoje prowincje spro
testantYZOlwac. Obydwlaj napotykajq na ,zdecydowa'l1ie niech~tnq 

wobec wszelkkh nowinek ,religijnych postaw~ swych poddanych. 
Z Klucziborka i ok'olicznych 'Wsi wierni 'Wyp~dzajq ppzyshinych 

przez ksiE;cia predykantow, a gdy p onowmie przez {)ddzialy ksiq
z~ce zostali 'wprowadzeni na uTz~dy, Iud ich bojkoltowal, "woli 
biegac - jak skaJ;zq si~ ksi~ciu - daleko do papistow, niz przycho
dnc na kazania, odmawia uiszcze'l1ia dziesi~ciny". Ludn{)sc polud
'I1iowo-wschodll1ich kreso'W Opolszczyzny hrabiemu zqdajqcemu zlo
zenia augsburskiego wyznania wiary odpowiedziala: "utnij nam pa
nie szyjq, ale lutra:mi nie bf;dziemy". Na podobny opor napotyka 
w Glubczyca'Ch HohenzoUern: bernardyni wyrzuceni przez niego 
z klasztoru ~naIezli przytulek 'W domach mieszczan, ostatni z czlOll1
kow konwentu umarl w 1543 r. na progu zamkni~tego klasztoru. 
J ednakze biemosc biskup6lw, niedostartek dobrego kleru, brak opar
cia 0 wladz~, ktora na calym Slqsku zna1azla si~ 'W r~kach p,rote

• stant6w, a przede wszystkim naplywajqce <ok. polorwy XVI w. do 
miast gomoslqskich (jak KlucZ!bork, Glogowek, Krapkowice, Ra
ciborz) licme grupyrzemieslnikow i tkaczy z: Saksonii, wylqcznie 
niemal protestantow (sprow:adza ich ks. J.erzy Hohenzollern), p:rzy
czynily si~ do pmvstania 'W tych miastach gmin ewangelickich. Pod 
nadskiem ksiqzqt ustqpHa rOlWniez s<zla'chta: jeszcze w 1679 T. a 'Wi~c 
w kilkadziesiqt lat po zoibOlwiqzaniu wszystkich poddany'ch cesar
skich do przejscia na katolicyzm, na 90 rodzin ziemianskich Gornego 
Slqska - 60 wyzna'Walo pr,otestantyzm. A wiadomo co w i okresie, 
kiedy w opa,rciu 0 z;asady cuius regia, eius et religia - 'wyzmaillie 
stalo si~ niemal pojEi'Ciem 'goograificznym, oznacza10 pnejscie wlas
ciciela rwsi na protestantyzm. LudnoSc lWielu miejscolWooci ustqpila 
przed przemocq, lub wieloletnim nadskiem. Pozootaly wierne sto
lice: Opole i Raciborz. W 1586 r. w swoim sprawozdaniu 0 stanie 
diecezji biskup Andrzej Jerin za\fysowal ba:rdz{) smutny obraz: 
"wszyscy wyzsi i nizsi ksiqz~ta slqscy, wszystkie stall1Y i ksi~stwa 
z wyjqtkiem dwu miast: Opola i Raciborza - Olbj~te z,ostaly rwy
znaniem 'au~burskim; prol:oszczolW, ktorzy uznajq jurysdykcj~ bi
skupa zostalo na calym Slqsku co najwyzej 160 - a i wsrod nich 
niewielu jest prawdziwych pasterzy". Z post~pem protestantyzmu 
ostrzejsze sta,waly si~ tez 'konflikty. ~azdy ;walczyl 0 swojq ;pra'Wd~. 
Starosta Kluczborka i Byczyny donosi ksi~ciu, ze napotyka na wiel
kie {)PO<fY, musi przelamy\vac wiele papistycz:nych zlWyczajow, czyni 
jednak wszystko, aby czyste elWaiIlgelickie slowo boze bylo pod
danym gloszone, aby zablqkane owce mac przywliesc do prawdzi
wej o'Wczarni. A ,r6wnoczesnie kaTI'oni.k Wincenty Salinus z Opola 
nie wahal si~ wlasnego ojca, czlGlWieka w podeszlym juz wieku 
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wygonic ze sIWojego domu, gdy dowiedzial si~, ze jest pwtestan
tern. Byly to ilH"Lygrywki do nadchodzqcych wojen religijnych 
okresu,. ktory 0. Gorny Slqsk odczul bardzo bolesnie, kiedy w imi~ 
przekonail religijnych - milosci do prawdy - dopuszczano si~ naj
\vi~kszych gmalt6w 'lla czlowieku. Na G6nnyun Slqsku wojska, ktore 
najgorzej w pami~ci si~ zapisaly, najlwi~cej wyrzqdzily krzywd, 
byly wojskami protestanckim~, jest to fakt nie bez znaczenia. Okres 
wojen szwedzkich przyspieszyl schylekprotestantyzmu na Gor
nym Slqsku. Na p'oczqtku XVII w. bylo jesz,cze ok 30 gmin ewan
gelickich, a w 1650 r. biskup KalI'ol Ferdynand w sprawozdaniu 
do Stolicy Apostolskiej podnosi, ze 'W ksi~stwie opolskim nie ima 
juz ani jednegorkosciola prtotestanckiego. 

Zanim jeszcze na prze}omie XVI/XVII w.. rozwoj Ipwtestantyzmu 
na Opolszczyznie rosiqrgnql sl\l\T6j punkt kulrminacyjny, obserwujemy 
powstanie szeregu osrodk6w odnowy katolickiej. W stolicy ksi~
stwa biskupiego - Nysie - rozwijala si~ znakomita w polowie 
XVI stulecia; szkola parafialna, jedyn'a katolicka wyzsza uczelnia 
Slqska W okiTesie refolTmacji, ktorej splendor podni6sl jeszcze bi
skup Mardn Gerstma'l1n przenOSZqC IW 1575 T. Semi'l1aTium diecezji 
wrodawpkiej na st·o niemal lat do Nysy. M:iala tez Nysa na prze
lomie XVI/XVII w. kilku pod rzqd wybitnych proboszczow. 
W 1622 r. powstalo tu pieri\vsze na Slqsku k'olegimn jezuickie ze 
znakomitym gimnazjum, ktore SWq rozbudow~ zawdzi~cza legacji 
biskupa Karola Ferdynanda Wazy, syna Zygmunrta III. Konczyli je 
m . in. Jan III Sobieski, Michal Korybut Wrisniowiecki. 

W Gliwicach w 1613 r. pews-tal pie,l'Iwszy po spustoszeniach re
formacji klasztor franciszkanski na Slqsku. Byl to klasztor macie
rzysty malo.polskiej proWlincji reformat6w 0 lmnJWencie tak silnym, 
ze w 1655 r. 22 ojcow tego klasztoru moglo objqc nowozbudo
wanq siedzirb~ ll1a ' Gorze sw. Anny. 

Terenem bardzo zywej dzialalnosci jezuitow juz w latach 1605/6 
byl Glogowek, gdzie zakon mial oddanego protekto'Ta hrabiego Je
rzego Oppersdrorfa. Od 1668 'T. daltuje si~ dzialalnosc jezuitow 
w Opolu, zwlasz'cza poprzez gimnazjUlm, ktore ·osiqgn~lo nieba.'Wem 
liczb~ 200 uczniow. Swietne tez byly wyniki pracy duszpasterskiej 
zalwnu. Mowi 0 nich chocby ilos6 Komu'I1ii sJW. ro~dzielanych rocz
nie przy ich rezydencji: w 1670 r. ok. 24 tys., w 1703 - 58.600 na 
ok. 8 tys. mieszkancow. 

Jednq z tajemn:ic powodzenia jezuitow na Gornym Slqsku byla 
umiej~tnos6 organizO'Wania 'zbioroweg'o zycia religijnego. Wyrazalo 
si~ to w zakladaniu bradw i zwiq~koW', w organizOiwa'l1iuokaza
lych procesji pokutnych w Wielk~m Poscie, procesji Bozego Ciala 
oraz wystawianiu misteriow religijnych. W 1670 r. mieszkancy 
Opola cglqdali pierwszq w dziejach miasta ·sztuk~ dramatycznq 
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o tematyce biblijnej zatytuow anq : Cien smierci i cten zycia. 
Jezuici tez nadali w tym okresie zasadnicze cechy poboznosci kato
lickiej: kuIt Najswi~tszego Sakramentu i k uIt Matki Bozej . Wpro
wadzili 40-godzinne nabozenstwo (w 1647 r . w Glog6wku, w 1670 r . 
w Opolu), mocny akcent polozyli n a cz~stq Komuni~ sw. Szerzyli 
Kult Matki Bozej zwiqzany n a G6rnym Slqsku z dwoma wotyw
nymi cbr azc mi: CZE;stcchowskim i p iekarskim. Pieka ry uczynili 
miejscem pielgrzymkowym dekan a tu bytomskiego, a gdy w czasie 
wojny p6lnocnej w 1702 r . slynqcy 1askami obraz przewieziono juz 
na stale do Opola, i tu rozwin~li jego k uIt. Nie przeszkadza10 to 
podtr zymaniu starych kontakt6w z Cz~stochowq. W okresie naporu 
protestantyzmu pielgrzymki cz~stochowskie byly jakby cz~sciq 
katolickiego w yznania wiary : w 1558 r. pastorzy Kluczborka i By
czyny donoszq ks. Fryderykowi, i e jeszcze bardzo duzo ludzi pod
trzymuje papistyczne zwyczaje Komunii sw. pod jednq postaciq 
i pielgrzymek do Czestocho,,:,"y . Czasy pruskie byly dla tego zwiqzku 
pr6bq ogniowq . W 1740 r . P rusy opanow aly 8lqsk, a w 1754 kance
laria kr6lewska zaiqdala od biskupa wrodawskiego, by zakazal 
pielgrzymek do Cz~stochowy .. W uzasadnieniu podano, ie nie tylko 
powodujq rozkielznanie poddanych, ale i pieniqdze, kt6re moznaby 
w kra ju "skonsumowac" wynosi siG zagranicG, a i wydatki z piel
grzymkq zwiqzane przynoszq cz~sto ruinG gospodarstw. 10 lat p62:
niej ok 61nik kamery wrcclawskie j wobec trwania pielgr zymek usta
nowi! kary 50 do 100 dukat6w, a w wypadku recydywy - kar~ 
4 tygodni twierdzy. W okresach pielgrzymek 'wojsko mialo pil
nowac granicy, a kazdy denunc jator otrzymac czwartq cZGsc 
grzywny. Rozporzqdzenia te co roku procoszczowie mieli odczy
tywac z "mton . 0 karach slyszymy w 1782 r., gdy zolnierz zade
nuncjowal pielgrzymkG z okolic Bytomia (z Milkuczyc, Zabrza, 80
snicy i Rudy 81qskiej). Winowajcy Humaczyli si~, ie proboszczow ie 
w tym roku nie cdczyt ali rozporzqd zen rzadowych z ambon i Sq
dzili, ze juz nie obowiqzujq. Obraz Matld Boskiej Cz~stochowskiej 
wszed1 tez na stale pod da ch izby w iejskiej na Opolszczyzn ie. Jeden 
z najlepszych zn awc6w wsi slqskiej - Josef Klapper w swej 
Schlesische Volkskund e stwierdza, ie byl to najcz~stszy obraz 
izby slqskiej. . 

W warunkach oZywionej religi jnosci pierwszej po1owy XVII w . 
mog~a tei wytworzyc si~ e lita duchowa 0 pogl~bionym zyciu reli
gijnym i ambicjach apostolskich. 8wiadectwem Sq pierwsze na 
G6rnym 81qsku pustelnie, 0 k t6rych dosz1y nDS w iadomosci: pod 
Nysq (1667) , n a G6rze sw. Anny (1694), a n iedaleko Prudnika 
w 1744 r .powstala wsp61nota pustelnicza, kt6rej statut zatwier
dzi! mie jscowy dziekan. ~wiadectwem jest tei duza liczba powo
Ian: 'w latach 60-tych i 70-tych XVII w. na ok. 530 ksi~dzy pra-

Znall: - S 



1510 KS. KAZIMIERZ DOLA 

cujqcych w diecezji wrodawskiej ok. 280 pochodzHo z Opolszczy
zny, 30 z terenow cbecnej diecezji katowickiej, ok. 135 z pozasta
!ych cz~€ci Slqska. P,on&dto 'W latach 1575-1666, 80 G6rnoslqzak6w 
wlStqpilo do zakanu jezuit6w prowlncji czeskiej, a nie braklo ich 
zapewne i w prowincji polskiej. 

Wspomniec wreszcie trzeba t e pokolenia, kt6re w XIX w. budo
waly nowy, inny G6rny Slqsk, krain~ wielkiego przemyslu: kopahl, 
cernentowni i hut. Rodzi si£: katowickie zagl~bie przemyslowe. 
G6rny Slqsk przezywa od polowy XIX w. eksplozj£: demograficznq. 
Liq:ba rnieszkanc6w w 1787 r . w ynosila 390 tys., w 1849 - 960 tys., 
w 1910 - 2.200 tys. Wzrost zywiolowy, ale nie jednolity: na te
renie powiat6w bytomskiego i zabrzanskiego dachodzi do 300%, 
w pow. Oleskim wynosi zaledwie 12%, a w pawiatach niemodli!l
skim i grodkowskirn liczba ludncsci zmalala. Byly wi~c okrEigi, 
kt6re zachoi\valy sw6j dawny wiejski charakter, z kt6rych ludnose 
gwaltownie przenosila si£: do zagl£:bia przemyslowego, gdzie pawsta
waly ·ogramne skupiska ludnosci mieszanej, gdzie rolnictwo ule
galo szybkiernu zanikowi, a osady przybieraly wybitnie przerny
slowy charakter. Podstawq tego szy1::kiego w zrostu liczby ludnosci 
byly :nie irnigracj.e z krajo'W, czyprowincji osciennych, ale przyrost 
naturalny ci'lgle w drugiej palO"wie XIX w. wzrastajqcy. Przyrost 
naturalny tak duzy, ze nie tylko zaspakajal zapotrzebowanie prze
myslu, ale ZiIl111szal do. stalej emigrac ji. W Iatach 70 ~tych XIX w. 
wynosil 487 urodzen na 10 tys. mieszkallc6w, wskaznik najwyzszy 
w Europie. 

Post~uje tez naprz6d proces urbanizacji nie tyle na skutek p o
wi~kszania si~ starych miast, ile wskutek powstawania nowych, 
w:ielkich, niezwykIe zag~zczonych skupisk. Np. Opole w 1850 Ji
czyla 8 tys. mieszkanc6w, a ,w 1910 - 33 tys., By tern odpawiednia: 
8 tys. - 68 tys., Zabrze w 1910 T. nie byla jeszcze rniastem, two
rzyly je dwie gminy Jiczqce w sumie 90 tys. ludzi. 

Wiadcma, ze tego rodzaju procesy nie sprzy jajq razwc jowi Zycia 
religijnego, ze przeciwnie : widzi si~ w nich naturalnych grabarzy 
religii. Mirno to trzeba stwierdzie, ze przez ten trudny akres ka
talkyzrn Opolszczyzny nie tylka przeszedl abrannq r~kq, 'a le prze
szedl ut,viierdzcny w swej s ile, doswiad czany, pcgl~biony. 

Od o.k. 1850 r. obserwujerny na G6rnym Slqsku dynamiczny ru ch 
odnowy religijnej i mnralnej. Razpocz~la go. duchawienstwa g6rna
slqskie c d siebie. Na jegc· zyczenie kuria w rodawska zorganizowab 
pierwsze w dziejach diecezj i wsp6Jne rekalekcje kaplanskie. Trwaly 
caly tydzien cd 1 do 7 wrzesnia 1850 r . na G6rze sw. Anny i prze
znaczane by!y dla ksi~zy pracujqcy ch na Opalszczyznie. Duchawien
stwo pos;oczeg6lnych ' dekanat&w, np. b ytamskiego zobcwiqzalo s ie
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bie na corocznych kopwentach do opracowywania kazan katechiz
ltl10wych na temat dekalogu, by popr zez wza jemnq kontro1E: podnosic 
poziom kaznodziejstwa. 

Rozwijaly siE: wydawnictwa ka tolickie. Ks. Antoni Stabik od 
1846 r. wydawal w Gliwicach "Kalenda rz kat<Jlicki", przetlumaczyl 
"FiloteE:" §.w. Franciszka Salezego. Od 1848 r. ks. Alojzy Fiecek wy
dawal "Tygodnik K atolicki", oglosil nowe wydanie ZywotDw swi~
tych ks. Piotra Skargi. W jE:zyku niemieckim wychodzil od 1835 r. 
"Schlesisches Kil'chenblatt". 

Decydujqce jednak znaczenie dla tej <Jdnowy religijnej mialy 
misje ludowe, ktore w ciqgu 30 1at: 1844-1872 przeoraly parafie 
0p<Jlszczyzny. Z inicjatywq wystqpil jako pierwszy ks. Alojzy Fie
cek, p rob<Jszcz piekarski, p ochodzqcy z Do,1:: rzenia Wielkiego pod 
OpolEm. Za wzorem Piekar, gdze misje w 1844 r. prcwadzil o. Ste
fan Brzozowski (reformata) pcszly wszystkie parafie dekanatu by
tomskiego. Niebywaleg<J r{)zmachu akcja ta nabrala <>d 1851 r., gdy 
grupE: wYPE:dzonych z Galicji jezuHow , z o. K arol €m Antoniewiczem 
na czele, przyjql u siebie z otwa rtymi r amionami ks. Fiecek. Do
lqczylo siE: do nich potem jEszcze kilku jezuitow prowincji czeskiej, 
ktorzy glosili nauki dla poslugujqcych siE: jE:zykiem niemieckim. 
Pierwszq seriE: misji ludowych opartych na wZ<Jrach o. Pawla Se
gneri, rozpoczql o. Antoniewicz w Piekarach 13 VII 1851 r. Przez 
caly tydzien dniami i nocami okolo 20 kaplanow siedzialo w kon
fesj onalach, ostatniej nauki sluchalo (lk. 15 tys. 'wiernych. Nastq
pily potem 10-dniowe misje w Pszowie, T{lszku i Bytomiu. W 1852 r. 
przed Wie1kanocq rozpocz~ly si~ misje w Opolu w dwu rownole
glych se riach : w ko~ciele parafialnym ~w. Krzyza w j~zyku polskim 
i w koscielc jezuitow po niemiecku. Wygloszon{) 64 nau ki. Ostat
niego k azania na placu przEd dzisiejszq katedrq sluchalo ok. 20 tys. 
wiernych. Identyczny przebieg mia ly misje w 1853 r. w Raciborzu. 
Wyw{llaly taki entuzjazm, ze dyrektor miejscowego wi~zienia 
protestant - sam wyjednal u wladz pozwolenie na misje dla 600 
wi~zniow, a dclegacja 2ydow prosila, by misjonarze choc jednq 
nauk~ p owiedzieli dla nich w synagodze. W tymze 1853 r. mialy 
miejsce misje w KoHu i Strzelcach, potem w Glogowku, Prudniku, 
Krapkowicach, Niemodlinie. Nie byto param, gdzie na 10 dni nie 
zjechaliby misjonarze i dokqd nie powr6ciliby po kilku latach dla 
utwierdzenia owocow misji. 

Sci§1e z misjami zwiqzany byl ruch trzezwosci owy, kt6rego idea 
pojawila siE: w czasie misji piekarskiej w 1844 r . Kilka miesi~cy 
pozniej m isje w Bytomiu zakcnczyly si~ zlozeniem przyrzeczenia 
abstynencji przez ok. 5 tys. os6b. P o kilku latach juz papiez Pius IX 
w 1851 r . gornoslqskic zwiqzki trzezwosciow e podniosl do rangi 
bractwa koscielnego pod opiekq Na jsw. Maryi Panny. Przez ich 
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szeregi do czas6w I ,wojny swiatowej przewin~lo si~ <ok. 600 tys. 
czlonkow. 

Moralnego pDilarcia tej pracy misyjnej w jej poczqtkach udzielal 
biskup wrodawski k ardynal Melchior Diepenbrock przez listy · pa
sterskie i udzial w ur oczystosciach V{ Piekarach. T u w 1849 r. uj~ty 
szczer q pohoincsciq ogromnych rzesz mial powiedziec: "oddalbym 
palec mojej dloni, gdybym umial d o tego ludu p r zem6wic w jego 
ojczystej mowie". 

Ale te pokolenia ludu slqsk iego drugie j polowy XIX w. n ie tylko 
si~ modlily i sluch aly slowa bozego, nie tylko n auczy1y nas poboz
nosci - 'One taki:e wszczepily nam ofiarnosc. Pozostawily po sobie 
wspanialy pomnik w postaci kosciolow, ktore na rowni z kominami 
hut i kopaln wyrastaly z ziemi przesiqkni~ te j ich ci~zkim trudem. 
Ze skladek i o,fiar tych, k torzy liczyc si~ musieli z kazdym groszem, 
w latach 1850-1910 na terenie dzisiejszej diecezji opolsk iej po
wstalo ok. 115 kosciolow. 

Tej pracy ,religijnej r zqd p rusk i bynajmniej nie ulatwial. Lata 
1871-83 'przynoszq Kultu rkam pt, ktorego glowny m celem bylo cal
kowite podporzqdkowanie Kosciola panst wu, a pretekstem do csiqg
ni~cia tego na Gornym Slqsku - sprawa p olska. W rniejsce Kos
cioia kat'Olickiego podstaw iano usilnie popierany Kosciol starokato
licki. Tzw. Spergesetz i Brotkorbgesetz urnozliwily aresztowanie 
ksiezy lub usuni<:;cie ich z par afii pod byIe pretekstern. Ok. 1880 r . 
kilkaset tysi~cy wiernych n a skutek tego zosta1o bez opieki duszpa
sterskiej. Gromadzili si~ sami na nabci:enstwa, w czasie kt6rych 
modlitwy i czytanie Ewangelii p r zepla taly p iesni IDSzalne. 

IV 

Chrzescijanstwo na Opols'lczyinie przed tysiq cern lat rozpoczynalo 
swojq histori~ u baku Polski Mieszka 1. J ego nast~pca doprowadzB 
do utworz€nia osabnej diecezji dla Slqsk a, a w kcnsekwencji osob
nego archidiakonatu w Opolu. Pot Em k olejno S lqsk byl ksi~stwern 
samodzielnym, w XIV w. d ostal si~ CZEchorn, w XVI przeszedl 
w r~ce austriackie, o d p olawy XVIII w . byl pr uski, pot em znalazl 
si~ w granicach III Rzeszy. 

Drugie tysiqclecie rozpoczyna zn6w u b oku Polski. Weszla w n ie 
Opolszczyzna jako w pelni ad 1945 r. samodzielna jednostka organi
zacji k oscielnej. J esli tysiqc lat t €mu chrzescijailstwo musialo za
czynac od budowy swiqtyil i zawiqzywania parafii, to w 1945 r . 
przed Kosciolem stan~ly raczej i n ne zadania, t rudniejsze: zbudowa 
nia jednego spoleczenstwa na Opolszczyznie. Zn iszczen ia bowiem 
wo jenne w Op{)lskim , w porownaniu z innymi p row incjami Polski, 
nie byly najwi~ksze. Pozostala te :i: dobrze zorganizawana siec para
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fialna, wystarczajqca ilose budynk6w koscielnych, pozostal w 1945 r . 
na miejscu W wi~kszos ci Iud opolski i jego k aplani. Jednakze 
w miejsce tych, k t6rzy wyemigrowali - ok . p61 miliona wiernych 
i ok. 300 kaplan6w - naplyn~lo na S lqsk Opolski kllkaset tysi~cy 
w iernych z innych stron Polski, gl6wnie ze Wschodu, wraz ze swy
mi duszpasterzami. Wzbogacili oni zycie religijne Opolszczyzny 
o n iejeden pi~kny zwyczaj chrzescijanski, ale' faktem stalo si~, ze 
wiele kamieni powstalej w ten spos6b mozaiki ludnosciowej do sie
bie nie przystawalo. I otoO nowe zadanie stojqce takze przed Kos 
ciolem: scalie roznych ludzi, r6ine tradycje, wsp6ldzialae w two
rzeniu si~ nowego organizmu zywej spolecznosci. A jej kom6rki 
byly sobieobce, nierzadko skl6cone. Wartosci religijne, wsp6lna 
religijnose katolicka byla na jsilniejszq, a czasem jedynq wi~zi<\, 

kt6ra tych ludzi mogla sk ojarzye w jedno spoleczenstwo. 
Po ch rzescijanst wo niegdys Mieszko I si~gnql jako po zwornik , 

kt6re sklepilby jego wieloplemienne pailstwo. Chrzescijanstwo t <\ 
wi~ziq byto. Dlatego jest wsp6ltw6rcq historii narodu polskiego. 
Po tysiqcu Iata ch na mniejszym terytorium Opolszczyzny powstala 
r6wniez r6Znorodna spolecznose. Kosci61 katolicki i katolicka reli 
gijnose od poczqtku je j t rwania ch ce zwi<\zac j<\ w jednq rodzin~ 
dzieci c ozych, chce bye jej wewn~trznq sp6jni<\. Dlatego nadal 
wsp6ltworzy histori~ Ziemi Opolskiej . 

Ks. 	Kazimierz Dola 

BIBLIOGRAFIA 

W. 	 Dziewulsk!, Post{lPY chryst fantzacjt t proees ltkwidac j t poganstwa W Polsce 
wezesno~redniowiecznej, Wroclaw 1964. 

W. 	 Ribbeck, D ie /circh!tehen Vorhliltnl.ssen des Ref ormattonszeit zu Kreuzburg, 
P!tsch! n und COrlstadt ( .. Zeitschrift des Vereins fUr Geschichte Schlesiens", 
t. 34). 

W . 	 Czaplit1ski, Wplyw r ejormacj! t kontrreformacj! na stosunk! narodowo8ciowe 
na SLqsku ("Przeg lqd His t oryczny " t. 40, 1950). 

H. Hoffmann , Die Jes1Litell in Oppeln, Wroclaw 1934. 
A. 	Galos, Slqskie p!eLgrzymkt do CZ'lstoehowy w XVIII w . ("Sob6tka", III : 1948, 

zesz. 2). 
P . 	 R ybicki, ROzw6j ludno~c! G6rnego Slqska od poczqtku X IX w. do I Wojny 

Swia toWej. W : G6Tny Slqsk, K rak6w 1955. 



JAN PROKOP 

o NIEMOZLIWOSC I HISTORII 
(KRAW~DZIA PARADOKSU) 

Krytyka literacka jest sztukq przekonywania tak jak nauka 0 li
teraturze jest sztukq dowodzenia. Pierwsze stoi pod znakiem retory
ki, druga pod znakiem dialektyki. Figurq stylistycznq pierwszej 
jest hiperbola, drugiej entymem. Od krytyka eseisty oczekujemy 
olSnien, paradoksow, nie dowodow. Jest on dzieckiem 1:-arokowych 
retorow, pomniejsza alto wyolbrzymia, szydzi alba wielbi. Cenimy 
w nim nie to, ze nawiqzuje do poprzednik6w, ale ze si~ im prze
ciwstawia. 0 ile nauka 0 literaturze zaklada ciqglosc badan, kon
tynuacj~ osiqgni~c, to krytyka zaczyna zawsze od nowa. Krytyk 
jak Adam jest czlowiekiem bez pami~ci, jak on nazywa zjawiska 
po raz pierwszy. Stqd jego spontanicznoM:, spontanicznosc czlo
wieka w stanie natury. 

Kultura zyje nie tylko dzi~ki kontynuacji. Jej prawem jest za
rowno cia,gl<osc jak i nieciqglosc. Zyje qzi~ki pami~ci, ale taki:e 
dzi~ki umiej~tnosci zapominania. Historyk Hteratury ocala to, co 
byto, krytyk literacki interesuje si~ tym, co jest. Dziela przeszlosci, 
nad ktorymi si~ pochyla, nie Sq dIan domenq pami~ci, ale partne
rami aktualnego dialogu. W kulturze reprezentuje umiej~tnosc 
zapominania, tak jak historyk reprezentuje zdolnosc pami~tania. 

Wiedza jest zbiorowq pami~ciq ludzkosci, nauka jest zespolem 
czynnosci zmierzajqcych do poszerzania tej wiedzy. Ale 0 He trudno 
wyznaczyc granice obciC)zenia pami~ci zbiorowej, to udzial w niej 
jednostki stawia corn trudniejsze do rozwiqzania problemy. 1m 
bardziej wZrasta wiedza ludzkosci, tym gor zej ktokolwiek z nas 
panuje nad niq jako jednostka. Powstaje napi~cie niebezpieczne 
nie tylko, dla ms, ale i dla rozwoju kultury, kultura bowiem roz
wijana jest wlasnie przez jednostki. Anatol France konczy Wysp~ 
pingwinow groteskowq scenq smierci uczonego przywalonego sto
sami fis'zek i notatek. Naamiar informacji zmienia si~ w szum nie 
do opa'llowania. Gromadzenie informacji rodzi gwaltownq potrzeb~ 
ich niszczenia. Pozbywanie si~ zb~dnego balastu jest warunkiem 
rozwoju. Zbyt bogate dziedzictwo staje si~ ci~i:arem kr~pujqcym 
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swobod~ ruchow. J eSli rownowaga mi~dzy tym, co jednostka potrafi 
wchl<lnqe i tym, co zastaje jej zaproponowane do przyswojenia, ule
ga zachwianiu, r eaguje ona odrzuceniem wszystkiego. Futurysci 
domagali si~ palenia muzeow, niszczenia kultury. Nie umiejqc zapa
nowae nad dziedzict\vem kultury, wyobcowani zen, odczuwali je 
jako balast. W naszej epoce, po raz pierwszy w historii, pojawia 
si~ §wiadcmy kult barbarzyncy. Osiemnastowieczny dobry dzikus 
krytykowal wypaczenia cywilizacji, usilowal zharmonizo.wae jq 
z naturq, ale nie zqdal spalenia Tacyta, czy Eneidy. Bunt futuryst6w 
poj~li dadaisci. Czlowiek zapragnql v.ryzwolenia z historii. Wyrzeka
jqC si~ przeszlosci pcwracal do sytuacji Adama. Zdobywal przywilej 
odkrywania ~wiata po raz pierwszy i na w!asnq r~k~. Zdobywal 
przywilej nieograniczonej niczym wolnosci. Przyjmujqc ciqglose 
przy jmujemy ustal<me reguly gry, odrzucajqc ciqglose zdobywamy 
swotod~ ustanawiania wlasnych regul gry. Uznanym powszechnie 
prawcm przeciwstawia s i~ punkt widzenia, a raczej punkty widze
nia nieuzasadnione n iczym innym poza faktem swego istnienia. 
Klasycy wierzyli w Poetyk~, w niezmienne kryteria pozwalajqce 
odroznie poezj~ od niepoezji. Dziewi~tnasty wiek v..ierzyl w Abso
lutne Pi~kno, ktorego odblaskiem jest poemat. Wspolczesna sztuka 
jest produkowaniem tekst6w, czy przedmiotow nieprzydatnych do 
codziennego uzytku. Jest manifestacjq swobody tworzenia "czego
kolwiek". 

Jezeli egzystencjalizm widzi czlowiek a jako istnienie tworzqce 
w absolutnej wolnosci wlasnq istot~, to jest to wyrazem t~sknoty 
do sytuac ii Adama, nieocciazonego pami~ciq, niezdeterminowanego 
przeszlosciq, tego ktory okresla si~ sam, a nie - jest okreslony. Ale 
cenq tej wolnosci jest bezdomnosc. Bezdomnosciq placi si~ porzu
cenie wi~zienia . To co jest dane, co nas okresla, determinuje - od
czuwane jest wlasnie jako wi~zienie . JeSH dom oznacza ugrz~z

ni~cie, bezdomll<osc oznacza wolnose. 
Ale potrzebie w olnosci z r yzykiem bezdomnosci tow arzyszy po

trzeba zadomowienia z ryzykiem ugrz~zni~cia. Porzuciwszy histori~ 
musimy do niej powracae. Ona zapewnia nam poczucie ciqglosci. 
Jest crwym lqdem, ktory wciqz przyrasta pod naszymi stopami. St~

. imy na jego kraw~dzi wychyleni wocszar wolnosci. 
Jak ocalie histori~? Jak zachowae rownowag~ mi~dzy potrzebq 

bezpieczenstwa i potrzebq ryzyka, mi~dzy kcntynuowaniem i two
rzeniem? Oba te bieguny konstytuujq ludzki swiat. Istotq historii 
o ile istnieje historia - jest to, ze jest ona dana, jest domem, 
w kt6rym si~ rodzimy. Niesiemy jq jako niepodzielnq calose. 0 ile ' 
przyszlosc jest oi'szarem wyboru, to historii niepQdobna wybrae. 
Trzeba jq podjqe w calo€ci: takq jaka jest. JeW jq twnrzymy, jesfi. 
dokonujemy w niej wyboru, jestesmy jak ktos, kto chce zbudowae 
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dem, w kt6rym si~ urodzil. Unicestwiamy histori~, czynillc z m e) 
przyszlosc - obszar wyboru , a nie mozna zadomowic si~ w przy
szlosci, ktora jest bezdomna. Proby te jednak swiadczq, ze historia 
sta je si~ ci~zarem zbyt wielkim na ludzkie sHy. Jak nie ugrz~znqc 
w historii? 

Nigdy jeszcze napi~cie mi~dzy tym, co dane i tym, co otw arte, 
nie manifestowalo si~ z takq ostrosciq jak dzisiaj. Dokonywanie 
wyberu w tym co n iepodzielne, w histor ii odbiera jej charakter 

. dziedzictwa, spuscizny, domu, ktory otrzym alismy i ktory jest. Do
konuj,!c w yberu opuszczamy to co wspolne, wkraczamy w obszar 
wolnosci, a wi~c samotnosci. A przeciez narastanie w post~pie geo
metrycznym historii zmusza do . wyboru. 

Krytyk unicestwiajqc cale polacie historii, podejmu jqc dialog 
z wybrunym dzielem przeszlosci manifestu je wlasny punkt widze
nia . Tym samym porzuca to co dane, ustanawia wla~;nq "histori~", 
skazuje si~ na bezdomnosc, Jego spotkanie z dzielem jest man i
festacjq jego w olnosci, wolnc.sci adamowej, wolnosci czlowieka od
krywa jqcego swiat po r az pierwszy, w oderwaniu od innych odkryc. 
Musi on przekreslic to, co przemienilo si~ w staly lqd tradycji. 
A zatEm wylamuje si~ ze wspolnoty, z tego co dane, co okreslone, 
co nie podlega ju:?: wyborowi, poniewaz jest, a n ie - rna dopiero 
zDstac ustanowione. Nie zwiqzany niczym, w prozni wlasnE'j wo1
n esci tworzy to, co - stworzone juz - stanie si~ dziedzictwem 
dla innych. Dziedzictwem domagajqcym si~ z kolei unicestwienia, 
skazania na zapamnienie. 

Dzisiaj odczuwamy ostrzej niz kiedykolwiek niezb~dnosc historii, 
zarazem niemoznosc historii, n iemDznosc podj~cia tego 
wszystkiego co dane i n iezbGdnose oparcia si~ 0 to wszystko 
co dane. Kazdy akt wolnosci oznacza zerwanie ciqglosci, jest kro
kiem w samotnosc, jest aktem izolowania si~, wzmagaj qcym row
noczesnie potrzeb~ wspolnoty, zadomowienia. Dawniej latwiej byto 
ludzie si~ wiarq w mozliwose historii, w mozliwosc utrzymywania 
ciqglosci, ocalania otrzymanego dziedzictwa. Wierzono, ze tworzenie 
jest w zbogacaniem istniejqcego dorobku, ze jest kontynuacjq nie 
skazywaniem na zapomnienie. Dzis usilujemy ocalac izolowane wy
sepki przeszlosci, ale jest to tylko pozor ocalania wspolnego lqdu . 
Decyzjq takiego czy innego wyboru oobierarrw im charakter hi
storii, domu w ktorym urodzilismy si~, a wi~c czegos danego poza 
wyborem, czegos stalego, nie przez nas okreslonego niestworzo
onego aktem naszej decyzji. Ten pozor historii daje nam tylko po
zor zadomowienia si~ . Wiara w istnienie h istorii okazuje si~ zlu
dzeniem. . 

.Jej ciqglosc jest t ylko zb iorem aktow nieciqglosci. Kazdy n a
st~pny unicestwia to, co ustalone zostalo w akcie poprzeqnim. Je
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stesmy wciqz w tym samym mie jscu, w-sytuacji Adama niezwiqza
nego niczym, n ie okreslonego' n iczym, zadnq poprzedniq decyzjq. 
Zawsze zaczynamy {)d nowa, pozbawieni oparcia w przeszlosci. 
o He swiat zwierz~cy, swiat natury r ozwi ja si~ w oparciu 0 dane 
przeszlosci, to ludzki swiat nie ma h istorii. J est tylko h is tor i a na
turalna. Brak historii usilu jemy zas tqpic pami~ciq. Pal11i~c jest ge
stem obronnym budujqcym fikcj~ przeszlosci. Sytuacj ~ bezdom
nosci chc€my zamaskowac mitem 0 dCl11ie narodzin. Ale pal11i~c 
nie jest zdolna zrealizowac pelni historii. Proponuje nam frag
menty, wycinki jakze dalekie o d mitu, kt6ry jest.przedmiotem na
szej t~sknoty. 

Nasza epoka uswiadomila sobie n iedoskonalosc pami~ci. Jej nie
zdolnosc do stworzenia stalego lqdu h istorii. Odkryla prawo nie
zmienn osci sytuacj i ludzkiej. P orzucila fikcj~ zadomowienia si~ 
w ludzkim swiecie. Brak oparcia w czymkolwiek tutaj , skazanie 
na bezdomnosc wolnosci rodzi udr~k~. Owo twarz w twarz 
z los€m, kt6remu nie podobna si~ wywinqc, staje si~ centralnym · 
problem€m naszego czasu. Zdemaskowanie fikcji pozwala podjqc 
ten problem z pelnq swiadomosciq. Taka jest ciemnosc ludzkiego 
swiata, w kt6rej: 

I said to my soul, be still, and let the dark come u pon you 
I said to my sou l, be still, and wait without hope 
For ho pe would be hope for the wrong thing; w ait without love 
For love would be love of the wrong thing; there is yet fa ith 
But the faith and the love and the hope are all in the waiting. 
Wait without thought, fo r you are not Teady for thought: 
So the darkness shall be the light.. . 

Jan Prokop 



DYSKUSJE 

PRZECIW REFORMIE 

Na poczqtku troche: autoreklarny. Nazwlsko nizej po·'iplsanego 
jesli jest komus blizej znane - moze nieco dziwic w zestawieniu z tytu
lE-m "przeciw". Autor niniej szych uwag jako jeden z pierwszych zaczql 
odprawiac liturgiE: twarzq do ludu. Byl jednyrn z pionier6w jE:zyka pol
~kiego w odn owionej liturgii. Musial pokonywac opory przeciw reforrnie 
liturgicznej. Na wlasnej sk6rze odczuwal przez lata stawiane jej trud
nosci. WiE:c dlacz~go to ,.przeciw"? 

WystE:pujE: przeciw relormie barJzo swoiscie pojE:t '! j. Marn na rnysli 
"reforrnE: dla sarnej reforrny". Pojawili si~ duchowni (nieliczni, ale juz 
Sq) kt6rzy vsilujq wprowadzac nowosci dla sarnego srnaku nowosci. Prze
waznie Sq to mlodzi ksie:za. Trzeba oczywiScie przyznac, ze na polskim 
t ~'fenie przewaza skrajnie przeciwna kategoria, skostnlali w rutynie, 
nie dostrzegajqcy, czy nie chcqcy dostrzec potrz'!by reforrny. Dla nlch 
chyba w og6le nie bylo Vaticanum II. Tu jednak chcemy siE: zajqc "Iow
cami nowosci" dzlalajqcyml na terenie liturg:i elitarn '! j, w kaplicach 
m!odz:ezcwych, zakonnych itp. I oni Sq bardzo niebezpieczni, bo cZE:sto 
rnogq kornpromitowac sluszq sprawE:. 

Grzsch ~m g16wnym tej kategorii ref ormator6w jest to, ie chcqc wpro
wadzac nowosci na silE:, mechanicznie przenOSZq sch2maty reformowanej 
"duzej liturgii" wielkich zgromadzen na obszar "malej liturgii" ogra
niczonej przestrzeniq niewielklej kaplicy. Kaplica to nie jest kosci61 
w miniaturze, lecz zupelnie odmienny teren lIturgiczny, inna rzeczy
wistosc rzqdzqca siE: swoistyml prawami przezycia liturgicznego. 

Przechodzqc do konkret6w, rozpocznijmy od tzw. liturgii slowa. Wy
odrE:bnienie jej przez usytuowanie kaplana wraz z asystq nie przy olta
rzu, lecz przy osobnym pulpicie czy na ambonie nie wy:laje mi siE: po
myslem najcelniejszym. OczywiScie dobrze rozumlem racje historyczne. 
}\le obecnie tego typu wyodr E:bnienie liturgii slowa tylko rozbija calosc 
akcji liturgicznej. A przeciez reforma liturgiczna wprowadza jako na
czelne postulaty jasnosc, zwiE:zlosc I jednosc. 

Umieszczenie kaplana wraz z asystq na fotelikach-tronach (zwykle 
malo estetycznych) tworzy atmosferG sztucznq, nawet nieco teatralnq, 
tworzy niepotrzebny dystans. Oddziela prowadzqcego nabozenstwo od 
r eszty ludzi jakqs barierq. Intuicyjnie odczuwam. ze tego ro:lzaju refor
rna liturgii slowa jest tylko etapem przejsc!owym. Przypuszczaln'e wr6
cimy do tego, ze przynajmniej na terenie malej Uturgii calosl': Mszy sw. 
bE:dzie odprawiana przy samym oltarzu. Tam kaplan znajjuje ['iE: w swo
jej wlasciwej sytuacji. Jego obecnosc przy oltarzu jest zr.Jzumiala I nie 
wymaga dlugich t lumaczen. A znak, kt6ry wymaga specjalnego komen
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tarza jest nieudolnym znakiem. Dzisiaj liturgia dqzy do znak6w, kt6re 
same przez si~ prowadzq do tajemnicy bez uciekania s i~ do sztucznej 
funkcji interpretatora ezy komentatora. Musz~ jednak lojalnie ' przyznae, 
ze w duzyeh zespolach l:turgieznych, przy pelnej obsadzic. przy dobrze 
zaplanowanej przestrzeni liturgicznej, wyc<lr~bnieni e liturgii slowa przez 
wyznaezenie dla nie j osobnego miejsca moie miee sens, moze robie wra
ienie i bye zrozumiale dla uezestn ik6w. Stale jednak diwi~ezq ml 
w uszach slowa mlodych krytycznych uezestnikow liturgii : "to przypo
mina teatr". W maiej kaplicy wszystkie te spaeery od centrum oltarza 
i z powrotem robiq wrai:,nie zb~dnych kompI:kacjl, czcigodnego dzi
wactwa. Elitarnej liturgii zamkni~tej w malyeh kaplieaeh grozi moim 
zdani~m jeszcze jed?n blCld, w swoim meritum zbliiony do p'erwszego. 

Ostatnio staje si~ modna tzw. oratio fidelium -:- modlitwa wier-
nyeh, nast~pujClea bezposrednio po Credo lub po kazaniu. Wprowadzajq 
jq rowniei male zespoly l:turgiczne. Wydaje mi si~, i e modlitwa wier
nyeh, czcigodna w swej starozytnosci, dzis tylko przedluza Msz~ sw. 
Znowu nast~puje rozbieie prze jrzystosci akeji liturgicznej. Mimo to 
umiej~tn'e wprowadzana m odlitwa ta moglaby ozywiae nastr6j zespo!o
wej mcdlltwy. Ale w jednym z osrodk6w zakonnyeh, 0 ironio, "modli
twa wiernyeh" odbywa si~ po lacinie. ezy to ozywi - pobudzi ludzi, 
ktcrzy laciny ani w zqb nie rozumiejq? - Niezalei nie od kwestii j~zyka 
powstaje tez pytanie: ezy z czasem i modlitwa wiernych nie wytrze si~ 
i nie stanie si~ jeszeze jednym schematem modlitwy aklamacyjnej row
nie oboj~tnym tresciowo jak np. Kyrie eleison? Wlasnie a propos Kyrie: 
nle rozumiem dlaczego w niekt6re uklady modlitwy wiernyeh \Vlqeza si~ 
wlasnie te wezwanie. Istnieje uzasadnienie historyezne - podkreslenie 
litanijnego eharakteru oratio fidelium, ale dlaczego w dobie skrot6w 
I tendeneji do niedublowania - tu powtarza si;: zn6w to sarno wezwanie 
przed chwilq juz wypowiEdziane ai sz ose razy? 

Wszystkie te zastrzeienia Sq byc moie nie tak waine wobec, g16w
nego motywu wprowadzanych zmian. jakim jest uaktywn:E'nie dotych
ezasowego "widza" liturgicznego. Ale moze warto przemyslee sensownosc 
wprowadzania "modlitwy wiernych" w zespolach, ktore jui wprowadzBy 
tzw. iywe memento. Polega ono na tym, ie kaplan glosniej akcentuje 
w kanonie slowa Memento Domine i chwil~ zatrzymuje si~ w akeji, 
mo j lqc si~ w ciszy za iywych. Moment ciszy wykorzystujq wsp6luczest
nicy i glosno wypowiadaj1\ swoje najrozmaitsze prosby za iywych. W du
zych zespolach "zywe memento" nie rna szans r ealizacji ze wzgl~d6w 
techn:eznych. a przede wszystkim ze wzgl~du na zrozumi~e oni:,smiel=- . 
nie uczestnikow. Natomiast w warunkaeh karreralnych iywe memento 
doskonale zdaje egzamin. Stanowi element mogqcy z powodz~niem sp?l- ' 
niae funkeje "modlitwy wiernyeh". Zakresowo moie objqc r6wni ~ z pro
blemy calfgo Kosciola. B~dq to n'e tylko prosby osobiste za konkretnych 
ludzi, zwiqzane z konkrE:tnymi sytuaejami, ale - jak to wykazalo kil
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ku17tn ie doswiadczenie - uczestnicy whlcza jEl w nie klopoty cal ego 
Kosciola, swiata, wr~cz calego kosmosu. Zakres modlitwy zespolu litur 
gicznego \V jego "zyw ym memento" zalezy od stopnia swiadomosci rell
gi jnej poszczeg61nych czlonk6w zespolu, od wzbudzenia wraZliwosci na 
troski i nadzie je Koscicla odnowy soborowej. Zywe memento rna t~ 
zdecydowanEl przewag~ nad "modlitWEl wiernych", ze jest lep'e j umiesz
czone w calosci Mszy sw., zwiqzane bezposr , dnio z je j najistotniejszym 
m omentem - konsekracjq. Modlitwa wiernych po zaniku procesji 
7. darami ofiarnymi usytuowan'e swoje zawdzi~cza tylko tradycji his to
rycznej. Nie rna natomiast uzasa dnienia samorzutnie si~ nasuwajqcego. 
Brakuj e je j zwiqzku z dynamikq rozwojoWq akcji samej ofiary. Argu
mmtem bardziej emocjonalnym prz ';'mawiajqcym za zywym memento 
j~s t jego spontanicznose - oddolnose. To jest bardzo cenne. Zywe me
mento n igdy nie skostnieje, bo j ~ st wlasnie zywe. Tworzone impulsyw
n ie, codziennie l1a nowo, w innej wersj i. Tu nie mozna wpase w rutyn~ . 

co moz ,;, gr ozie modlitwie wiernych, kt6ra w przyszlosci moze stae siG 
jeszcze jedn q litan iq, jeszcze jednq formulk q - i to wtedy, gdy msza sw. 
dOlpaga si~ r aczej skr6cenia. Chcialbym zasygnalizowae wr 2szcie jesz
cze jedno podstawowe niebezpieczeiistwo reformatorskich wys ilk6w : 
n :ezdrow q, przesadnEl .,aktywizacjE:" zespo16w liturgicznych. Mi~dzy in 
nymi wyra za s i~ ona w dqzen iu do recytowania glosno jak najwi~kszej 
il osci tekst6w litur gicznych . Ale 0 tym w iE:cej przy innej okazji. Oba
wiam siE:, ze w t ej chwili wyst~pujqC "przeciw reformie" dose gl~boku 
wsa :lzilem k ij w l iturgiczne mrowisko. Ale przy daleko posuni~tej dekon
centrac ji wysilk6w jakas publiczna a zar azem r obocza dyskus ja jest 
naprawdE: konieczna i m usi dotyczye takze posuniE:c rzymskiego centrum. 
Spoiziewam siE:, ze t a w ypowiedz wywola oddzwiE:k zawodowych litur
gist6w. Moje uwagi Sq mimo wszystko refleksjami amatora, kt6ry bye 
moze nie rna teoretycznie racj i. 

Inicja tywy liturgiczne Sq cenne - ciqgle jest ich za malo - ale wpro
wadzanie w zycie powinno bye starannie przemyslane w kazdym kon 
kretnym wypadku. Inaczej mogEl powstac u uczestnik6w reformowanej 
liturgii "liturgiczne f rustracje". Tam, gdzie bezmyslnie zastosowano 
gotowe schematy b2Z uwzglE:dnienia konkretnych warunk6w, trzeba 
bE:dzie zdecydowac si~ na odwr6t. Ale takie odwroty Sq zawsze kosztow
ne i trudn e. Lepiej wiGc myslec na jpierw. Zdecydowanie wyst~puj~ 

przeciw reformie dla reformy, plytki ej, pozbawionej teologicznego i psy
chologicznego gruntu. 

Tomasz Pawlowski OP 
Krak6w 
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o KIERUNEK REFORMY 


Wazniejszq o j przebudowy, uproszczenia i unowoezesnienia lit urgii 
jest reforma postawy ehrzescijan wobee 5wiata: "liturgii nie kons truuje 
s i~ - ona wyrasta organieznie z nowego d ucha".1 T o n iezaprz~ ezalna 

i oczywista praw da. Ale nowy duch, nawet tam gdzie istn ie j ~ , moze by~ 
Gdci~ty od liturgii, pozbawiony szansy \vyrazenia siE; t a k z e w n iej, co 
dla ehrzescijanina mialoby wielk ie znacz ~nie. Zbyteczn e rozw odzic siG 
nad tym znaczen iem - kazdy kto spr6bowal w ie, jakim zr 6dlem sily 
i gorliwosci jest prawdziwa wspolnota modlitw y. Reforma liturgii ud o
stE;pniajqca jq "nowemu duchowi" jest wiEic sprawq WaZDq. 

Ale nie dewaluu jm y terminu , reforma" (an i jego blii n iaka "odn o
wy") . Nie k azda zmiana, naw et n a lepsze, zasluguje na to. by jq nazwac 
"reformq". Sobor niewqtpliwie otworzyl drogEi do r eform y litur g ii 
nie tylko bezposrednio, przez dotyczqce je j postanowienia, leez talde 
posrednio, przez w szystk o, czym s iEi s tal w K osciele. Pi ~rwsze ozna ki r e
formy liturgii mozna ju:?; dzis zaobserwowac tam, gdzie zycie K osciola 
i mysl teologiczna rozwijajq s i~ najintensywniej i n ajszybciej . Ale 
na ogol mamy do czynienia tylko z p ' w nymi zmianami, ktore nie si ~gajq 
gl~bi i nie rozwiqzu jq (b o nie mogq rozw iqzac) fundamentalnych proble 
m6w. Mogq jednak przyczynic si~ do ich dostrzezenia, budzic nowego du
cha, tam gdzie jest jeszcze uspiony, To jest chyba gl6wna funkc ja tych 
zmian. Oto dw a przykla:Jy jak to siEi dz:eje - czy m ogloby s iE; dziae. 
Przyklady te majq charakter ilustracyjny, Sq dose przypadk owe. 

1. T w a r z q z a mi a s t p i e c am i do I ud u. - To jest, p owiedz
my, ulepszenie choe takie wzgl~dne, przyna jrr. n iej na pier wszy rzut 
aka : na pleeach mozna cos poboznego wyhaftow ac czy wymalowae -
na twarzy siE; nie da, choc Sq tacy co pr obu jq i rezulta ty Sq smutne. 
Tnni nie pr6bujq i t~ z nie jest dobrze. Taki kom ntar z uslyszalam 
w pewne j wsi p ~ dhalaiiskie j : "Mnie tych naszych ml odych ks iEizy ter az 
ial. Ksiq j z proboszcz t o j , szcze da rad~, s tarszy, dosw iadczony i nie 
przejmuje si~, ale ci mlodzi to tak siE; wstydzq przed ludzmi przy tym 
oltarzu, az czekam i eby s i~ pr~dzej skoii czylo i 'zeby s iE; juz tak nie 
m~ezyli tym odprawianiem. Lepiej bylo po dawnemu jak siE; ksiqdz na 
ludzi nie patrzal ani ludzie na ksiE;dza". - Moze lepiej, a moze i nie 
lepiej? Ogromny pr oblem teologiczny i psychologiczny wchodzi tu 
w grEi - zaczyna siEi zarysowywae jui z tq dr obn q zm ianq a z innymi 
zmianaml jeszcze przybierze na ostrosci. Kim jest kaplan? Jakie Sq jego 

b E. H. SchllJebeeck lC,. ClLrlsttul, sacramen t van de Godsontmoet!n g wyd. 7 
H. Nel !ssen Bithoven 1964 s. 190. polski p r zeklad t e j kS!'1zki u k aze s iE: w n ajblit
szym cza s!e w W y daw n lctwle Zn ak pod tytulem c;nrystu3. sak ramen t spotkania 
z BOlllem . 
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zadania wobee zgomadzonyeh wiernyeh? Czy tylko po :l czas kazania 
ezy podczas cal ~ j Mszy sw. jest duszpasterzem? Jaki rna bye ksztalt 
osobistej religijnosci l{aplana, skoro stojqC twarzq w twarz ze swymi 
wiernymi nie mo:i:e s i~ ju:i: zaslonie bezp:eeznym i wygodnym ex oper!! 
operato. Niekt6rzy starajq si~ skonstruowae niewidzialny mur mi~dzy 
sobq a resztq uczestnik6w Mszy sw. 0 ten mur opierajq si~ ustawione 
na oltarzu swiece i kwiaty oraz pasyjka, kt6rq nie wiadomo jak ustawie. 
Na tyro murze zatrzymuje si~ spojrzenie. Nawet jeSli tradycyjnie po
zdrawia si~ zgromadzonyeh braci "Pan z wami", to przecie:i: nie m6wi 
siEl im h 'go tak jak "dzin 'l dobry" czy ,niech b~dzie pochwalony": nie 
m6wl si~ tego do nich, wi:lzqe ich ... Bracia po drugiej stronie oltarza 
Sq ..rozproszeniem" a nie ..rado!lciq w Panu" i "umilowanymi". A mo:i:e 
i Sq tym wszystkim, ale kto potrafi im to okazae poprze~ g =st i slowe 
liturgiczne - i t o zeal" prostc tq? To na pewno nie jest i nie b~dzie 
latwe, przynajmniej nie dla wszystkieh, bo i w tej dziedzinie Sq Iudzie 
bezposredni, komunikatywni - i inni, bardziej zamkni~ci w sobi ,=, 
ostro:i:ni, nie umiejqcy dzielic si~ tym co prze:i:ywajq, mimo najszezerszej 
dobrej woli. Jednak od kaplana w jego nowej pozycji b~dz ie si~ wy
magae nie tylko tego, co niesie ze sobq sarno ezyste, darmo dane poslan
nictwo kaplailskie - dz :elo Chrystusa. Ju:i: nie tylko poza Kosciolem, ale 
i przy oltarzu od kaiHana ehee si ~ ponadto czegos osobowego ezy oso
bistego - :i:eby ta twa)'z, w kt6)'q patrzymy, tak:i:e ..posredniezyla", zeby 
byla bez :i:adnogo aktorstwa, zwykla, ale zoby prz=z niq przeswiecala 
mysI, zaangazowanie, szacunek dla tajemnicy i jednoezesnie cos zwr6
eonego ku nam, :i:eby si~ zawiqzywala wok6I oItarza wsp6lnota, tak ze 
bysmy wszysey czuli si~ blisko i chc;eli bye blisko - zwlaszeza jeW 
jest nas m alo, jesli to jest niemal liturgia rodzinn ego stolu. A tak prze
Ci 2Z bywa. 

Ulepszenic moze otworzyc drogEl reformie - reformie wewnEltrznej 
postawy kaplana i wiernyeh, moze stac si~ wyrazem t ?j r ef ormy - ale 
moze tez pozostac jalowe i bye wlasciw:e falszem. A wiEle powstaje 
kwestia kolejnosci : czy najp:erw przebudowac cos w sobie, a potem 
"zmienie front " litmgiczny - ezy tez odwrotnie? W ka:i:dym razie na 
pew no konieezny jest raehunek sumienia z wlasnej twarzy - to znaczy 
ze swego wnEitrza: co dla mn ie wyraza t a zmiana frontu? Czy w og6le 
cos wyraza? 

Zmieniajqe ezy ulepsza jqc liturgi~ niew prawnymi rEikami dotykamy 
bard ze czcigodnych arehetyp6w, tkwiqcyeh w zbiorowej podswiadomosci 
wyobraz -n, rn glistych ksztalt6w mySli i odezuwaii. Byloby na iwnosciq 
sqdzie, ze liturg:czne znaki - nawet te, kt6r e z p 2wnosciq n ie poehcdz/i 
z ustanowienia Bo:i:ego i nie nie majq wsp61nego z Kosciolem Apostol
sk:m - Sq czysto umown e. Ieh sens zr6s1 si~ z ich formq - zr6s1 si~ 

tak seisle, ze pcddajemy siEl mu bezwiednie, nie przeprowadzajqc reflek
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sji.2 Oltarz otoczony kolem modlqcych s i~, to przeciez cala gl~boka r e
wolucja w sakralnej przestrzeni. Oto rr:amy Boga wsrod na3, jest on nam 
wydany, tu i t eraz, jako chleb i napoj spcczywajqcy na naszym stole, 
bliski, pokorny - jesli krolewski, to w nas wstajqcy jako Nasze .lycie, 
ale jeszcze dzis. dotqd, chleb podroznych, podplomyk Eliasza, to wreszcie, 
co czyni nas jednym i t~ jednose wyraza. - Oltarz zorientowany na 
zewnqtrz, ku wschodowi bardzi"j wyrazai nastawienie eschatologiczne, 
t~sknot~ do ni€ba, majestat, swi~tose. 

Dwie przestrzenie, dwa obrazy - do pewnego stopnia dwa style 
przezywania chrzesci janstwa, teologicznie od siebie rozne, przynaj 
mniej akcentami, choe oba prawowierne i mieszczqce si~ w katolicyz
mie. Wybor mi~dzy nimi nie moze bye ani kwestiq przypadku, ani oso
bistego gustu proboszcza czy biskupa. Musi bye jakos prawdziwy, w tym 
wypadku zgodny z odczuwaniem wiernych, z ich duchem, niekoniecznie 
u5wiadomionym, ale rzeczywistym. 

Osobiscie sqiz~, ze daloby si~ w tym odczuwaniu wykrye pewnq 
prawidiowose: ludzie bardziej zanurzeni w swiat dzisiejszy, w blizszym 
kontakcie z naukq i cywilizacjq miejskq, bardziej pragnq oltarza - 1'0
dzinnego stoIu, niz oltarza-tronu Boga. Nie dlat -go, ze odmawiajq Bogu 
majestatu. Ale Eucharystia kojarzy im si~ raczej z unizen:em T 2g0, kto 
dal przyklad, jak mamy sluzye sobie nawzajem. A p : nadto trudno im 
wyrazae swe poczucie majestatu przy pomocy symboli przestrzenno
-wizualnych typu barokowego oHarza w wiencu z aniolow i swi~tych . 

Ta symbolika jest martwa, w najl epszym wypadku si~ jej nie dostrzega. 
Jakas pustka, okno otwarle ku n:ebu czy gorom - moze to. Ale najlep
szym tlem dla oltarza wydaje si~ bye drugi czlvwiek, widzialny Kosciol 
'[ zywych kamieni. 

2.0 Pol ski P l' Z e k 1 adz ami a s t I a c ins k i ego 0 l' Ygin a 1 u. 
W zasadzie oryginal z.awsze jest l -pszy od przekladu. Oparci= liturgii na 
przykladach trudno nazwae reformq, choe na razie jest to chyba jedyne 
wyjScie prowadzqce ku reformie. Tego rodzaju wprowadzenie j~zyka 
narodowego do Uurgii moze prowokowae do reformy i to z wielkq silq. 
Slowo w z a sad z i e zrozumiale nasuwa problemy. Nie po i chodzim y 
juz don jak do zakl~cia, kt6re jest jakie jest i nikomu w glowie 
pytae dlaczego i co to wszystko znaczy. Slowo zrozumiale jest na og6l 
wyrazem tresci - choe czasem, upodabniajqc si~ do g ostu moze bye 
wyrazem przezye, k tcrych nie potrafimy pojtlciowo okreslie. Te dwie 
funkcje slowa liturgicznr go muszq bye utrzymane w rownowadze - -. 
a sw. Pawel przestrzega przed nadmiarem n i ~zrozumialego "rr:6wienia 
jf;zykami", ktore n :e sluzy duchowemu pozytkowi wsp61braci. Pod lacin~ 
(jeSli w og6le rozumianq, to tylIto po cz~ki) wielu podkladalo sobie swoje 

, por , na ten temat M,' Eliade, Sllmbo!ika Arodka, stud!urn relt;lloznawcze , 
..Znak ". n r 88. 



1.524 DYSKUSJA 0 LITURGII 

wlasne tresci, nie wiele majqce wsp61nego z tekstem. Z mszalika moi na 
tei bylo wybierae - czytanie z niego mialo raczej charak ter prywatnego 
rozwai ania. Teraz recytowany glosno polski przeklad bywa na tn;tny 
albo niezrozumialy (nawet dla tego kto czyta &.losno) dziwaczny, czasem 
bez sensu. P "wn fgo typu teksty nigdy nie byly przeznaczone do czytania 
leez do spiewu i to w zwiqzku z psalmamL Czytanie ich po lac:nie 
nie razUo, po polsku wypada niezgrabnie : rzuca siE; w oczy fakt, ze 
nie pelniq one zadne j funkcj i, ze powin ny bye zastqpione czyms co 
mogloby tE; funkcj~ pelnic: czy nie l '? p:ej na pr zyklad zamiast recytacji 
"gradualu" odspiewae ..Kto si~ w op:ekE;" - gdy gradual jest urywk iem 
psalmu, kt6rego parafraz~ stano"vi dana piesil? - Z a mi a s t - nie 
podczas, bo "dublowanie" coraz wyrazniej jest odezuwane przez wszyst
kieh jako czynnose falszywa i uwlaezajqca liturgicznej godnosci 
mO:;]qC' go si~ ludu. Warto by tez przemysl2e " teologiczne podstawy" 
kompleksu dublowania. 

Reforma b~dzie wymagala nie samych tylk o przeklad6w leez nowych 
tekst6w powstajqcych w j~zykach, w k t6rych liturgia jest odprawia
na - tylko wtedy b~dzie wyrazem nowego ducha. Nie rn a obawy, aby 
przez to miaia przestae bye wsp6lnq wlasnosciq cal 2go chrzesci janstwa, 
aby m ial zaniknqc jej uniwersalizm. Swiat jes t juz na tyle zjednoczony 
k ulturalnie, ie teksty b~dq krCj i ye, b~dq parafrazowane i n asladowane 
przez innych, tw orzqc powszechn y skarbiec Koscio1a, takze w wymiarze 
ekumenicznym. Tak bylo kiEdys, przed zamrozeniem liturgii: nasza 
Hturgia "rzymska" wyr osla . z cal ego mal~go swia ta sredniowiecznej 
Europy. Nowa litur gia b~dz;e planetarna i je::noczesnie kontynentalna 
i narodowa. Kiedys nic n ie bylo sztywne - an i tekst, ani miejsce mo
dlitw w formularzu, ani spos6b ich wyglaszania, ani j~zyk. TEn stan 
elastycznosci byl stanem iycia - przez ref 0 r m ~ liturgii, z czasem w r6
elmy do n iego, wr6cimy do pluralizmu, do wielosei form Mszy sw., za
leinych od ducha wsp6lnot k ontynentalnych i nal'Odowyeh, od miejsco
wych warunkcw i duchownych potrzeb i moiliwosci k onkretnych zgro
m adzeri liturgicznych. Na razie pierwsze ofic jalnie uiywane przeklady 
i pir r wsze zmiany w formularzach nie zaslugujq na miano reformy, 
bardzo latwo mogq stracie wszelkie znaezenie a nawet bye szko.iliwe. 
gdy widzi si e: yv nich defin itywny post~p i rozwiqzanie problemu. 

Pierwszq oznakq nadchodzqeego pluralizmu liturgicznego zdaje si~ 

bye przebir ga jqca r6znymi drogami odbudowa tzw. "liturgil slowa" 
lektur biblijnych, homilii i rnodlitw y w iernyah - k osztem cz~sci sta
lych poza kanonem (redukcja rninistrantury, opuszczanie glor'ia i credo 
poza liturgiq seisle swiqtecznq, skr6cenie modlitw towarzyszqcych przy
gotowaniu swi~tych postaei - tzw. ofiarowania). 

W zwiqzku z modlitwq wiernych - dw:e uwagi : 
IOTa m odlitwa seisle wiqze si«: z lekturami bibli jnymi i homiliq, 

wchodzqe w struktur~ dialogu. jakim rna bye liturgia slows. Nie moie 
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wi~c przeksztaicic si~ w "cz~se sta)q" jak gloria czy credo - musi siE: 
zmieniac, pn:ynajmniej zalemie. od okresu liturgicznego, choe powinna 
wlasciwie zawierae elementy zupeinie dowolne, bye odpowiedziq tej 
konkretnej wsp6lnoty modlqcych si~ na usIyszane przed chwilq siowo 
Boze. Granica mi~dzy homiliq a modlitwq wiernych nie musi bye wy
razna - to jest dalszy ciqg. 

2° Niezaleznie od tego, jak jest zorganizowana, modlitwa wiernych 
nie jest "przerwq" w liturgii, lecz na:lezy do niej, nie jest czyms na 
marginesie, czyms prywatnym, obcym wtr~tem czy wstawkq, akompa
niamentem, dodatk:em... JeW umiescimy jq w nawiasie - traci sw6j 
sens. 

OsobiScie nie byIabym sklonna przeciwstawiae modlitwy wiernycn 
temu co Ojciec Pawlowski nazywa "zywym memento". Unusquisque 
in suo sensu proficiat - w imi~, chociazby, pluralizmu! (Dominikanie 
umiejq po Iacinie, wi~c nie tlumacz~ tego hasIa). Obawiam si~ jednak, 
ze - przynajmniej w oczach niekt6rych liturgicznych puryst6w - roz
budowa memento natrafi na duzy sprzeciw poniewaz moglaby zagra
iac cigglosci kanonu. Nawet wsr6d raczej awangardowych liturgist6w 
dominuje tendencja . do traktowania kanonu jako jednej wielkiej modli
twy kaplanskiej stanowiqcej zwartq calosc. Eksperymentalnie uzywany 
w Holandii nowy tekst kanonu pomija memento w og6le - jego funk
cj~ przej~la rnodlitwa wiernych. To oczywiscie nie jest argument decy
dUjqcy, ~czej sprawa do przemyslenia. Chodzi 0 to, aby modlitwa wier
nych - umieszczona w kanonie czy po~a nim - naprawd~ wrosia 
we Msz~ swiEitq, i zeby zachowala sw6j specyficzny charakter, zeby nie 
stala si~ martwq formulkq. Tylko to jest w tej sprawie istotne. 

Troska 0 reform~ , to - wracajqc do mysli Schillebeeckxa - przede 
wszystkim tr oska 0 zycie, 0 ducha kt6ry ma wyrazac si~ przez zmian~ 
tych czy innych struktur. 

Halina Bortn owska 

Dla ilustracji zamieszczamy tekst modlitwy wiernych, ktora po
wstala - jak wiele innych - w studenckim centrum w Amsterdamie, 
ktorym kieruje o. Huub Oosterhuis, jezuita, znany duszpasterz i poeta 
holenderski, tw6rca wielu nowych hymn6w i piesni liturgicznych. 
Szereg z nich weszlo do nowego eksperymentalnego spiewnika reli
gijnego, wydanego. przez sekcj~ mlodziezy Swiatowej Rady Koscio16w 
w Genewie. 

Z material6w opracowywanych przez H. Oosterhuisa korzysta coraz 
wi~cej osrodk6w i parafii tak w Holandii jak i w Belgii. W intencji 
autora nie majq one stanowic jakiegos nowego modlitewnika czy msza
Iu: Sq to wlasnie materialy, sluzqce wlasnym przemysleniom, wzory. 
kt6re nie powinny wyeliminowac tw6rczosci. Pewna CZE;SC tych mate
riaI6w ma niedlugo ukazac si~ drukiem. 

Znak - 7 
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M6dlmy si~ 
aby B6g udzielil swego blogoslawienstwa naszemu swiatu 
i wszystkim jego wydarzeniom 
abysmy przyjmujqc wszystko z Jego r~ki 
szczt:§liwie zyli na ziemi... 

M6dlmy sit: 
za tych kt6rzy sq wysoko postawieni w tym swiecie w Ko

seiele 
za tych co muszq rzqdzic 
za tych co sq powolani aby kierowac swiatem utwierdzac 

pok6j 
prosmy za nim'i 
aby nie poddali si~ silom, korupcji i bezprawia 
ale aby zaws"e troszczyli si~ a ubogich i nieszczt:sliwych... 

M6dlmy si~ 

a spoleczenstwo w kt6rym mozna zyc po ludzku 
a pok6j, zgodt: i radosc w rodzinach 
o wzajemne zrozumienie 

wszc:dzie gdzie ludzie wsp6/pracujq ze sobq 

a uczciwosc w zyciu gospoda'rczym... 


M6dlmy si~ 
abysmy sami troszczqc sil? a wlasny dobrobyt 
nie krzywdziLi i nie zasmucali innych ... 

M6dlmy sil? 
.za tych co nie znalezli szczt:seia na tym swiecie 
za zawiedzionych i rozczarowanych 
za niespokojnych i samotnych 
za wszystkich komu brak sil do zycia... 

M6dlmy sil? za riaszych chorych, a szczeg61nie za... za wszyst
kich co nas wyprzedzili w smierci... 

Zjednoczeni z naszym biskupem naszym papiezem Pawlem 
i z wiernymi wszystkich czas6w 
i ze wszystkimi swil?tymi 
prosimy 
o. nowq sill? zyeia dla Kosciola i dla nas wszystkich 
o ducha i natchnienie Chrystusowe 

bo On jest naszq Drogq i Prawdq 

przez wszystl~ie dni, teraz i na wieki< Amen. 
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RELIGI]NOSC DOJEiDZAJl\CYCH DO PRACY 
W CZ.O.P.l I JEJ UWARUNKOWANIA 
A WSP()LCZESNE DUSZPASTERSTWO 

I 

Przed wojnq Polska nalezala do najbardziej zag~szczonych rolniczo 
kraj6w nie tylko .Europy, ale w og6le swiata. Szereg interesujqcych 
danych charakteryzujqcych stopien przeludnienia agrarnego w Polce 
mi~dzywojennej podajq I. Loth i Z. Petrazycka w pracy pt. Geografia 
gospodarcza Polski 2. Przeludnienie ag~arne, spowodowane slabq dyna
mikq rozwoju przemyslu w miastach, paralizowalo ruchliwosc spolecznq 
na wsi, czyniqc z niej uklad jednostek zamkni~tych - statycznych. 
Statyczny charakter spoleczenstwa wiejskiego sprzyjal postawie reli
gijnej katolik6w. 

Rok 1945 zapoczqtkowal wielki proces kruszenia si~ zamkni~tego 

systemu przeludnienia agrarnego w Polsce. Gwaltowna urbanizacja 
kraju wraz z procesem uprzemyslowienia to g16wne przyczyny eksplozji 
migracyjnej ludnosci ze wsi do miasta. Na podstawie przyblizonych 
szacunk6w GUS mozna przyjqc, ze w latach 1946-1960, wyemigrowalo 
ze wsi do miast ok. 2,5 mIn. os6b. Uwzgl~dniajqc istniejqce obecnie 
dane nalezy tez szacunkowo przyjqc,ze w okresie tym wies oddala 
miastu ok. 1,5 mIn. os6b w wyniku zmian administracyjnych 3. 

Powojennq urbanizacj~ kraju cechujq w szczeg61nosci dwa zjawiska 
wywierajqce trwaly wplyw na postawy religijne katolik6w. Z jednej 
strony masowy naplyw ludnosci wiejskiej do miast (migracja defini
tywna - wysiedlencza), z drugiej poszukiwanie zr6del zatrudnienia 

J Cz.O.P. - Cz~stochowski Okr~g Przernyslowy, obejrnuj1jcy powiaty: czE:
stachowski, klobucki , zawiercianski, rnyszl<owski i dwa rniasta wydzielone: CZE;

stochow,,! i Zawiercie. 
2 Loth 1., Petrazycka Z., Geografia gospodarcza Polski, Warszawa 1960. 
a M. Pohodolski, Migracje ze w,'i do miast, Warszawa 1063; K. Sokolowski, Od

plyw ludnosci ze wst, Warszawa 1961. (Liczby te jednak nie odzwiercie dlajfj 
w pelni proccsow wychodzczych ze wsi do rniast w okresie powojennyrn. Nie 
uwzgl~dniajq 1945 roku , w ktoryrn fala rnigracyjna ze wsi do rniast prawdopo
dobnie byla wysoka). 
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przez mieszkanc6w wsi. Niebagatelne bowiem znaczenie ma zr6zni
cowanie zawodowe ludnosci pozostalej na wsi. Po ostatniej wojnie 
stwierdzamy olbrzymi wzrost liczby mieszkanc6w wsi wykonujqcych 
zawody nierolnicze; mieszkajqcych na wsi, ale spelniajqcyh cz~

sto czynnosci "miejskie". W roku 1950 ponad 4 mIn. mieszkal1c6w 
wsi, tj. ok. 270/ 0 og61u ludnosci wiejskiej, utrzymywalo si~ z zawod6w 
pozarolniczych. Jestesmy swiadkami ta\de powstania nowej warstwy 
spolecznej tzw. "chlopo-robotnik6w", lqczqcych prac~ na roli z praCq 
w przemysle. Liczba ich wynosi obecnie ok. 1,5 mIn os6b, a wraz z ro
dzinami ok. 3-4 mIn. os6b 4. 

Poszukiwanie zatrudnienia przez mieszkal1c6w wsi i nier6wnomierne 
rozmieszczenie przemyslu, to przyczyny nowego zjawiska masowych 
dojazd6w do pracy. Najwi~ksze nasilenie dojazd6w do pracy wyst.:;puje 
niewqtpliwie w wojew6dztwie katowickim. A. Stasiak 5 szacuje, ze na 
terenie woj. katowickiego dojezdzalo w 1955 r. codziennie do pracy 
ok. 400 tys. pracownik6w. Najwi.:;ksza koncentracja dojazd6w wystqpila 
na terenie G.O.P. i miasta Bielsko-Biala: na ok. 60 tys. os6b zatrud
nionych w tym miescie, zaledwie 22 tys. przypadalo na ludnosc miej
SCOWq. 

Z danych Dzialu Badan Demograficznych W.K.P.G. w Krakowie 
wynika, ze na ok. 380 tys. os6b zatrudnionych w gospodarce uspolecz
nionej w ojew6dztwa krakowskiego w 1960 r. ok. 500/0 dojezdzal:o co
dziennie do pracy". Z danych Stolecznej Komisji Planowania wynika, 
ze w 1960 r. dojezdzalo codziennie do pracy w Warszawie ok. 120-130 
tys. os6b. Dziesiqtki tysi~cy pracownik6w dojezdza codziennie do pracy 
w Poznaniu, Gdansku i Gdyni; z nieco mniejszym nasileniem wyst.:;puje 
to zjawisko we Wroclawiu i Lodzi. Dojazdy do pracy wyst~pujq takze 
w miastach malych i srednich, nawet w tych, w kt6rych nie nastqpil 
po wojnie gwaltowny rozw6j zatrudnienia przemyslowego. Na szczeg6lnq 
uwag~ jednak zaslugujq dojazdy do pracy w Cz.:;stochowskim Okr~gu 
Przemysl:owym, gdzie na og6lnq liczb~ ok. 130 tys. os6b zat rudnionych 
W 1960 roku w gospo·darce uspol:ecznionej dojezdza codziennie do pracy 
ponad 60 tys. os6b 7 . Dokonujqce s i~ na wielkq skal~ w Polsce procesy 
oddzielania miejsc zamieszk.ania od miejsc · pracy uwarunkowane Sq 

1 Por. Dziewicl<a M., Ch l op!-Tobotni cy, Warszawa 1963 r. (Na podstawie badan 
terenowych ogromnq mas<: chlopo-robotnikow, mo:i:na podzielic na dwa typy: 
1 - utrzymujqcych si<: glownie z rolnictwa a ubocznie z p racy poza rolnej (na
lezq tu glownie pracownicy sezonowi, chwilowi) . 2 - utrzymujqcy si~ g10wnie 
z pracy pozarolnej a ubocznie z rolnictwo). 

5 Stasiak A., Stostmk i mieszkani owe w wojew6dztwie katowickim, Warszawa 
1959, s. 102. 

6 Por. Herma J. i T. Jarowicka, Struktura zatrudnienia i dOjazdy do pracy 
W woj. krakowskim "Wies Wspolczesna" 1960 nr 10, s. 87-94. 

7 Por. Grabania M., Regiony przemysWwe wOjew6dztwa katowickiego, Kato
wice 1963. 



1529 ZDARZENIA - KSIAZKI - LUDZIE 

bowiem nie -tylko nier6wnomiernym rozmieszczeniem przemyslu lecz r6w
niez rozwojem irinych miastotw6rczych czynnik6w. Istotnymi r6wniez, 
strukturalnymi determinantami tych proces6w Sq: niedopasowanie 
struktury sily roboczej okreslonych miast i osrodk6w do miejsc pracy 
oraz czynniki natury spolec:mej B. Ruchy te nie zawsze znajdujq racjo
nalne i strukturalne uzasadnienie, a wynikajq w duzej mierze z zy
wiolowych proces6w dokonujqcych si~ w sferze zatrudnienia. To nowe 
zjawisko w Polsce po ostatniej wojnie jest powaznym problemem tak 
pod wzgl~dem ekonomicznym, spolecznym jak i duszpasterskim. 

Badania przeprowadzone w tym zakresie na terenie Cz~stochow

skiego Okr~gu Przemyslowego w 1963 roku Sq malym wycinkiem za
chodzClcych przemian spoleczno-religijnych w grupie dojezdzajqcych 9. 

Na podstawie analizy praktyk· religijnych przeprowadzonej wsr6d 
dojezdzajClcych do pracy w Cz .. O. P. stwierdzono, ie og6lny ich poziom 
ksztaltuje si~ raczej dose nisko. Swiadczy 0 tym uczestnictwo badanej 
populacji szczeg6lnie w dw6ch rodzajach praktyk religijnych; regular
nych obowiClzkowych i nadobowiqzkowych 10. W pewnym stopniu za
uwaia si~ takie oslabienie uczestnictwa w praktykach jednorazowych 
(Chrzest, I Komunia sw., bierzmowanie lub pogrzeb). Udzial w tych 
ostatnich · jest jeszcze zadowalajClcy. Moina powiedziee, ze prawie 
wszyscy sposr6d dojezdiajqcych do pracy wypelniajq te praktyki. Za
strzezenie natomiast budzi sam spos6b ich wype1niania. Obserwuje si~ 

powszechnie wsr6d dojezdzajqcych nastawienie czysto zewn~trzne, ma
jqce niewiele wsp6lnego z wewn~trznCl religijnosciq. Jest to cz~sto 

wyraz pewnych nawyk6w, wychowania, przyzwyczajenia a nie szczerej 
postawy wobec wartosci religijnych. Zauwaza si~ bowiem przesuwanie 
w czasie chrztu dziecka na kilka lub kilkanascie miesi~cy po urodzeniu. 
W pierwszych miesiqcach po urodzeniu ochrzczono ok. 15% dzieci, 
w czasie oko1o jednego roku 550/ 0 oraz w czasie ponad 1 rok 30%. Coraz 
CZE:stszym zjmNiskiem wsr6d dojezdzajqcych jest zawieranie ma1zenstw 
katoli'ckich w kilka lub kilkanascie miesi~cy po slubie cywilnym (ok. 
200/0). Stwierdza si~ takze stosunkowo duzy procent zawartych tylko 
Vol U.S.C. (ok. 100f0), oraz ma1zenstw rozbitych (4°/~) i konkubinat6w. 

Gorzej przedstawia si~ udzial w praktykach obowiqzkowych regu
larnych (Msza sw. w niedziel~ i swi~ta nakazane, Komunia Wielka
noena). Zastrzezenie budzi nie tylko spos6d uczestniczenia w nich, ale 
takie ilose praktykujClcych. 

8 Por. Turski R., Mi'ldzy miastem a wsiq, Katowice 1965 s. 184. 
9 Morawski B. Ks. Religijnosc dojezdzajqcycn do pracy w Cz. O. P., Warszawa 

(w przygotowaniu). 
10 Wszystkie praktyki religijne zostaly za Le Bras podzielone na trzy grupy: 

a - praktyki jednorazowe wypelniane raz w zyciu (Chrzest, I Komunia 8W., slub, 
bierzmowanie i pogrzeb), b - praktyki obowi'lzkowe (Msza 8W., Komunia Wielka
nocna), C - nadobowiqzkowe bE:d'lce wyrazem szczeg6lnej i bardziej intensywnej 
religijnosci. 
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Struktura dominicantes 11 ksztaltuje si~ w spos6b swiadczqcy 0 dose 
niskim poziomie praktykujqcych systematycznie. Z calej populacji je
dynie niewielka grupa wynoszqca okolo 15% praktykuje systematycznie 
i ok. 25% tylko w wielkie swi~ta. Szczeg6lnie uderza fakt, ze okolo 
50% dojezdzajqcych nie spelnia tej praktyki w og6le. Zjawisko to 
8wiadczy 0 daleko posuni~tej juz oboj~tnosci religijnej . Na pytanie 
postawione w ankiecie: czy i dlaczego dojazdy do pracy Sq przyczynq 
opuszczania w niedziel~ i swi~ta Mszy sw. odpowiedzi byly nast~pujqce: 
a - stalem si~ bardziej oboj~tny, ok. 35%, b - jestem przem~cwny 
w niedziel~ i swi~ta odpoczywam, ok. 300/0, c - nie odpowiadajq mi 
godziny odprawiania Mszy :§w., 6%. Tylko 15% uczestnik6w ankiety 
stwierdzilo, ze dojazdy nie wplywajq na zaniedbania w tym wzgl~dzie. 
Pozos tali nie dali zadnej odpowiedzi. Nieco lepiej przedstawia si~ 

uczestnictwo w Komunii sw. Wielkanocnej, ale i pod tym wzgl~dem 
stwierdza si~, ze prawie polowa sposr6d dojezdzajqcych do pracy spel
nia t~ praktyk~ paz na kilka lat (ok. 40%) lub wcale (100/0), ok. 500/0 raz 
na rok i cz~sciej . Trzeba przy tym dodac, ze obydwie omawiane prak
tyki: Msza i Komunia sw. Wielkanocna Sq nakazane przykazaniami 
koscielnymi, wskutek czego zaniedbywanie ich kwalifikuje si~ nieco 
inaczej niz na przyJdad opuszczenie praktyk nadobowiqzkowych. Le Bras 
twierdzi, ze zaniedbywanie ich swiadczy 0 braku wewn~trznej reli
gijnosci lf2. Interesujqce Sq r6wniez motywy, jakimi badani kierujq si~ 

uczestniczqc w niedzielnej Mszy sw. i wielkanocnej Komunii sw. Na 
podstawie przeprowadzonej ankiety stwierdzono, ze znaczny odsetek 
respondent6w jako gl6wny motyw spelnienia tych praktyk podaje wzglqd 
na opini~ otQczenia, zwyczaj i wychowanie. Wynika stqd, ze cz~sto 

nawet uczestnictwo w obu tych praktyk ach nie swiadczy 0 wewn~trznej 

religijnosci. Stwierdzenie to ma szczeg61ne zastosowanie w odniesieniu 
do mlodziezy. 

Pewne wnioski co do poziomu religijnosci 13 wsr6d dojezdzajqcych 
do pracy mozna wysnue takze z uczestnictwa ich w praktykach nad
obowiqzkowych. Praktyki te Sq bardzo zr6znicowane i cz~sto zabar
wione silnie kulturq lokalnq. Jedne z nich, szczeg6lnie 0 charakterze 

11 Przez dominieantes rozumie sl~ katolik6w, zobowi'!zanych do niedzielnej 
i swi'!tecznej Mszy ;;w., niezaleznie od tego czy uczestnicz'! w niej systematycznie. 
czy niesystematycznie. 

l' Por. Gemes, Das Gebiet und die Metlwden d er Re!igionssozio!ogie nael, 
Gabrie! Le Bras . Romae, 1955, s. 21 n. 

13 M6wi'lC 0 "religijnosci" katolik6w dojezdiaj'lcych do pracy, mamy na 
wzgl~dzie praktyki religijne jako samorzutny wyraz we.wn~trznego uznania 
i oddania si~ Bogu. Nie znaczy to jednak, ze praktyki religijne zewn~trzne sta
nowi,! istot~ i szczytowij tresc religljnosci. Sw. Tomasz wyraznie zaznacza, ze 
do istoty religijnosci same z siebie (per se) nalez'! tylko a'kty wewnE:trzne tej 
cnoty, zewnE:trzne zas wchodzq do jej zakresu tylko wt6rnie i wYlqcznie jako 
skierowane do wewn!itrznych. Por. Ks. Urmanowicz, Re!tg!:/nosc a praktyki re!i
gi:/ne, "Ateneum Kaplanskie" 30611960167-70. 



ZDARZENIA - KSI1\ZKI - LUDZIE 1531 

ogolno-koscielnym zanikajq bardziej, inne natomiast, zwlaszcza 0 cha
rakterze regionalnym, Sq jeszcze dose zywotne. Wqtpliwosci budzi jed
nak sam sposob uczestniczenia w nich. Niejednokrotnie odnosi si~ wra
zenie, ze spelnianiu ich towarzyszy bardziej przezycie swieckie niz 
religijne. Tym chyba nalezy tlumaczyc fakt, ze praktyki nadobowiqzkowe 
o charakterze i zabarwieniu regionalnym podtrzymywane Sq w wi~k

szym stopniu przez badanych niz praktyki ogolno-koscielne. 
Por6wnujqc religijnosc dojezdzajqcych do pracy z og61nq religij

nosciq mieszkancow Cz. O. P. nalezy stwierdzie, ze religijnosc dojezdza
jqcych do pracy przedstawia znacznie nizszy poziom niz religijnosc 
wszystkich mieszkancow Cz. O. P. Charakterystyczne jest, ze to zr6zni
cowanie poziomu obserwuje si~ na przykladzie wszystkich rodzaj6w 
praktyk religijnych tak obowiqzkowych - jednorazowych i regularnych, 
jak i nadobowiqzkowych 14. Wynika stqd, ze religijnose dojezdzajqcych 
do pracy slabnie i to pod wplywem tych wszystkich czynnikow, kt6re 
wiqzq si~ z charakterem ich zycia i pracy. 

BiorqC' pod uwag~ materialy archiwalne, wyniki ankiet i poczynione 
wlasne obserwacje, mozna stwierdzic, ze do czynnik6w warunkujqcych 
poziom religijnoSci dojezdzajqcych do pracy nalezy zaliczye: sam fakt 
dojezdzania do pracy, lokalizacj~ kosciola, zaklad i srodowisko pracy. 

Na ogolnq liczb~ dojezdzajqcych do pracy w Cz. O. P . potraktowanq 
jako 1000/0, ok. 200/0 dojezdzajqcych przebywa codziennie ok. 80 km 
drogi do pracy i z powrotem, ok. 450/0 - ok. 50 km, pozostali tj. 350/0 
od 10-20 km drogi do pracy i z powrotem, korzystajqc z roznych 
srodk6w lokomocji takich jak: PKP, PKS i transport zakladu. 

Czas trwania podrozy, w oparciu 0 analiz!i zebranych materialow 
wnosi przeci!itnie od 1-2 godzin w jednq stron!i. Doliczajqc czas pracy 
(8 godzL) mozna powiedziee, ze pracownicy dojezdzajqcy Sq poza do
mem 10 - 12 godzin w ciqgu doby. Zwiqzane z . tym wczesne wy
jazdy (niekiedy juz 0 5 ranD) i poiny powrot, a nadto CZ!isto dodatkowa 
praca we wlasnym gospodarstwie Sq przyczynq zaniedbania praktyk 
religijnych tak jak: modlitwa ranD i wieczorem (zaniedbuje 60010), Msza 
sw. w dni powszednie, pierwsze piqtki i soboty miesiqca, nabozenstwa 
majowe, czerwcowe, pai.dziernikowe, nowenny i inne. Nalezy wziqe takze 
pod uwag~ warunki dojazd6w w pociqgach i autobusach PKS. Na tra
sach 0 duzym nasileniu dojazdow (Cz~stochowa-Myszkow-Zawiercie-
Katowice; - Krzepice; - Herby-Bytom-Katowice) pracownicy jadq 
w przepelnionych pociqgach i autobusach cz~sto stojqc. Przem~czeni 

calotygodniowq praCq i do.lazdami, majq<' wolnq do pracy niedziel~ 
czy swi~to, traktujq jq jako jedynq okazj~ do wypoczynku zaniedbujqc 
obowiqzek uczestniczenia we Mszy sw. Nalezy takze podkre§lic, ze 

14 Por. Morawski B. Ks., Retigijnosc dojetdtajqc'ych do pracy w Cz. o. P., 
Warszawa 1965, s. 139 n. (w przygotowaniu). 
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dojazdy do pracy sl\ nie tylko stratq czasu, przyczynq przemElczenia 
ale okazjq do rozm6w i dyskusji na temat religii i Kosciola, kt6re 
czasem wywierajq ujemny Wplyw na postawEl religijnq katolik6w zwlasz
cza mlodych 15. 

Majqc na uwadze w.w. czynniki wplywajqce na oslabienie religijnosci 
dojezdzajl\cych do pracy, byloby blEldem traktowac je w oderwaniu od 
rzeczywistosci spoleczno-ekonomicznej okrElgu. 

Dalszym czynnikiem warunkujqcym w pewnej mierze religijnose 
dojezdzajl\cych jest lokalizacja kosciola w parafiach wiejskich i pro
blem "terytorialnosci parafii miejskich". W uprzemyslowionych miastach 
Cz.O.P. takich jak: CZElstochowa, Zawiercie, Myszk6w, jestesmy 
swiadkami zjawiska rozrastania siEl parafii do wielkich, co do ilosci 
wiernych 16. Niekt6re koscioly nie Sq poloione w centrum parafii, na 
skutek czego obserwujemy zjawisko ciqienia ludzi do parafii sqsied
nich. Powstaje cos w rodzaju wymiany wiernych miEldzy sqsiednimi 
parafiami. Co z kolei wywoluje powstanie zjawiska szerokich krElg6w 
"parafian niczyich", nie obj~tych troskq duszpasterskq wlasch..-ego pro
boszcza. SytuacjEl tEl jeszcze bardziej zaostrza istnienie nowo powstalych 
parafii bez koscio16w, takich jak: sw. St. Kostki, Judy Tadeusza w 'Cz~

stochowie i Kr610wej Polski w Zawierciu. 
Na szczeg6lnq jednak uwag~ zasluguje sprawa odleglosci od kosciola 

w parafiach wiejskich Cz.O.P. Jak wykazaly bowiem badania, Sq na 
terenie Cz.O.P. parafie z tradycjq w ielkiego przywiqzania do religii, 
w kt6rych po ostatniej wojnie pojawila si~ dose znaczna grupa kato
lik6w zaniedbujqcych swoje obowiqzki religijne. 

Badania wykazaly, ie jednq z przyczyn tych zaniedbail w praktykach 
religijnych Sq masowe dojazdy do pracy w miescie. Dlugose codzien
nych ·dojazd6w (80 km w jednq stron~) przem~czenie pracq, a nadto 
duza odleglosc od kosciola powodujq zaniedbanie uczestniczenia we 
Mszy sw. w niedziel~ i swi~ta, nie branie udzialu w innych nabozeil
stwach parafialnych i nie przyst~powanie do Sakrament6w sw. Ponadto 
daje si~ zauwazye, ze im bardziej wies zbliza si~ do srodowisk prze
myslowych (przez dojaz,qy), tym odleglosc od kosciola staje si~ dla 
jej mieszkailc6w uciqzliwsza. 

Kaide srodowisko posiada wielkq moc oddzialywania na stan reli
gijny jednostek i spolecznosci - odnosi si~ to takze do zakladu i sro
dowiska pracy. W srodowiskach tych wytwarza si~ nowy "klimat" 0 du
zym promieniowaniu na otoczenie. Na skutek czego coraz cz~sciej spo
tykamy si~ z czlowiekiem, kt6ry okresla sw6j stosunek do religii 
modnym powiedzeniem "wierzqcy lecz nie praktykujqcy". Srodowisko 

15 Wywiady osobiste przeprowadzone z pracownikami w drod~e do pracy. 
16 W Cz.O.P. parafie lakie jak : sw. J6zefa, sw. Jakuba, sw. zygmunta 

VI czt:stochowie oraz ~. piolra i ' Pawla w ·Zawierciu liczq od 2()-30 tys. wier
nych. 
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robotnicze wychowuje nowy typ czl:owieka, ktory Vol" swych s1\dach, 
wartosciowaniu, poglqdach i postawie zyciowej jest w duzej mierze 
jego wytworem. 

Wymienione powyzej czynniki negatywne nie S1\ jedynymi czynni
kami wplywajqcymi na religijnosc dojezdzajqcych. Do czynnikow wa
runkujqcych poziom religijnosci ogolnej a tym samym i dojezdza
jqcych do pracy nalezy nadto sam charakter miasta i wsi, kultura ma
sow a oraz dezintegracja wi~zi spolecznej 17. 

Trzeba podkreSlic, ze dojezdzajqcy do pracy z jednej strony wy
obcowali si~ ze spolecznosci lokalnej typu tradycyjnego, z drugiej zas 
nie przystosowali si~ do nowego srodowiska w pewnej mierze obo
j~tnego pod wzgl~dem religijnym. W ten sposob religijnosc ich znalazl:a 
si~ w sytuacji zagrozenia. Dodajmy, ze decydujqcq rol~ w ksztaUo
waniu oblicza religijnego tychze katolikow odgrywa miasto i duze 
osrodki przemyslowe. Pracownik dojezdzajqcy nie tylko pracuje osiem 
godzin, ale takze sp~dza wiele czasu w scisku i ciqglym pospiechu 
bezimiennej masy wielkomiejskiej ulicy. Szczuply czas wolny cz~sto 

wypelniajq mu kontakty bardzo przypadl~owe - nie umie bowiem 
jeszcze orientowac si~ w nowym dla siebie srodowisku, brak mu tei; 

-' 	 kryteri6w wyboru - tak w zakresie rozrywki jak ludzkich stosunkow. 
Dawne kryteria "wiejskie" Sq nieaktualne, a nowych brak. Stqd cz~ste 
zdawanie si~ na gust innych i og6lne pojscie na latwizn~. Charakte
rystyczny glod sensacji dojezdzajqcych do miasta idzie w parze z ozi~
blosciq i brakiem odwagi, gdy chodzi 0 podejmowanie wlasnych de
cyzji, lub zaj~cie zdecydowanego standwiska w sprawie wlasnych 
przekonan. 

Wychowany po katolicku i na ogol praktykujqcy w swej rodzinnej 
miejscowosci, z chwilq wyjazdu ze wsi staje si~ cz~sto innym czlowie
kiem. Religijnosc tradycyjna, ktorq wyniosl z domu, zostaje zakwestio
nowana przez zetkni~cie si~ z kulturq laickq. Powstajq zahamowania 
i napi~cia przechodzqce niekiedy w konflikty, ktore doprowadzajq do 
oboj~tnosci religijnej, a · nast~pnie do cz~sciowego lub definitywnego 
zerwania z Kosciolem. 

Wsrod dojezdzajqcych do pracy coraz wyrazniej zarysowuje si~ 

podzial zycia na dwie sfery: swieckq i religijnq. Pierwsza obejmuje 
calosc zycia poza praktykami religijnymi, druga zaciesnia si~ tylko 
i wylqcznie do praktyk, cz~sto zas (traktowana jako dodatek) nie rna 
zadnego wplywu na pierwszq. Widac to coraz wyrazniej na przykladzie 
wsi "otwartych" 18 0 duzym nasileniu dojazd6w. Dojezdzajqcy do pracy 
coraz cz~sciej praktykujq wylqcznie w wielkie swi~ta oraz w swojej 

17 Por. Ks. W. Piwowarski, Reltgijnosc miejska w PoLsce, "Znak" nr HI, 
s. 	 3U. 

IS por. Ks. E. WOjtusiak, 0 reLtgtjnotci wsi, "Znak" 99 (1962) s . 1330. 
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miejscowosci radzinnej; nie . praktykujq prawie zupelnie na terenie 
miast i osrodk6w przemyslowych, gdzie pracujq. Na szczeg6lnq uwag~ 
zaslugujq w tym wzgl~dzie mieszkancy hoteli robotniczych, Dom6w 
G6rnika i Hutnika itd., gdzie spotykamy wielu katolik6w oboj~tnych 
religijnie. Chociai formalnie nie wyrzekli sie: wiary, to jednak iyjq 
oni z dala od Kosciola i religii. Ukladajq sobie iycie "na sw6j spos6b", 
cz~sto daleki od zasad wyznawanej religii katolickiej. Wydaje si~, 

ze religijna przyszlosc tych ludzi zaleiy przede wszystkim od tego, 
czy Kosci61 potrafi dotrzee do nich na nowo przez zmienione i dosto
sowane do ich potrzeb formy duszpasterstwa. Sytuacja w .jakiej znaj
dujq si~ dojeidiajqcy do pracy, stwarza powaine szanse dla dusz
pasterstwa, ale jednoczesnie stanowi palqcy problem domagajqcy sie: 
niezwlocznego rozwiqzania. 

II 

Znajqc stan religijnosci wsr6d dojezdzajqcych do pracy oraz ksztal
tujqce go czynniki, moiemy na tej podstawie sformulowac pewne pro
pozycje dla duszpasterstwa. Moina bowiem zauwaiye, ie dzisiejsze 
duszpasterstwo nie tylko nie jest. dostosowane do specjalnej. akcji 
wsr6d dojeidzajqcych, ale takze nie jest swiadome istniejqcych wsr6d 
nich potrzeb religijnych. Pierwszym etapem pracy duszpasterskiej 
winny bye badania terenowe tak w poszczeg6lnych parafiach jak i calej 
diecezji. Nast~pnie adaptacja duszpasterstwa do potrzeb dojeidzajqcych 
i warunk6w parafii. 

Przemiany, kt6re w Polsce dokonaly si~ dopiero po II Wojnie Swia
towej , na zachodzie Europy mialy miejsce 0 wiele wczesniej. W;ymagaly 
one dostosowania duszpasterstwa do zmieniajqcych si~ warunk6w zycia. 
Dzi~ki temu w krajach katolickich na Zachodzie, powstalo szereg no
wych form i ruch6w duszpastersko-apostolskich. Powstaly nowe osrodki 
pastoralne 19, propagujqce nowe idee i formy duszpasterskie. 

Rzeczywistosc srodowisk wielkomiejskich i i>rzemyslowych w na
szym kraju po II wojnie, stanowi zagroienie dla zycia religijnego ich 
mieszkanc6w. Powstaje wie:<:· i u nas koniecznose nowych przemyslen 
duszpasterskich, biorqcych pod uwag~ rozwijajqcq si~ cywi1izacj~ wiel
kich miast przemyslowych i ich zaplecza. Wiqze si~ z tym zagadnienie 
otwartej postawy instytucji koscielnych wobec wszystkich przejaw6w 
zycia. Szczeg6lnie w parafiach robotniczych duzych miast trzeba dusz
pasterzy wyspecjalizowanych do pracy w tym terenie. Nie wystarczy 

.juz bowiem w dzisiejszych czasach duszpasterstwo zaciesnione do ram 

19 Dla przykladu mozna wymienic Wiedenski Instytut Duszpastp.rsk! (pismo 
"Der Seelsorge"), "Institut fUr Seelsorgewissenschaft und Seelsorgearbeit" we 
Fryburgu (szwajcarsklm); pismo "Anima" : "Die Freie Vereinigung fUr Seelsor· 
gehilfe" we Fryburgu (niemieckim). 
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kancelarii, zakrystii czy nawet Koscio1a, nalei:y w miarEl moi:nosci 
dosiElgae wiernych tam, gdzie rzuca ich skomplikowane i:ycie. Nie jest 
to latwe, ale trzeba przynajmniej, by akcja duszpasterska liczy1a siEl 
z konkretnymi potrzebami pracownik6w i ich moi:liwosciami, planem 
dnia itp. Chodzi np. przyk1ad 0 odpowiedni rozk1ad Mszy sw. i na
boi:enstw specjalnych, rekolekcji wielkopostnych odpowiadaj~cych psy
chice robotnika i dostos()wanych w czasie do jego mozliwosci. S~ to 
postulaty elementarne, ale nie zawsze realizowane. 

Warto moze zauwazye, ze budowae now~ rzeczywistose - zwlaszcza 
w dzisiejszych warunkach - mozna tylko "oddolnie" - wychodz~c od 
ludzi swieckich i przez swieckich. Srodowisko pracy, a w ramach tego 
srodowiska rola laikatu, to dwa pojElcia najscislej zwi~zane z pojElciem 
nowego duszpasterstwa taki:e wsr6d pracownik6w dojei:dzaj~cych. 

NajwiElcej dojezdi:aj~cych do pracy w duzych osrodkach przemyslo
wych pochodzi z malych miasteczek i wsi. Na skutek tego wies w pew
nych okolicach Cz. O. P. ogromnie siEl zestarzala. Ludzie bardziej 
przedsiElbiorczy i m10dzi wyruszaj~ w swiat. W kosciele na Mszy sw. 
w niedzielEl i swiElta coraz cZElsciej spotykamy tylko ludzi starszych 
i dzieci. W tym wypadku wydaje siEl bye szczeg61nie wazna znajomose 
liczby parafian wyjei:diaj~cych do pracy, oraz dostosowanie rozkladu 
nabozenstw w niedziele i swiElta do ich warunk6w i moi:liwosci. Jak 
wykazuje bowiem analiza przeprowadzonej ankiety, oko1o 200/0 do
jei:dzaj~cych w Cz. O. P. pragnie w niedzielEl i swiElta uczestniczye we 
Mszy sw. wieczorem. Trzebaby tei: zblii:ye Kosci61 do oddalonych wsi, 
przez odprawianie Mszy sw. w kaplicach anawet i domach prywat
nych, chocby tylko dla samych domownik6w. Odpowiednio przygoto
wana taka Msza sw. moze bye wielkim przezyciem. 

Nowy problem duszpasterstwa dojezdi:ajqcych do pracy wymaga od 
kaplana coraz to wiElkszej specjalizacji, gruntowniejszego opanowania 
calego szeregu zdobyczy wsp6lczesnej wiedzy, znajomosci nieraz bardzo 
skomplikowanej i zmieniajqcej siEl rzeczywistosci. Podstawq skutecz
nego duszpasterstwa wsr6d pracownik6w bEldzie hurllanizacja postawy 
religijnej kaplana, wyrazajqca siEl w braterskim stosunku do ludzi 
pracy, oraz przejscie od postawy wyczekuj~cej do posz.ukujqcej - po
szukuj~cej nowych dr6g sluzby czlowiekowi, kt6remu wychodzi siEl na 
spotkanie we wszystkich okolicznosciach zycia 20. Niemniejszej gorli
wosci domagaj~ siEl nasze czasy tak:~e ze strony ludzi swieckich. Swieccy 
w dzisiejszych warunkach znajdujq siEl wiElc w piewszej linii zycia 
Kosciola. Przez nich bowiem dokonuje siEl w duzej mierze oddzialywanie 
Kosciola na zycie spoleczne. Tworz~ oni srodowisko i to daje im moz
nose wplywania na og6lny poziom religijnosci. Na turalna forma zycia 

20 Por. Ks. 1. Dukala, Zagadntenta akomodacj·1 duszpastersklej na przykladzte 
• ekspeTymentu kstl1zy Tobotnik6w, Lublin 1963 r., s. 28. 
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w swiecie stanowi podstaw~ ich apostolatu. Mandat na wykonanie 
dzialalnosci apostolskiej dajq Sakramenty sw.: chrzest, bierzrnowanie 

malzenstwo. Plaszczyznq wykonania mandatu jest rodzina, grupa 
spoleczna miejsca pracy. 

Chociaz duszpasterstwo parafialne stanowi zasadniczq kom6rk~ pracy, 
to jednak oderwane wysHki poszczeg61nych duszpasterzy, chociazby 
najlepsze, nie opanowujq calej sytuacji. Skomplikowane stosunki spo
leczne, wobec kt6rych staje dzisiejsze duszpasterstwo, szczeg61nie 
w zwiqzku z problemem dojazd6w do pracy, sprawiajq, ze organizacyj
nie trzeba wyjsc poza granice parafii, a nawet diecezji. Rodzi to ko
niecznosc szeroko zakrojonej wsp61pracy. Duszpasterska akcja wsr6d 
dojezdzajqcych do pracy jest oczywiscie mozliwa tylko przy przy 
przemyslanej koordynacji wysilk6w duszpasterzy stalego miejsca za
micszkania pracownik6w oraz duszpasterzy miejsca ich pracy. 

Tego rodzaju koordynacj~ zalecil juz Papiez Pius XII 21 w pismie 
do Kongresu Duszpasterskiego w Wersalu . W piSmie tym Papiez przy
pomina, ze: "Nie czas na indywidualne wysilki, gdy potrzebna jest 
jednosc inicjatyw i jednosc dziala-nia, wynikajqca ze specyficznej sy
tuacji tworzenia si~ nowych struktur, wymagajqcych dostosowanych 
form duszpaterskich". 

Ks. Boleslaw Morawski 

NOWY SEKRETARZ 

SWIATOWEJ RADY EKUMENICZNEJ 


Dnia 4 grudnia 1960 r. w San Francisco zostalo wygloszone w ko
sciele Episkopalnym kazanie, kt6re wywolalo nie tylko w tym miescie, 
lecz i w szerokich sferach protestanckich glosne echo i spowodowalo 
znaczne oiywienie ruchu ekumenicznego. Kazanie to wyglosil Dr Euge
niusz Carson Blake, pastor prezbiterianski, kt6ry zostal na poczqtku 
roku biezqcego wybrany na urzqd generalnego sekretarza 8wiatowej
Rady Koscio16w w Genewie, jako nast~pca ust~pujqcego dr. Williama 
Visser't Hoofta. 

Najlepszq charakterystykq i prognozq dzialalnosci nowego gen. se
kretarza 8wiatowej Rady Koscio16w b~dzie zacytowanie g16wnych mySli 
owego glosnego kazania. 

Poczqtkowe jego slowa brzmialy nast~pujqCo: ,;Gdy otrzymalem 
zaproszenie do wygloszenia kazania w tym kosciele, uswiadomilem 
sobie, ze nie chodzi tu 0 wygloszenie zwyklego kazania, lecz 0 realhe 
ustosunkowanie si~ do sprawy najwazniejszego, aktualnego problemu 

21 Pius XII, Di.sCOTSi, t. XIX, s. 482 n. 
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koscielnego, jakim jest: jednose chrzescijan. Swiadom swoJeJ odpowie
dzialnosci i pomocy Ducha Swi~tego wzywam Episkopalny Kosci61 
do zjednoczenia si~ z Kosciolem Reformowanym (Prezbiterianskim) 
w USA - a obydwa te Koscioly niechaj skierujq to samo wezwanie 
do Koscio16w: Metodystycznego i Uczni6w Chrystusa, celem wsp6lnego 
opracowania zasad zjednoczenia w jeden wsp61ny Kosci61, kt6ry bylby 
zarazem i katolickim i reformowanym. Kazdy . inny Kosci61 kt6ry 
chcialby t~ postaw~ zaakceptowae, b~dzie z radosci q przyj~ty do Wsp61
noty". 

Koniecznose zjednoczenia dr Blake motywowal w nast~pujqcy spo
s6b: "Jestesmy wszak wszyscy pewni tego, ze Jezus Chrystus, nasz 
wsp61ny Pan i Zbawca pragnie, aby wszyscy Jego wyznawcy byli 
»jedno« w Jego Kosciele. Nie oznacza to oc.zywiscie, ze Kosci61 Jego 
musi bye zunifikowanym w · jednym ksztalcie zewn~trznym, ceremonial
nym i instytucjonalnym Super-Kosciolem. Przede wszystkim musimy 
sobie uswiadomie, ze istnienie naszych odr~bnych, konkurujqcych ze 
sobq organizacji wyznaniowych stanowi tragiczny fakt tragicznego 
rozlamu w tragicznie rozbitym swiecie. Fakt ten czyni niewiarygod
nymi nasze z osobna skladane swiadectwa, ze Jezus Chrystus jest 
Zbawicielem swiata i Ksi~ciem Pokoju. Cel i koniecznose zjednoczenia 
zostaly przez Swiatowq Rad~ Koscio16w realnie i konkretnie sprecy
zowane w New Delhi. Jednose, kt6rej pragniemy ma bye w pierwszym 
rz~dzie jednosciq zlokalizowanq, tzn. ze na kazdym miejscu na c;:tlym 
swiecie wszyscy wyznawcy Chrystusa mUSZq stanowie sharmonizowanq 
w duchu pokoju i milosci zjednoczonq Spolecznose. Wyrazem tej jed
nosci nie musi bye zcentralizowany pod kazdym wzgl~dem monolit 
koscielnej organizacji i wladzy. Ten zjednoczony Kosci61 nie ma bye 
wyrazem wsp6lnoty narodowej, czy krajowej, lecz wsp6lnym swia
dectwem wiary w Chrystusa i solidarnq sluzbq w budowaniu Kr6lestwa 
Bozego, czyli braterstwa i pokoju na ziemi. 

Anglikanski biskup Pike napisal w "Christian Century", ze Duch 
Swi~ty jest zawsze po naszej stronie, gdy przekraczamy dzielqce nas 
granice koscielne. I ten Duch SWh:ty b~dzie nas stale wzmacnial, gdy 
b~dziemy usilowali przezwyci<:zae duchowe lenistwo i samozadowolenie 
w naszych konfesyjnych granicach. 

Jestem przekonany, ze wasz biskup przyzna mi slusznose, jesli 
stwierdz~, ze ten duch spmozadowolenia i martwoty panuje we wszyst
kich naszych Kosciolach wsr6d wielu laik6w i duchownych. 

Aczkolwiek wielu wiernych i duchownych w naszych KOSciolach 
krytykuje swoich biskup6w i ksi~zy z powodu oboj~tnosci wobec obec
nego stanu rzeczy, to jednak z pewnosciq jest jeszcze wi<:cej takich, 
kt6rym rozlam i ekskluzywizm koscielny nie zamqca spokoju ducha. 
Mog~ si<: takze powolac na publiczne oswiadczenie 34 czolowych oso
bistosci z. Kosciola Prezbiterianskiego (Reformowanego) na rzecz zjedno
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czenia, kt6re zlozyli oni w r. 1959 z okazji 400-lecia wystqpienia Kalwina. 
Oswiadczyli oni w6wczas, ze okazja tego Jubileuszu raczej wymaga 
czyn6w zjednoczeniowych, anizeli deklaracji wiernosci dla Kalwina. 

Jestesmy gotowi z radosciq przyjqe wezwania i zaproszenia wszyst
kich bratnich Kosciol6w na spotkania celem wymiany doswiadczen 
religijnych i wsp6lnego wsluchiwania si~ w glos Pana Kosciola. Ze 
swojej strony takze zapraszamy wszystkie te Koscioly do wsp6lpracy 
celem skorygowania, a nawet usuni~cia wszystkich przeszk6d stojqcych 
na drodze do wykonania nakazu Chrystusowego. Caly nasz dorobek 
Kosciola Prezbiterianskiego i Reformowanego skladamy w ofierze na 
Oltarzu Kosciola Chrystusowego i zapraszamy do tego kroku wszystkie 
bratnie Koscioly. Gotowi jestesmy dzielie si~ z nimi swoimi i z wdzi~cz
nosciq przyjmowae ·takze ich dary". 

Na temat zasad zjednoczenia dr Blake powiedzial: "Pl'agn~ jeszcze 
raz potwierdzic, ze Kosci61 Zjednoczony musi bye i katolicki i refor
macyjny. Koscioly Reformacyjne, szczerze pragnqce zjednoczenia, muszq 
na nowo obiektywnie i zyczliwie przebadae i przyjqe wszystko co no
wego z blogoslawienstwa bozego powstalo w Kosciele katolickim. Ale 
z drugiej strony i nasi bracia katoliccy muszq bye gotowi uczynie to 
sarno wobec wszystkiego nowego, co w przeciqgu 500-letniej rozlqki 
powstalo z blogoslawienstwa bozego w Kosciolach ReformacyjnyclI. To 
w sp6lne zblizenie i wzajemna wymiana dar6w duchowych musi bye 
tak szczera i bezstronna, aby nie tylko umozliwila juz teraz zblizenie 
i wsp61prac~, lecz stala si~ zr6dlem i podstawq do pelnego i powszech
nego zjednoczenia chrzescijan w jednym Kosciele Bozym. A oto przede 
wszystkim 3 zasady dla tych, ktorzy trwajq w tradycji katolickiej: 

1 - Przyszly Kosci6l Zjednoczony musi bye wyraznq i szeroko po
j~tq kontynuacjq doznaii. i dar6w duchowych wszystkich Koscio16w 
z okresu przed Schi=q i Reformacjq, a takze z okresu poreformacyj
nego. Praktycznie oznacza to, :i:e wszystkie Koscioly mUSZq uznae w naj
szerszych ramach waznose dotychczasowych Urz~d6w i OrdynaGji du
chownych wszystkich Koscio16w, kladqc w ten spos6b k1'es wszelkiej 
dyskusji na temat przeszlosci. Natomiast w przyszlosci, od chwili po
wstania na mozliwie szerokiej podstawie duchowej jednosci chrze
sCijan i Koscio16w, nowe ordynacje i swi~cenia ksi~zy pl'aktycznie 
bez definiowania w tym wzgl~dzie doktrynalnej zasady 0 Sukcesji 
Apostolskiej b~dq dokonywane wsp6lnie przez biskup6w, pochodzq
cych z Koscio16w tradycyjnych, jak i reformacyjnych. Zal'azem wszystkie 
Koscioly, jeszcze nie posiadajqce tego Urz~du, przyjmq i uznajq w 1'a
mach nauki Pisma Swi~tego, oraz starokoscielnej Tradycji trzystop
niowy Urzqd duchowny: biskupa, prezbitera, diakona, 

2 - Zjednoczony Kosci61 musi wyraznie uznac jako wsp61nq wiar~ 
w Boga w T1'6jcy Swi~tej Jedynego w brzmieniu i poj~ciu Credo 
Apostolskiego i Nicejskiego. 
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3 - W Kosciele Zjednoczonym mUSZq bye jako absolutnie obo
wiqzkowe uznawane dwa Sakramenty Chrystusowe: 'Chrzest i Eucha
rystia - i to w ich pierwotnym, biblijnym i starokatolickim znaczeniu, 
jako nadprzyrodzone zr6dla Laski, a nie tylko pamiqtkowe, czy sym
boliczne znaki. Nie wyklucza to istnienia i praktykowania takze 
innych czynnosci i obrz~d6w sakralnych. 

A teraz podamy 4 zasady, wazne dla Koscio16w pochodzenia refor
macyjnego: 

1 - Kosci61 Zjednoczony musi uznae zasad~ Ecclesiae semper refor
mandae, czyli mozliwose, a nawet koniecznose ciqglego, nieustannego 
pogl~biania zycia religijnego w Kosciele, w teorii i praktyce. A ten 
proces odbywa si~ pod dzialaniem i kierownictwem Ducha Swi~tego 

w oparciu 0 Slowo Boze i zgodnie z Tradycjq staro-koscielnq. Dawniej 
sqdzilem, ze reformacyjna zasada sola scriptura nie da si~ uzgodnie 
z katolickim poj~ciem Tradycji. W chwili obecnej to zagadnienie ' nie 
wydaje si~ niemoZliwym do rozwiqzania. 

2 - Zjednoczony Kosci61 musi bye zorganizowany i zarzqdzany 
, w duchu koscielnej demokracji na podstawie poj~cia Jego lstoty, jako 
ludu Bozego, sposr6d kt6rego Pan Kosciola powoluje jednostki do 
szczeg6lnej pracy i odpowiedzialnosei. Przez wszystkie Koscioly uznany 
i przyj~ty Urzqd biskupa, jako Pasterza Pasterzy nie moze bye pod
stawq monarchizmu, czy autorytatyzmu w Kosciele, leez musi bye 
formq odpowiedzialnego ojeowskiego kierQwnictwa. Tak poj~ty Urzqd 
biskupi chronilby Kosci61 przed niemniej szkodliwym niebezpieczen
stwem panowania swieeko-duchownej biurokracji koscielnej w Ko
sciolach reformacyjnych. 1 to takze nie wydaje si~ juz dzis nie
rozwiqzalnym problemem. 

3 - Zjednoczony Kosci61 musi stanowie Spolecznose r6wnoSci, wol
nosci i braterstwa. Nie wyklucza to bynajmniej starszego braterstwa 
i autorytatywnego ojeowskiego kierownictwa, ale chroni od pychy i Zq
dzy wladzy. Zasadq ustroju koseielnego i jego kierownictwa musi bye, 
idea Diakonii (sluzby). 1m wyzsze dostojenstwo, tym wi~ksza skromnose 
i pokora powinny cechowae dostojnika. Tytul "Ojca" jest niewqtpli
wie bardziej koscielnym, anizeli "Ekscelencji" lub nawet "Swiqtobli
wosci". 1 to juz dzis wydaje si~ przynajmniej w teorii programem 
wszystkich Koscio16w. 

4 - Prawdziwa katolickose Zjednoezonego Kosciola znajdzie sw6j 
wyraz w dopuszczeniu r6znorodnosci liturgii, obrz~d6w, szat kosciel
nych, a nawet w zakresie nie fundamentalnych doktryn wiary. Dla
tego tez obok staro-katolicldch przez wszystkich przyj~tych symbo16w 
wiary muszq w Kosciele Zjednoczonym znalezc swoje miejsce choeby 
w ograniezonym zakresie podobne akty koscielne wszystkich histo
rycznych Koscio16w z okre.su poreformacyjnego. B~dzie to m'ozliwe,. 
jezeli Zjednoczony Kosci61 z~'ozumie i uzna, ie jest on tylko pierwszq, 
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niedoskonalq probq na drodze do pelnej i prawdziwej JednoSci, ktorq 
mial na mysli Chrystus w swojej arcykaplanskiej Modlitwie". 

Dr Blake zakonczyl swoje kazanie nast€;pujqcymi slowami: "Na 
zakonczenie moich dlugich i moze nieoczekiwanych wywodow, budzq
cych moze u wielu zniecierpliwienie i sprzeciw, prosz€; z calego serca, 
aby zebrani zechcieli przede wszystkim odpowiedziec na nie modlitwq 
w intencji wiell{iej i swi€;tej Sprawy Jednosci, a dopiero potem roz
wazyc rzeczowo i krytycznie moje propozycje. Ale prosz~, aby jeszcze 
przedtem przeczytali z uwag.q slowa wielkiego Apostola sw. Pawla 
z Listu do Filipian, r . 2, w. 2-4. 

Wierz~ gl€;boko, ze jezeli wy, Kochani Bracia, i jezeli my wszyscy 
razem w duchu sw. Pawla Apostola ustosunkujemy si~ do Sprawy 
Jednosci, to Wszechmogqcy i Milosierny B6g z pewnosciq dopomoze 
nam do osiqgni€;cia przez Niego i przez nas upragnionego celu". 

Slowa natchnionego kaznodziei nie okazaly si€; rzuconymi na wiatr. 
W wyniku tego kazania i dalszej inicjatywy dr Blake'a, cztery, przez 
niego wymienione Koscioly: Prezbiterianie, Kongregacjonalisci, Me
todysci i Chrystusowcy, liczqce lqcznie w USA 21 milionow czlonkow, 
utworzyly wsp6lnq Komisj~, ktora rozpocz€;la powaznq pracf;, juz dzis 
daleko posuni€;tq, dla zrealizowania planu dr Blake'a. 

Ks . Zygmunt Michelis 

REFLEKSJE 
NAD "MEDYTACJAMI 0 ZYCIU GODZIWYM'" 

W letnim sezonie pojawila si~ na polk ach ksi€;garskieh niezmiernie 
interesujqea publikaeja pt.: Medytaeje 0 zycin godziwym. Autorem jest 
powszeehnie znany i uezony mysliciel, prof. Tadeusz Kotarbinski. Wlasci
wie jes t to zbior konferencji ezy tez pogadankn zgrupowanyeh w dwoeh 
cyklaeh. Zaeh~eajqeo brzmiq ieh tytuly: "Pogwarki na bezdrozach" oraz 
"Co robie, a czego nie robie". Tematem rozwazan Sq, jak stwierdza. autor: 
"Problemy natarczywe: kto je w sobie do zyeia powolal, ten poki zycia 
od nieh si€; nie op~dzi" (s. 6). Chodzi 0 zagadnienia szeroko poj€;tej etyki, 
a wi~e nie tylko 0 sprawy sumienia, leez r6wniez szez€;scia i nieodzow
nyeh w zyeiu sprawnosei. 

Problematyka rozwazan wykraeza znaeznie poza to, co zdaje si€; su
gerowac tytul. Nie zamyka si~ bowiem w kr~gu spraw seisle etyeznyeh, 
k!ez odnosi si€; takze do zagadnien tzw. felieytologii i prakseologii. Co 
~i€;cej, autor ealkiem wyraznie ujawnia swoje inteneje, kt6re mozna 
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wyrazic w pytaniu: Co robic i czego nie robic z uwagi na szcz~scie w zy
ciu ? Tak sformulowane pytanie wymaga kilku uwag precyzujqcych. Wy
daje si~ jednak, ze na razie nie Sq one konieczne i ujawniq si~ w toku 
refleksji nad M edytacjami . 

W gl~bokiej trosce, aby post~powanie czlowieka odpowiadalo jego 
szczegolnej gcdnosci oraz pozycji w swiecie istot zywych, autor anali-, 
zuje krytycznie: "Haslo zycia zgodnego z natul'q" i "Haslo : bqdz sobq". 
W oddzielnych pogadankach zastanawia si~ on nad zagadnieniem kul
tury oraz godziwym i pozytecznym wykorzystaniem drzemiqcego w czlo
wieku instynktu walki. Podejmuje rowniez odwieczny te-mat sprawiedli
viOsci i spraw~ uzasadnienia kary. Zasadniczym motywem kary jest 
7.daniem Kotarbiiiskiego praca zwl<Jszcza na rzecz poszkodowanych: 
"lnstytuc ja wi~zienia, jako zwyklego pozbawienia wolnosci - pisze on -
jako przetrzymywanie wi~znia za kratami bez zaj~cia, w swietle powyz
szych racji (jesli Sq one sluszne) staje si~ urzqdzeniem bezzasadnym" 
(s. B6), Opowiada si~ r6wniez za zn iesieniEm kary smierci (pOl'. s. 87). 
::'Ilobilizujqce jes t rozwazanie na temat fatalizmu, w ktorym autor do
wodzi, ze wiele zalezy w zyciu ad naszego zaangazowania, chociaz sam 
staje po stronie determinizmu. 

Kotarbinsld jest zdecydowanym rzecznikiem tzw. "realizmu praktycz
nego" oraz hasla "dobrej roboty". Realizm praktyczny jego zdaniem 
uznaje: "ze gospodarstwo wazniejsze jest ad sztuk pi~lmych, a szpitale 
wainiejsze ad sal koncertowych" (5 . 42). Na pi€rwszym miejseu domaga 
siE; walki ze zlem i liezenia si~ z realnymi mozliwosciami. Glosi haslo 
"chciej co mozesz", obey zas jest dIan program wyzycia si~ w pelni 
z haslami: "raz si~ zyje", ezy tez "hej, uzyjmy zywota" (s. 41). 

"Sympatyzujemy szezerze z tymi wszystkimi - pisze Kotarbinski 
dla ktoryeh obce i wstr~tne Sq marazm, opieszalosc, brakor6bstwo, tan
deeiarstwo, robota aby zbyc, swiadomie tolerowane partaetwo i fuszerka" 
(s. 56). lch przeciwienstwem jest mistrzostwo, wprawdzie nie dla kaidego 
osiqgalne w takim samym stopniu, niemniej jednak wszystkim dost~pne. 

Dlatego tego tei naleiy otoczyc szezerq troskq wysilki zmierzajqce do 
tego idealu. 

Kotarbinski wskazuje na nieodzowne warunki dobrej roboty. Naj
pierw wi~c trzeba przystosowac zamierzenia do uzdolnien, a po doko
naniu trafnego wyboru zadac sobie trud nabywania sprawnosci przez 
cwiezenia. Konieeznym warunkiem dobrej roboty jest r6wniei specjali
zaeja i umiej~tnosc wspolpracy. Na koniec zwraca si~ on z nast~pujqeq 
przestrogq do wszystkich tyeh, kt6rzy podejmujq tworczq prac~: "Kto
kolwiek chce osiqgnqc eenne wyniki - jeSli tylko zamierza dzialac 
w · dziedzinie z dawna przez. ludzi uprawianej (a gdziez Sq inne dzie
dziny) - musi pami~tac, ie nie zaczyna od zera, ie winien przejqc zdo
byeze poprzednikow, nauczyc si~ ieh kunsztu, by p6jsc 0 krok dalej ... 

Znak - 8 
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trzeba umiee placie haracz nudzie w postaci r6znych ewiczen, wyrabia
jqcych niezb~dne automatyzmy, trzeba umiee wkuwae niezb~dne, wcale 
nie zawsze bezposrednio interesujqce informacje" (s. 59). 

Program dobrej roboty sprowadza autor do trzech naczelnych zale·· 
cen: "Dobierae trafne srodki do cel6w, dzialae energicznie, tzn. wy
datkowae caly wklad niezb~dnego dla sprawy wysilku i dzialae gospo
darnie nie· marnujqc zasob6w, zuzywajqc ich tyle tylko, ile trzeba dla 
urzeczywistnienia zamierzen" (s. 103). W nich streszcza si~ ·"technika 
sprawnego dzialania", kt6rq analizujE:' on wnikliwie w pogadance pt. : 
"Gl6wne problemy sztuki zycia". Majq one stanowie odpowiedz na py
tanie: "Co uczynie, aby zachowae si~ rozumnie" (s. 161). W tym pytaniu 
streszcza si~ zdaniem Kotarbinskiego problem sztuki zycia. 

Technika sprawnego dzialania jest nieodzownym warunkiem t ~j 

~ztuki. Trzeba jednak pami~tae, i.e nie kazda sprawnose zasIuguje na 
uznanie. Sztuka zycia odpowiadajqca godnosci czIowieka postuluje po
st~powanie, kt6re autor okresla mianem zachowania dzielnego, bo "dziel·· 
nose - to sprawnose zastosowana do dzialan 0 celach godziwych" (s. 104). 
Wkraczamy wi~c w dziedzin~ zagadnien etycznych i spraw sumienia. 
Zdaniem Kotarbinskiego "wielowiekowe zyciowe doSwiadczenie i wni
kliwe rozeznanie przezyc ludzkich" (s. 105) wyznacza warunki dobrej 
roboty i granic~ osiqgalnego w zyciu szcz~scia. W sprawach sumienia 
zas rozjemcq jest serce. "Ze prawose, m~stwo, dobre serce godne Sq 
szacunku, a oszukal1stwo, gloszenie klamstw ze strachu, zn~canie sie 
llad oslabszym - godne pogardy, to jest r6wnie oczywiste jak to, ze 
cukier jest slodki, a s61 slana" (s. 105). 

Sumienie, wedlug niego, to splot "intuicyjnych przeswiadczen" (s. 15) 
o tym, cb zasluguje na pochwal~, a co na nagan~ i pogard~. W swietle 
sumienia jawi si~ poj~cie czlowieka porzqdnego. Jest nim w uj~ciu 

Kotarbinskiego ten, "kto spelnia minimum niezb~dne warunk6w uzna
nia moralnego" (s. 130). _ . 

Ideal moralny czlowieka porzqdnego streszcza si~ u autora w kon
cepcji "spolegliwego opiekuna". Takiego czlowieka cechuje energia dzia
lania i zdyscyplinowanie wewn~trzne, odwaga cywilna i prawdom6w
nose. "Kr6tko zatem: glos sumienia - czytamy w Medytacjach - do
maga si~ od nas postawy znamiennej dla opiekuna, na kt6rym mozna 
polegae, spolegliwego opiekuna" (s. 176). 

Niezr6wnanym przykladem takiej postawy jest zdaniem autora mi
lose matki do wlasnego dziecka. "Pi~kno moraIne tkwi tutaj w moty
wacji wiernego i ofiarnego opiekunstwa, na kt6re · mozna liczye w naj
trudniejszych okolicznosciach" (s. 114). Analizujqc niedoscigly wzorzec 
miloSci macierzyt'iskiej zwraca jednak autor uwag~ na niebezpieczen
stwa, jakie si~ z nim wiqzq ze wzgl~du na sklonnose zbytniego przy
wiqzania matki do dziecka. 
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Niestety, niekiedy bywa wr~ez przeciwnie. Ojciee, a nawet matka 
zapominajq 0 dzieeku. Ono zas placi ponure koszty wzajemnego skl6ee
nia rodzie6w. Dzieje . si~ tak, gdy zabraknie mi~dzy nimi przyjazni, bo 
"milose bez przyjazni, to poezqtek bolesnego dramatu" (s. 75). I wreszeie 
jeszeze jed.na uwaga autora z Medytacji na temat spraw milosei i przy
jazni: "Kto wie, pisze on, ezy g16wnym wyznaeznikiem dzielnosci spole
ezenstw nie bywa ezasem wsp61ezynnik wstrzemi~zliwosci" (s. 75). 

Zapewne dotyebczasowe rozwazania wypelnily raczej uwagi sprawo
t:daweze, a nie refleksje nad Medytacjami Tadeusza Kotarbinskiego. 
Celem usprawiedliwienia trzeba zaznaezyc, ze przeciez baslo dobrej 
roboty i zyeia godziwego w duebu autora wymaga wlasnie potwierdze
nia, a nie refleksyjnego pytania. Ale nie na tym koniec. Zostawilismy 
przeeiez dotqd na uboezu niezmiernie waznq cz~sc skladowq mqdrosci 
zycia, kt6rq autor wyrazil w pytaniu: "jakimi drogami mozna iSc przez 
zycie radosnie" (s. 12). Przeeiez ebodzi 0 to, aby radosc zycia stala sif; 
udzialem ezlowieka. "Bo radosc eenna . Jest niezmiernie, a przy tym 
wazna - stwierdza slusznie autor - gdyz konieeznie potrzebna, by m6e 
v:ytrzymae na-cisk i groz~ cierpienia" (s. 179). Dodajmy, niemal nie
odzowna do zyeia godziwego. Sprawnose bowiem, a nawet dzielnosc 
etyezna, bodajze bez nadziei radosci, nie ezyni ezlowieka szezf;sliwym. 

Kotarbiilski za przykladem m~dre6w wskazuje na realne warunki osiq
galnego w zyciu szez~seia. W mysl wspomnianego juz powyzej realizmu 
praktycznego trzeba jego zdaniem skoneentrowac swojq uwagE: najpier\'J 
na minimalizaeji eierpienia i walee ze zlem. Lojalnie przyznaje on, ze 
"powsciqgom bardziej sprzyjajq rady m~drc6w niz pop~dom" (s. 172). 
Radzi r6wniez "pogon za pelniq pozqdanyeh urzeezywistnieil pozostawic 
istotom niedose uswiadamionym" (s. 174). Warunkiem zas osiqgalnego 
szez~scia, a nawet zaehowania pogody dueha jest jego zdaniem aktywnc 
wlqczenie si~ w zycie terazniejszosci i unikanie niewezesnej obawy przed 
cierpieniami, jakie mogq nas spotkae. "Tyle na marginesie · -;- 0 zno
szeniu tego, co jest nieznosne w znosnym stanie rzeczy" (s. 174). 

Nie mozna wsr6d bezposrednieh uwarunkowan osiqgalnej radosei 
\V zyeiu pominqc nast~pujqeego wskazania autora: "Nie staraj si~ 0 wla
me zadowolenie wprost i bezposrednio, najskuteezniej si~ 0 nie posta
rasz, jesli siE; oddasz jakiej:; sprawie, wartej umilowania wedle oeeny 
twego wlasnego serea" (s. 174). Szerokose serea jest zas jego zdaniem 
gwaranejq stalej pogody dueba i trwalego zadowolenia. 

Wiadomo jednak, ze nie wystarezy ukazanie bezposrednieh warun
k6w ..szez~sliwego zyeia'·. Trzeba r6wniez rozwazyc z powagq i spoko
Jem jego perspektywy. Tutaj wlasnie wylaniajq si~ nast~pujqee pytania 
o wielkiej donioslosci: Jaki jest eel i sens 7.ycia? Jak zaehowae si~ 

W obliczu faktu jego kr6tkosei? Kotarbinski podejmuje medytaeje na 
temat tyeh wazkieh problem6w i wlasnie w zwiqzku z nimi nasuwajq 
si~ gl6wne refleksje. 



i 
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"Przyst~pujllc do rzeczy musimy odtrllcic stanowczo wszelkie pr6by 
pocieszania si~ tym, ze si~ b~dzie nadal zylo po zgonie. Brane doslownie 
sll one sprzeczne i basta, a jesliby si~ mialo na mysli jakiegos rodzaju 
dalsze trwanie osobowosci (nie zycie juz, lecz co innego), to nie wi
dzimy powodu, by si~ zajmowac takimi fantazmatami, brak bowiem dos,: 
powaznych danych dla ich poparcia" (s. 89). Trzeba wi~c zdaniem autora 
pogodzic si~ z faktem nieuchronnej smierci. "Na zmartwienie z powodu 
wlasnego zgonu - pisze on - b~dzie czas po fakcie, ale wtedy, na 
szcz~scie, po prostu nie b~dziesz umial przezyc zadnego w ogole zmar
twienia" (s. 92). 

Zdaniem Kotarbiilskiego nieprawdll jest, ze czlowiek chcialby zyc 
wiecznie. "Nie 0 to cho::lzi ludzkiemu sercu. Pragnie one zyc nie wiecz
nie, lecz tak dlugo, jak mu b~dzie si~ chcialo zyc. Nie sarna skoilczo
nosc zycia zasmuca lecz jego krotkotrwaloM inierzona stosunkiem do 
pozlldanej dlugosci" (s. 89 n.). Celem uzasadnienia tego twierdzenia po. 
woIuje si~ autor na to, ze brak nam "intuicyjnego zrozumienia poj~cia 
wiecznosci" (s. 89). To prawda, ale mozna zasadnie wqtpic, czy to "intui
cyjne zrozumienie" jest koniecznym warunkiem niezaprzeczalnego prag
nienia, kt6re drzemie w sercu ludzkim, aby nie przestac istniec mimo 
nieuchronnej koniecznosci smierci fizycznej . Sklld autor wie, ze ludzie 
nie .chcieliby zyc za\ysze? Co POCZIlC wobec niezaprzeczalnych danych 
tak cennego, jak si~ wydaje, dla autora "powszechnego doswiadczenia", 
kt6re nie idzie po. linii sugerowanego przez niego rozwiqzania? 

"Traktujmy wlasny przyszly zgon, bez obludy i wm6wieil, jako po
waine zyciowe niepowodzenie i pr6bujmy obejsc si~ z nim tak, jak si~ 
obchodzimy z innymi powaznymi nieuchronnymi niepowodzeniami" (s. 
91). W obliczu tego faktu nalezy, zdaniem Kotarbiilskiego, zajllc podobnll 
postaw~ jak wobec nieuchronnie nadchodzqcej zimy. Dobrze, ale przeciez 
usilujllc uchronic si~ przed zlymi skutkami zimy wiemy, ze ona minie, 
natomiast wr~cz inaezej rna si~ rzeez w wypadku "zasypiania na amen" 
(s. 91). •

Z tym "zasypianiem na amen" wiqze si~ uporezywe pytanie 0 eel 
sens zycia. Kotarbiilski uwaza, ze zazwyczaj stawia si~ to pytanie 

w spos6b niewlasciwy, po prostu wadliwy. Mozna bowiem jego zda
niem pytac zasadnie tylko 0 rozumny eel dzialania czlowieka, a nie 
o eel zycia. Wedlug naszego autora troska 0 eel zycia streszeza si~ 

\'1' poszukiwaniu takieh eelow, kt6re odpowiadalyby naszym potrzebom 
i upodobaniom, a nie eelu ostateeznego, do kt6rego rna rzekomo zmie
rzaczycie przyrody i zycie ezlowieka (por. s. 23 n .). 

Do tego r6wniez sprowadza si~ w uj~ciu KotarbiJ'lskiego troska 
o sens zycia. Chodzi po prostu 0 to, aby ezyny ezlowieka nie byly bez
celowe, aby byly przydatne do eel6w godnych poswi~eenia. "I oto za
miast uludy jedynego eelu iycia staje nam przed oczyma perspektywa 
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wielosci rozmaicie obieranyeh eel6w, nie eel6w zycia nota bene, leez 
celaw dzialan" (s. 152). Takie postawienie problemu, jak si~ wydaje, 
nie dotyka jednak rdzenia tego natarezywego pytania. 

Bez wCjtpienia pozytywna odpowiedz na pytani2 0 eel zycia ludz
kiego -- ezy istnieje i jaki jest - zaklada istnienie i dzialanie "eeiowe" 
istoty nadrz~dnej, ale przeciez wykluezenie je.i istnienia jest tez zalo
zeniem. Ponadto pytanie 0 istnienie eelu i sensu zyeia jeszeze niczego 
nie przesCjdza. Nie ulega zas wCjtpliwosei, ze jest to je dno z pytail naj
bardziej natarezywyeh. Czlowiek szuka na nie odpowiedzi w uzasadnio
nej trosee, choeiaz moze ez~sto nieuswiadomionej, 0 istotnie wazny 
i n.ieodzowny warunek zycia, nie tylko godziwego, ale r6wniez prawdzi
wie radosnego. 

Kotarbinski nie ehee odpowiedzie~ wprost na powyzsze pytanie, nie
mniej jednak jego rozwazania sugerujCj odpowiedz negatywnCj. Wprost 
zas odpowiada on jedynie na pytanie nast~pujCjee: "Co nalezy obrac sobie 
za eel zycia?" (s. 149). Wiemy juz z poprzednieh uwag, ze nie ehodzi mu 
w tym wypadku 0 najwyzszy eel zycia, do ktarego zmierzaloby eale 
post~powanie ezlowieka, leez tylko 0 wzgl~dnie naezelne eele dzialan 
ludzkich. 

Odpowiedz na tak postawione pytanie brzmi w duehu realizmu prak
tyeznego. Doehodzll w niej do glosu tendeneje personalistyezne i po
stawa moralizmu. Jego zdaniem "rozumny wyb6r kt6regokolwiek z mo
zliwyeh eel6w naezelnyeh obraea si~ wylqeznie w kr~gu zamierzen przed
si~branych ze wzgl~du na kogos, na jakqs jazn ,doznajlleq lub na wielosc 
~azni doznajl\cych" (5. 153). Te zamierzenia zas winny przejawiac postaw~ 
"spolegliwego opiekuna". 

"Uroki zycia", jakie autor roztacza przed czytelnikiem (m. in. walka 
ze zlem, zycie dla innych, pasja poznaweza ezy tez tw6rcza, albo wreszcie 
"doznawanie wrazen smakowitych") na potwierdzenie odpowiedzi po
zytywnej wobec Hamletowego pytania: "Bye alba nie bye", nie brzmiq 
zbyt przekonujqCo 'II' zestawieniu z glosn}'1m wolaniem 0 legalizacj~ 

eutanazji. "Kres ezeka nas zawsze - pisze Kotarbinski - niezaleznie 
od naszych czyn6w, od nas zalezy tylko w pewnej mierze jego przyspie
szenie oraz rodzaj prowadzl\eego don proeesu koneowego" (s. 94). Los 
czlowieka jest bowiem jego zdaniem podobny do sytuacji mlodzienca. 
kt6ry wie, ze w oznaczonym terminie rnusi dokonac samob6jstwa, bo 
wyciqgnql czarnq galk~ w amerykanskirn pojedynku (por. s. 10 n.), z t q 
Jedynie r6znicq, ze dzien, kt6ry polozy kres naszemu istnieniu nie jest 
nam znany - pozostaje wielkq, budzqcq trwog~, niewiadoml\. Nic wi~c 
dziwnego, ze wyraza s i~ on 0 zyciu jako 0 "wCjtpliwym darze istnienia, 
jakim rodzice obdarzyli niechcqcy swoje dziecko" (s . 113). 

Zdaniem Kotarbinskiego niesluszne jest dose powszechne przekona
nie, ze targni~cie si~ na wlasne zycie swiadezy zawsze ,,0 jakims zabu
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rzeniu psychicznym denata" (s. 93). Na szcz~scie, jego zdaniem, dojrzewa 
wreszcie zagadnienie dobrowolnej eutanazji. Nie tylko wi~c nie nalezy 
przeszkadzae osobom, kt6re po namysle postanowily zakoilczye swe 
zycie, lecz wlasnie "jest TZeCZq post~powego human·itar!).ego prawodaw
stwa przewidziec, dopuscie, prawnie zorganizowae akty dobrowolnego 
koilczenia wlasnego zywota, gdy ktos juz b~dzie mial go dosye" (s. 90). 
Prawo i medycyna winny okazae pod tym wzgl~dem jednostce zyczliwq 
pomoc. "Niechze nauczy nas wszystkich medycyna - czytamy - jak to 
robie, a pono mozna to robie nie tylko bez m~czarni, lecz nawet z po
czuciem euforii" (s. 96). Nasz autor zywi wr~cz gl~bokq nadziej~, ze 
.,dobrowolne umyslne zakoiiczenie wlasnego zycia w warunkach euta
nazji zdob~dzie sobie uznanie jako forma koitca najbardziej godna ludzi 
rozumnych" (s. 96). W tym miejscu nasuwa si~ nast~pujqca refleksja: Czy 
te twierdzenia nie Sq nast~pstwem postawy Kotarbiilskiego w obliczu 
medytacji na temat celu i sensu zycia? Wprawdzie rozwaza on te sprawy 
VI odr~bnych pogadankach, ale czy z natury rzeczy nie istnieje mi~dzy 
nimi organiczna wi~z? 

Zdaniem Kotarbiitskiego, trzeba wskazae ludziom sposoby wyzwolenia 
si~ od l~ku przed m~kq umierania. Pisze on, ze: "Ludzie bojq si~ nie tyJe 
£mierci, ile umierania" (s. 96). To subtelne rozr6znienie budzi wqtpli
wose 0 tyle, ie problem smierci jako kresu istnienia ludzkiego nie jest 
sam przez si~ oczywisty, abstrahujqc nawet od odwiecznego niepokoju 
serca ludzkiego. Zasadne raczej wydaje si~ pytanie, czy ludzi mimo 
oczywistego l~ku przed rn~czarniq umierania nie gn~bi wi~cej wlasnie 
"zmora smierci", jako kresu zycia? Dlatego tez nasuwa si~ krytyczna 
refleksja, czy rzeczywiscie, jak sqdzi autor, "uroki zycia mozliwego za
jasniejq wszystkimi nieprzyemionymi barwami" (s. 96), jeSH tylko wy
zwoli si~ czlowieka od l~ku przed umieraniem. Niezbyt to pocieszajqce, 
jesli zostawimy go nadal w obliczu grozy smierci bez nadziei dalszego 
istnienia. 

Na zakoilczenie rozwazait zawartych w Medytacjach znajdujemy na
st~pujqCq refleksj~ autora: "Rzucajqc okiem wstecz na wszystko, co 
si~ bralo pod uwag~, trudno nie stwierdzie, ze nazbieralo si~ w toku 
dziej6w dose zagadnieil idose odpowiedzi oplecionych dokola mySli 
przewodniej: jak zye powaznie. Jednak malo uzyskalismy pouczeit na 
temat: jak zye przyjemnie" (s. 177 n.). Moze wi~c dlatego opatrzyl on 
omawiany zbi6r pogadanek tytulem Medytacje 0 ;i;yciu godziwym chociaz 
jak stwierdzilismy jego zamierzeniem bylo wskazae, "jakimi drogami 
moina iSe przez zycie radosnie?" (s. 12). 

W ksiqzce Kotarbiitskiego odnajdujemy cos z radosci "ludzi ksi~zy
cowych swiecqcych swiaUem odbitym" (s. 178), 0 kt6rych wspomina on 
koilczqc swe rozwaiania. Jest to radose bez ciepla. Nasuwa si~ wi~c 

pewna wqtpliwose, czy taka radose moze rozbudzie w czlowieku po
god~ ducha, czy tylko podejmowanie zycia z "dobrq minq"? (s. 92). 
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Jedno zas nie tylko dziwi, ale stanowi przykry zgrzyt w atmosferze 
powagi i spokoju, z jak~ autor podejmuje natal'czywe problemy. Odnosi 
s i~ wrazenie, ze niecierpJiwi si~ on na wspomnienie religijnego uzasad
nienia tych waznych zagadnien. W tych momentach pojawia si~ r6wniez 
pod jego pi6rem slowo "fantastyka" (por. s. 16, 89) , a przeciez, jak swiad
cz~ 0 tym dane powszechnego doswiadczenia, t.akie wlasnie uzasadnienie 
podziela wielu ludzi nie tylko czcigodnych, lecz r6wniez ludzi wnikli
\Vie i krytycz~ie mysl~cych, i moze co najwamiejsze wlasnie ta moty
wacja sprawia, ze inni odnajdujq w nich ludzi "naprawd~ slonecznych". 

Zygmunt Perz SJ 

PYTANIA 

POWIESC - HISTORIA - MITY 

Ikar Jana J6zefa Szczepanskiego jest pierwszq cz~sciq wi~kszej 

powiesci. Druga ukaze si~ niebawem i b~dzie nosila tytul Wyspa. Dla
czego wi~c juz teraz pisz~ 0 Ikarze i dlaczego w og6le nim si~ zajmuj~ 
w "Pytaniach". Wyb6r jednej z wielu powiesci ultazujqcych si~ na 
naszym rynku wydawniczym musi wszak bye jakos umotywowany. Nie 
jestem pewien, czy uda mi si~ przekonac Czytelnik6w 0 jego slusz
nosci, ale blldll sill staral to zrobic. 

Ot6z s~dz~, ze bez wzgllldu na to jak sill potocz~ dalsze losy Anto
niego Berezowskiego, bohatera Ikara, juz pierwsza opowiesc . 0 nim .nie 
powinna przejsc bez echa. Utw6r jest interesujqcy z wielu wzgl~dow 
naraz: po pierwsze dlatego, ze jest powiesciq historycznq 0 czasach 
do tej pory nie eksploatowanych wsp61czesnie: to znaczy 0 powstaniu 
styczniowym i jego skutkach; po drugie dlatego, ze autor -pisz~c t~ 

powiesc dokonywal (jak mi si~ wydaje) cz~sciowego rozrachunku z cza
sami bardzo nam bliskimi, ostatniej wojny i jej krajowych bohater6w; 
i wreszcie po trzecie dlatego, poniewaz spos6b pisania Ikara ukazuje 
mczliwosci wzbogacania tego gatunku powiesciowego wspolczesnymi 
odkryciami epickiego warsztatu tw6rczego. . 

Daje si~ u nas juz od dluzszego czasu zauwazyc nawr6t zaintereso
wan dziewi~tnastowiecznym okresem historii, zwlaszcza drugq polow~ 
ubieglego wieku. JeW chodzi 0 sprawy polskie, wyraza sill to w dy
skusjach nad sensem powstania styczniowego, jego ideologiczno-patrio
tYCZllq wymow~, wplywem tamtego okresu na pozniejsze uksztaltowanie 
si~ psychiki Polak6w. Polityczny romantyzm czy pozytywizm, rozsqdne 
kompromisy historyczne czy mesjanizm, nauka dyplomacji czy senty
mentalna mitologia oto par~ istotnych, a kontrowersyj
nych spraw dyskutowanych po dzis dzien z okazji rozmaitych marty
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rologicznych rocznic tego kraju. Powstanie styczniowe jest jednq z nich. 
W koncu i nowa fala zainteresowania Norwidem pojawHa si~ w pew
nym stopniu w podobnej sferze wrazliwosci patriotycznej. Nawr6t 
zainteresowan wiekiem dziewi~tnastym posiada jeszcze inne, szersze 
podloze. Jestesmy juz przewaznie ludimi uformowanymi przez czasy 
samochodowo-atomowe. Ich prapoczqtk6w mozna szukac 0 wiele dalej, 
w pierwocinach rozwoju techniki za czasow renesansu. Tak si~ jednak 
dzieje, :ie wlasnie czasy raptownego skoku cywilizacyjnego, gdy para 
i elektrycznosc, a potem benzyna zacz~ly zmieniac oblicze Europy, 
wzbudzajq w nas uczucie sentymentu do wlasnego "dziecinstwa". Sa
moch6d z kolami 0 politurowanych szprychach i miedzianq trqbkq, 
wqsaci maszyniSci lokomotyw, kt6re posiadajq w naszych oczach ksztaUy 
o walorach estetycznych, jakby to byly muzealne rzeiby, telefony 
z korbkq i tubkq, potem niemy film, nieporadne samoloty, wszystko 
to Sq poczqtki rozwoju cywilizacji, przez ktorq zostaliSmy pochlonie:ci 
niemal bez reszty. Sq to r6wnie:i czasy, ktore wydaly filozofie do tej 
pory ksztaltujqce nasze umysly i prze:iycia. JeW chodzi 0 literatur~ 

najpelniej te wszystkie realia i problemy odbily si~ w tw6rczosci Ze
romskiego. Jest ona od tej strony niedoceniana. Gdzie:i bowiem lepiej 
ni:i w Wiernej rzece, a potem trylogii Kuszenie Judasza, Zamiec, 
Charitas, r6wnie:i w Dziejach gTzechu i wreszcie w Przedwiosniu 
oddane zostaly czasy ksztaltowania si~ cywilizacyjnego Polak6w na tle 
tamtych i nieco p6iniejszych czas6w. 

Ikar J. J. Szczepanskiego zakorzeniony jest wyobrainiowo w dru
giej polowie wieku dziewi~tnastego w podobny, "zeromski" spos6b. 
Znajdziemy w nim dalekie echa Wiernej rzeki, jak r6wniez opis 
pierwszej wielkiej wystawy przemysIowej w Pary:iu. Tlo historyczne 
pogl~bione zostalo postaciq cara Aleksandra, Imperatora W\Szechrosji. 
Ukazany zostal kontrast pomi~dzy mentalnosciq despoty a demokra
tycznym tlumem paryskim wypeIniajqcym sal~ sqdowq, gdzie oskarzo
nym jest eks-powstaniec Berezowski. Problem: dyktatura czy demo
kracja b~dzie towarzyszyl w zmieniajqcych si~ formach rozwojowi 
technicznych cud6w przemyslowej wystawy i jest aktualny po dziS 
dzien. rN podobnym kontekscie problemowym b~dzie staral si~ go 
rozwiklac Szczepanski w swoich esejach podrozniczych Do mju i z po
wTotem, Czarne i biale ukazujqc wpIyw wsp6lczesnej cywilizacji na 
formowanie si<,: dyktatorskich panstw Afryki Poludniowej lub Bliskiego 
Wschodu). 

Co rna jednak do powiedzenia w tej sprawie postac g16wna powiesci, 
. mlody powstaniec roku 1831, Antoni Berezowski? 

Naprz6d zapytajmy dlaczego nazwal go autor Ikarem? Chyba dla
tego, :ie jest on ucielesnieniem mlodzienczego idealizmu, czlowiekiem 
niedojrzalym umy~lowo i charakterologicznie, kt6ry przypiqwszy sobie 
skrzydIa patriotycznego buntu i szlachetnego uniesienia zginql w ogniu 
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polityki, kt6rego termicznych praw nie umial przewidziec. Berezowski 
jest z tych, co -to "jak ema w ogien lecq" po to by zginqc. Jest on 
prototypem mlodych, polskich Ikar6w, kt6rych znajdziemy i przedtem 
i potem bez liku. 

Wspomnialem uprzednio, ie w swej pierwszej powiesci historycznej 
SzCzepanski dokonuje rozrachunku r6wniei i z samym sobq. Jest to 
jedynie sugestia. Zwaiywszy na miejsce, jakie w jego tw6rczosci zajmo
wala ostatnia wojna i dzieje w niej mlodych wojskowych, zwlaszcza 
partyzant6w, wsr6d kt6rych bylo wielu "Ikar6w", ciekawym moie 
si~ obecnie wydae jego stosunek do podobnej im, nowokreowanej po
staci. Prawd~ m6wiqc jedynie mitologiczna analogia pomi~dzy pi~knem 
lotu ku sloncu i zrywem Berezowskiego nasyca jego postae gl~bszymi, 
humanistycznymi tresciami. W ten spos6b jego los uzyskuje p~rspek
tyw~ uog61nienia. Jest on jeszcze jednym symbolem naszych koniecz
nych w walce z iyciem, nieuniknionych poraiek. Odjqwszy t~ symbolik~ 
odkrywamy obraz mlodego sarmaty, kt6ry jest r6wnie szlachetny co 
i glupi. Jest przede wszystkim niedojrzaly. Na przykladzie Berezow
skiego Szczepanski ukazuje cos wi~cej nii jednostkowy los mlodego 
Polaka na emigracji. Kl~ska bohatera jest dewaluacjq mitologicznego 
myslenia, kt6re nie "jest z tego swiata" i zawsze musi przegrae. Za 
duio prochu w zbyt kruchym pistolecie - moina powiedziee 0 formacji, 
kt6rej przedstawicielem jest Berezowski. Zbyt malo wyrachowania, zbyt 
wiele niekontrolowanej emocji. ezy wolno wysnue stqd wniosek, ie 
pisarz sledzqcy dzieje pokolenia biorqcego udzial w ostatniej wojnie, 
a wi~c i w tragicznym powstaniu warszawskim, z dystansu lat oSqdza 
naSZq przesz!ose? Nie jestem tego pewien i nie daj~ zdecydowanej od
powiedzi. Brak po temu dostatecznych podstaw w tekscie lkara. W kai
dym razie Antoni Berezowski nie wiele przypomina bohatera Wiernej 
rzeki, na kt6rej wychowywalo si~ jeszcze pokolenie mlodych party
zant6w ostatniej wojny. 

Zatrzymujqc si~ jeszcze przez chwil~ przy "rozrachunkowym" wqtku 
Ikara warto cos powiedziee 0 Dedalach. Sq nimi przede wszystkim starsi 
emigranci paryscy, cz~sciowo przybyli na zach6d po poprzednim po
wstaniu - listopadowym. Niezbyt wesoly przedstawiajq oni widok. 
Ci dobrze sytuowani m~czennicy sprawy polskiej doprowadzajq w pew
nym sensie Antoniego do rozpaczy oferujqc mu pomoc w upokarza
jqcej formie. Zn6w przypomina si~ Norwid, dzieje biedaka wsr6d salo
now. Tyle, ie Norwid byl autentycznym "Dedalem", kt6ry nie rezygnuJqc 
z lotu ku sloncu sposobi si~ do niego przy uiyciu sztuki. 

Srodowiska emigracyjne w Ikarze skladajq si~ z ludzi, kt6rzy trud
niq si~ raczej podcinaniem nii przypinaniem komukolwiek skrzydeJ-. 
Szczepanskiemu obrazy z ich iycia byly potrzebne chyba nie dlatego, 
by wydawac wyroki, ile by pozostae sobq, tzn. epikiem realistq. Od
tworzenie milieu emigracyjnego jest tym najgl~bszym realizmem, kt6ry 
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nie tracqc perspektywy humanistycznej nie obawia si~ nazywania rze
czywistosci po imieniu. 

utwor Szczepanskiego jest zbudowany prosto jak kryminal.Mamy 
przest~pc~ przygotowujqcego si~ do zamachu, punkt kUlminacyjny 
pierwszy - strzal z broni palnej, punkt kulminacyjny drugi - proces 
z udzialem oskariyciela, obroncy, sqdu i publicznosci. Malo tego. Po
\viec zawiera rowniez psychologiczny portret osobnika, ktory usBowal 
popelnic ..zbrodni~". Antoni Berezowski zostal nam pokazany nie tylko 
od strony jego symbolicznych znaczen, co wiqze si~ z patriotyczno-dy
skursywnq warstwq ksiqzki, lecz rowniez od strony psycho-somatycznej 
budowy jednostkowego charakteru. Szczepanski postqpU troch~ tak jak 
wspolczesny dziennikarz, czy publicysta szukajqcy w czasie glosnej 
rozprawy freudowskich motywow popelnionych przez oskarzonego czy
now. Dowiadujemy si~ posrednio, z mysli i zachowania Berezowskiego, 
ie jest on jednostkq wyalienowanq i nieprzystosowanq, uwiklanq w kom
pleks winy wobec wlasnego ojca, ze jego zycie erotyczne jest na po
ziomie ucznia liceum cierpiqcego w dodatku na zahamowania w tym 
wzgl~dzie. Sqdzony czyn jest wskutek tego wypadkoWq stanu neuro
tycznego napi~cia i emocji natury wyzszej . Przed zamachem Antoni 
mySli 0 rozglosie jaki zyska, 0 tym, ze jego nazwisko znajdzie si~ 

w naglowkach gazet calego swiata. Sq to rojenia czlowieka 0 sklon
nosciach paranoicznych. Sqdz~, ie wlasnie 6w zabieg .pisarski, polega
jqcy na przeniesieniu chwyt6w odkrytych przez wsp6lczesnq powiesc 
psychologicznq na teren powiesci historycznej wskazuje na stosunek 
autora do problematyki, jakq poruszyl. Inaczej bowiem patrzymy na 
bohatera, ktory usBuje zgladzic despot~, gdy za g16wne motywy czynu 
przyjmujemy jego szlachetne (chociazby nawet z pewnego punktu wi
dzenia naiwne) idealy, a inaczej, gdy si~ okaie, ie cierpial on na ner
wowe zaburzenia i byl psychicznie rozchwiany. Szczepanski redukuje 
wartosc czynu Berezowskiego, aczkolwiek nie oSqdza go ujemnie. Stara 
si~ go ukazac wraz z wszystkimi moiliwymi kompiikacjami zewn~trz
nymi i wewn~trznymi. Trzeba jednak powiedziec, ie nie jestesmy 
jeszcze przyzwyczajeni do historycznej powiesci polskiej, ktorej fabula 
a przede wszystkim charaktery, bylyby budowane w ten spos6b. Po
wstaje tez pytanie, czy jego uzytecznosc jest dostatecznie duia? 

Obok wielu plus6w Ikar posiada rowniei strony ujemne. Na skutek. 
owej "kryminalnej prostoty" w budowie, jest on dobrym konspektem 
do film owego scenariusza. Ale z tego tez powodu, jako utwor lite
racki, traci on na tym co nazywamy w prozie ..g~stosciq". Tak juz 
jakos jest do tej pory, ze im bardziej wielowqtkowa jest tresc powiesci, 
tym jest ona r6wniez bogatsza. Nasuwa si~ tu porownanie z symfoniq, 
za ktorq si~ t~skni biorqc epik~ do r~ki. W sposobie konstruowania 
pOWleSCl , kt6ry stosuje Szczepanski w Ikarze, tkwi niebezpieczenstwo, 
ie b~dzie to koncert na jednym instrumencie. 

Marek Skwarnicki 
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Numer "Znaku" poswil?cony zakonom (nr 143, maj 1966) 
wzbudzil duze zainteresowanie, a glosy Jakie slyszeLismy 
i czytalismy na jego temat byly w wil?kszosci pozytywne. 
Ostatnio jednak otrzymaLismy bardzo powainq i ostrq kry
tykl? tego numeru w dw6ch Hstach - nier6wnej wagi 
ktore poniiej zamieszczamy. Mamy nadziejl?, ie dyskusja 
na tym sil? nie skonczy. (Redakcja). 

Warszawa, dnia 25. X. 1966 r. 

Konsulta 
Przelozonych Wyzszych 
Zenskich Instytut6w Zakonnych 
w Polsc;e 
Warszawa, ul. Dziekania 1 

Do 
Redakcji "Z n a k" 

Krak6w 
ul. WiSlna 12 

Z duzym zainteresowaniem przyjElly zakony polskie nr 143 "Znaku" 
przedstawiony czytelnikom pod piElknym i atrakcyjnym tytulem "Za
kony a reforma soborowa". Wiele sobie po nim obiecywano, tymczasem 
rzeczywistosc - niestety - zawiodla oczekiwania. Uwazaj'lc jednak 
fakt podjElcia tematu za dow6d zyczliwego zainteresowania zagadnie
niem, skladamy Redakcji podziElkowanie za poswiElcenie calego numeru 
sprawom zakonnym. 

Szkoda jednak, ze Redakcja - dla wskazania zakonom autentycznej 
drogi soborowej odnowy i dla przedstawienia prawdziwego, bo wszech
stronnego obrazu zycia i dzialania zakon6w w Polsce - nie zwr6cila 
siEl 0 pomoc do reprezentatywnych instytucji w lonie samych zakon6w. 
Jezeli 1/3 Ojc6w Soboru rekrutowala siEl z zakonnik6w, i w Polsce 
znaleZliby siEl godni przedstawiciele zycia zakonnego, ktorzy potrafiliby 
w spos6b bardziej odpowiedzialny przedstawic problematykEl odnowy 
zakon6w. 
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Nie chodzi 0 to, ze laikat katolicki, czy poszczeg6lne osoby zakonne,. 
piszq 0 zakonach, ale 0 to, ze ich zasadnicze opinie budzq powazne 
zastrzezenia. Juz sam tytul nie odpowiada tresci numeru, brak w nim 
bowiem nie tylko podstawowego dla zakon6w dokumentu Soboru, jakim 
jest Dekret Perjectae carita tis, ale nawet minimalnej pr6by roz
wiqzywania stawianych zagadnien w swietle soborowych orzeczen. 
niekiedy zas, np. w wypadku problemu posluszenstwa, rozwiqzania 
proponowane przez "Znak" Sq wr~cz sprzeczne z liniq Soboru. 

Tytul numeru pozwala przypuszczac, ze czytelnik znajdzie w nim 
wyjasnienie tego, czego Sob6r zqda dzis od zakon6w, tymczasem trudno 
tu doszukac si~ owego novum, kt6re stoi .przed zakonami po Soborze. 
Czytajqc poszczeg6lne artykuly, odnosi si~ wrazenie, ze jestesmy jeszcze 
w okresie przedsoborowym lub co najwyzej w okresie soborowych dy
skusji, kiedy to scieraly si~ r6zne tendencje i prqdy. DziS jednak wiemy 
juz, co Sob6r 0 zakonach i do zakon6w powiedzial. Wielka szkoda,. 
ze nie znajdujemy tego w numerze m6wiqcym rzekomo 0 soborowej 
odnowie zakon6w. 

Tytul wi~c nie odpowiada treilcL Drugi nasz zarzut pod adresem 
Redakcji "Znak" to ten, ze tresc z kolei nie odpowiada rzeczywistosci. 
Zamiast soborowych wskazan, przedstawione Sq Hczne bl~dy zycia 
zakonnego. Braki ukazywac mozna, a nieraz i trzeba, ale ukazywanie 
ich 0 tyle tylko rna wartosc, 0 ile czynione jest w prawdzie. Przyzna
jemy, ze numer 143 zawiera wiele uwag prawdziwych, cennych i slusz
nych. Niemniej jednak pragniemy uswiadomic Redakcji, ze tego rodzaju 
numer wi~cej krzywdy niz pozytku uczynil zakonom w Polsce. W od
powiedzi na to, co zostalo napisane, mozna by opracowac caly numer" 
stawiajqcy te same zagadnienia w nieco innym swietle. Krzywdq jest 
krytyka az tak jednostronna. Prawdziwe nawet zarzuty ustawione 
w takim kontekscie i ukazane w krzywym zwierciadle stwarzajq przez 
to sarno calosc nieprawdziwq. 

Poza ukazaniem kilku migawkowych wzor6w pozytywnych, zaczerp
ni~tych zresztq prawie wylqcznie z przyklad6w zagranicznych, caly 
numer jest ostrq i cz~sto ironicznq krytykq, podkresla zacofanie zako
n6w i ich niedostosowanie do zycia wsp61czesnego. Autorzy dostrzegli 
niemal wylqcznie "atmosfer~ slodko-sentymentalnq, poglqdy grzeczno
-infantylne i sztucznosc w sposobie bycia" (s. 526), zdeformowanie kon
cepcji zycia zakonnego (s. 527), "formalizm, faryzeizm - straszne ka
rykatury zycia zakonnego", "brak ducha ewangelicznego" (s. 532), "mit 
zalozycielki" (s. 55u), "jednokierunkowosc", b~dqcq przyczynq "trud
nosci adaptacji grup zakonnych do zmieniajqcych si~ warunk6w spo
lecznych" (s. 564),. a co za tym idzie rzekomq ich "dezaktualizacj~ 

i dewaloryzacj~ socjalnq" (s. 564), bral< samodzielnosci myslenia (s. 608), 
nieuctwD i ciemnot~, brak zainteresowan (5. 609), trwanie "w iluzj1 
wiecznosci" (5. 598). 
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Tego typu sformulowan mozna by przytoczyc znacznie wi~cej. Z pew
nosciC! jest w nich pewna doza prawdy, ale tez autorzy nie .chcieli chyba 
dojrzec i pewnych pozytyw6w. 

Czy poza nieudan'l wedlug nich pr6bC! reformy stroj6w zakonnych 
nie dostrzegli juz niczego z calej pracy odnowy, jaka dokonuje si~ 

od szeregu lat w rodzinach zakonnych? 
Chyba ma pewrl'l wymow~ fakt niezwyklej pr~znosci i zywotnosci 

~akon6w, kt6re w spos6b zadziwiajC!co gi~tki potrafily przestawic si~ na 
inne formy pracy wtedy, gdy odebrano im niemal wszystkie dotych
czasowe mozliwosci dzialania. 

To zakony wlasnie stan~ly do pracy najci~zszej, sluzC!c na tylu 
plac6wkach ludziom najbiedniejszym, bo uposledzonym umyslowo 
i fizycznie. 

Jakze da si~ pogodzic t~ istnC! eksplozj~ zakonnych plac6wek para
f ialnych w ostatnich latach z tezC! przewijajC!cC! si~ przez caly nu
mer 143 0 niedostosowaniu zakon6w do zycia i czas6w obecnych? 

I jakze wytlumaczyc ten nieustannie wywierany na zakony nacisk 
ze strony zar6wno Hierarchii jak i spoleczenstwa, kt6re potrzebuje za
konnic, ceni ich prac~ i prosi je 0 pomoc na tylu odcinkach zycia? 

Zamiast podkreslac nieuctwo i tragizowac nad fatalnym poziomem 
intelektualnym zakonnik6w i zakonnic, nalezaloby chyba dostrzec 
i stwierdzic fakt ksztalcenia si~ ich W 0 wiele wi~kszym wymiarze, 
nii: przed wojnq - jak si~ da i gdzie si~ tylko da. 

Dotykamy tylko niekt6rych punkt6w, kt6re wystarczC! do wykazania, 
.ze nasza rzeczywistosc przerasta w spos6b niewymierny to, co "Znak" 
zechcial powiedziec 0 polskich zakonach. 

Ma si~ wrazenie, ze autorzy artyku16w zbyt og6lnikowo potrakto
wali dokumenty soborowe, zwlaszcza Dekret 0 przystosowanej odno
wie zycia zakonnego - chyba nawet niekiedy nie byli zorientowani 
w ich tresci. Te zas dokumenty ustawiajC! spraw~ odnowy - wpraw
dzie w aspekcie dostosowania do zmieniajC!cych si~ warunk6w epoki, 
ale w oparciu 0 zr6dla zycia chrzescijanskiego. Zamiast ironicznie uj~
tego "mitu zalozycieli" zalecajC! wlasnie rozeznawanie i zachowywanie 
ich ducha, celem utrzymania odr~bnosci charakteru i wlasnych zadan. 
Kwesti~ posluszenstwa silnie i niedwuznacznie okreslajC! jako dobro
wolne zobowiC!zanie do ulegania z wiarC! przeloionym, tym zas zalecajC! 
s prawowanie wladzy w duchu sluzenia. 

Nie jest wreszcie rzeczC! jasnC!, dla kogo wlasciwie nr 143 "Znaku" 
jest przeznacwny. Chyba nie dla zakon6w, poniewaz poza ostrC! kry
tykC! brak w nim uj~c pozytywnych i konstruktywnych, kt6re mozna by 
praktycznie wykorzystac. Pr6by tego rodzaju uj~c gubiC! si~ w og61ni
kach lub sporadycznych, pozytywnych przykladach. A zatem zakon
nicy nie zostali potraktowani .przez "Znak" jak ludzie dorosli, choc 
caly numer walczy jakoby 0 t~ ich dojrzalosc. 
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Jest rzeczq mozliwq, ze wypowiedzi swe 0 zakonach kierowala 
Redakcja do os6b swieckich, trudno jednak chyba przypuszczac, ze 
zostalo to zrobione z intencjq budzenia powolan zakonnych. Tego ro
dzaju informacje przeczytane przez osoby mlode, myslqce 0 klasztorze, 
ale wahajqce si~ jeszcze co do wyboru swej drogi, mogq je jedynie 

. odstraszyc i to bardzo skutecznie. Kt6z z · nich zechcialby p6jse dzis 
swiadomie na drog~ zacofania, nieuctwa, zdziecinnienia? Kt6z zdecydo
walby si~ dobrowolnie na przekreslenie i zdlawienie wlasnej osobo
wosci po to, by ugrz~znqc w stosie formalistycznych, dalekich od zycia 
przepis6w? A taki chyba jedynie obraz zycia zakonnego moze sobie wy
tworzye czlowiek po przeczytaniu "Znaku". 

Na zakonczenie jeszcze jedna uwaga. 
W odpowiedzi na nasz gorqcy protest moze obudzic si~ mysl, ze 

przeciez na Zachodzie pisze si~ znacznie swobodniej i wi~cej, a zatem 
tylko u nas zakony bojq si~ prawdy i nie chcq jej przyjqe. 

Istotnie - publikacje zagraniczne m6wiq duzo i smialo. Nie l~kajq 
si~ krytykowac po to, by jasniej ukazae wlasciwq drog~. Tam jednak 
sytuacja jest inna. Wiadomo zas dobrze Redakcji "Znak", ze jej nr 143 
pozostanie ria dlugi czas moze jedynq wypowiedziq na temat zakon6w 
w Polsce. I ze to bf;dzie obok "Argument6w" czy innych pism tego 
rodzaju jedyne zr6dlo informacji 0 instytutach zakonnych w naszym 
kraju. 

A zatem, czy wolno bylo w pismie katolickim w spos6b tak nie
odpowiedzialnie beztroski przedstawic zycie zakonne w Polsce? 

Zakony polskie poczuly si~ mocno dotkni~te - bynajmniej nie ze 
wzgl~d6w ambicjonalnych, ale w imi~ dobra Kosciola - jednostronnq, 
a nawet krzywdzqcq opiniq autor6w wypowiadajqcych si~ na lamach ka
lickiego czasopisma, kt6rego Redakcja pragnie przeciez sluzye Ko
sciolowi. 

Mamy nadziej~, ze nasze pismo znajdzie przychylne przyj~cie i na
lezyte zrozumienie. Prosimy r6wniez 0 umieszczenie niniejszego listu 
w "Znaku", 0 ile b~dzie to mozliwe. 

W imieniu przelozonych wyzszych 

sekretarka przewodniczqca kons~lty i.enski ej 
SM. Inez Strzalkowska SM. A . Prendowska 
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O. Ludwik A. Nowicki 
Opole, pI. Wolnosci 2 

DYSKUSJE - POLEMIKI 

JAN GRZES, Mt.ODE WINO I STARE NACZYNIA, "ZNAK" 143 (1966) 595-611 

Moze si~ wydawae, ze zbyt p6zno zabieram si~ do polemiki na dy
skusj~ ogloszonq w majowym numerze "Znaku", ale to op6znienie 
zostalo wywolane tym, ze jako niesmialy i poczqtkujqcy ,oczekiwalem 
na bardziej wytrawne pi6ra, by si~ tym zagadnieniem zaj~ly. A jezeli 
te powagi milczq, to choe niesmialo, sam si~ zabieram do tego, ale 
z obawq, bo tu bylby mi potrzebny j~zyk "Kisiela" i satyra Boya-Ze
lenskiego, a tymczasem ani jednym ani drugim los mnie nie obdarzyl. 
A zatem ad rem simplici modo, zwyczajnym sposobem. 

Na wst~pie musz~ okreslie zakres moich uwag dyskusyjnych. Ot6z 
ograniczam je tylko do tego fragmentu wypowiedzi autora, kt6re do
tYCZq systemu studi6w w zakonach. 

Warto rozpoczqe przypomnieniem, ze pan Grzes m6wi 0 systemie 
studi6w w zakonach, kt6ry "prawie we wszystkich zakonach na calym 
swiecie jest taki sam" (s. 608). "W zasadzie majq to bye studia wyzsze. 
Tymczasem Sq praktycznie rzecz biorqc szk6lkq, w kt6rej mlodzi wku
wajq na pami~{: ze skrypt6w lub podr~cznik6w - w najlepszym razie 
datowanych z polowy XX wieku. Nic poza tym... Nikt tam ze studentami 
niczego nie analizuje. Nikt ich nie uczy zapoznawae si~ z tekstami 
autentycznych filozof6w - klasykow..." (Tamze). 

Niech tych cytat6w wystarczy, przeciez nie slubowalem w calosci 
przepisae tego artykulu, kt6rego autor - zda si~ uzbrojony wiedzq 
metodologicznq, logiczn,!, ontologicznq, teologicznq itd., itd. oraz zdol
nosci,! przenikania calego swiata, a na nim wszystkich zakon6w, wszyst
kich regul, wszystkich konstytl1cji, wszystkich statut6w dla studi6w: 
jak r6wniez bezposredni,! intuicj,! widzenia organizacji studi6w w za
konach na calym swiecie - stan,!l jakby na tronie s~dziowskim i wy
dal werdykt 0 "kopernikanskim" znaczeniu, ze to, co si~ w zakonach 
nazywa studiami, jest w gruncie rzeczy "szk61kq", godn,! przedszkola, 
ale nie dobroczynn'!, jak ta ostatnia, lecz zlowrogq, bo w niej "zamyka 
si~ umysl mlodzienca na . bogactwo istniej,!cego swiata... Przesadza si~ 

go w iluzoryczn,!, bo przeszl'!, gleb~", w jeden "z najgorszych idealiz
m6w" (s. 608), a moze jeszcze dosadniej w c i e m not~, bo w tym za
wiera si~ wszystko, co wyzej zostalo powiedziane. 

Szanowny panie! Dose ksi~zycowego gadania! Teraz trzeba dotrzec 
na zimno. A wi~c ~pytam si~ pana, jakim pan dysponuje materialem 
badawczym, kt6ry by pana uprawnial do takich generalnych stwier
dzen w rodzaju "we wszystkich zakonach", "na calym swiecie", "taki 
sam". Znam troch~ stan studi6w zakonnych w Polsce i niekt6re pla
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cowki studi6w zakonnych za granicq, ale niestety, to co pan pisze, 
nie mozna wcale odniesc do nich: powyciqgal pan jakies fragmenta
ryczne wypadki, ktore nawet mogly miec miejsce, i te wypadki pan 
przykroH, do stroH, uog6lnH na wszystkie Wyzsze Seminaria Duchowne 
w. zakonach na ca!ym swiecie i balon napompowany powyzej wytrzy
malosci. Uros! panu problem do kopernikanskich rozmiar6w, przy czym, 
jak wyczytac mozna z omawianego tu artyku!u, bardziej panu chodzilo 
o zaostrzenie tego problemu, niz 0 jego rozwiqzanie. Moze zamierzal 
pan przed czasem' wszystkich ostrzec, by ktos nie wazy! si~ otworzyc 
drzwi zakonnego Seminarium Duchownego, jezeli tam jeszcze nie jest, 
a gdy juz jest, przestrzec, by opuscil to "bajorko", zanim jeszcze nie 
cuchnie, zeby przypadkiem nie zemdla! od tego odoru. Dlaczego tak sil; 
stalo, nie wiem, czy zgodnie z intencjq autora czy tez w sposob jemu 
nieuswiadomiony? 

Ot6z szanowny panie, stalo si~ tak dlatego, ze przy analizie studiow 
zakonnych zabawil si~ pan w "zgadywankl;", nawet nie w "zgactuj 
zgadull;", bo tu by! zawsze wyzszy poziom, niz pan prezentuje w swym 
dyskusyjnym artykule. Tymczasem nie wiele musia! pan pracowac, zeby 
sil; prawdy 0 studiach zakonnych dowiedziec, bo to juz zrobili za pana 
inni, ale najpierw trzeba 0 tym wiedziec. Wspolczuj~ panu, ze pan 
nie zajrzal do ankiet, przedstawiajqcych dokladny stan studiow za
rowno w Wyi.szych Seminariach Duchownych poszczeg6lnych diecezji 
jak i zakon6w, jakimi od szeregu juz lat dysponuje Sekretariat Episko
patu dla spraw studiow. Istniala dla pana jeszcze inna droga rzetelnej 
informacji, mianowicie badania socjologiczne przynajmniej studi6w za
konnych w Polsce. Tego jednak pan nie przeprowadzil, a szkoda, bo 
wyniki tych badan stanl;lyby jak mur obronny przed iluzjq fantazji 
i licencji poetyckiej. Szkoda, ze nie moglem pana poinformowac 0 na
szym Wyi;szym Seminarium Duchownym 00. Franciszkanow Prowincji 
Wniebowzi~cia NMP w Polsce. Nie mogqc tu dokladnie analizowac 
przebiegu i organizacji studi6w zakonnych w Polsce, ze wzgl~du na 
brak miejsca, niechze przynajmniej si~ pan dowie po niewczasie 0 naj
wazniejszych danych naszego Wyzszego Seminarium Duchownego, 
z kt6rych zgodnie z pana logikq (nie mojq!) moze wynikac, ze we 
wszystkich zakonach na calym swiecie jest tak sarno!? - Ot6z nasze 
Wyzsze Seminarium Duchowne, skladajqce si~ z kursu filozofii, teologii 
i z kursu pastoralnego, posia.dalo w roku sprawozdawczym wsr6d wy
kladowc6w dw6ch lektor6w generalnych, majqcych prawa nauczania 
na studiach generalnych zakonu, jednego profesora habilitowanego, 
siedmiu pracownik6w naukowo-dydaktycznych z dyplomem doktora, 
jedenastu z dyplomem magistra - razem dwudziestu jeden pracowni
k6w naukowo-dydaktycznych. Co za ir<?1'!.ia .losu! Takie Wyzsze Semi
narium Duchowne wedlug pana metody odkrywczej zostalo zakwali
fikowane do "szk61ki", w kt6rej wYkl~dowcami Sq "zakonnicy po 

http:ir<?1'!.ia
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ukonczeniu studium domesticum". Oni to wlasnie do niczego wiElcej 
nie Sq zdolni, jak do powtarzania zagadnien ujEltych "w stereotypy 
upraszczajqce", wykoncypowane, wyspekulowane, jezeli nie falszywe, 
to wykrzywiajqce opiniEl innych filozof6w. Oby tylko te grzechy ciq
zyly na sumieniach tych wykladowc6w, ale pan Grzes w swej arcy
odkrywczej metodzie dostrzega najczarniejszq kartEl tych wyldadow
c6w: ani przeciez korumpujq nieuprzedzone umysly mlodzienc6w w tzw. 
dysputach, przewrotni nie chcq nauczyc swych alumn6w umiejEltnosci 


. prowadzenia dyskusji dla odkrywania prawdy, lecz tylko dla "zagi

nania" przeciwnika, dla wygrania z nim walki. Tak oto ex cathedra 

wyrokuje . pan Grzes : "Jednej ze stron praktycznie chodzi 0 to, zeby 

drugq stronEl »zagiqc« i odwrotnie. 0 nic wiElcej". - Pomyslec, ze na 

czele 21 pracownik6w naukowo-dydaktycznych naszego Wyzszego Se

minarium Duchownego ja jestem w ich liczbie, ~o chcialoby siEl krzy

czec na glos : panie, wypisz mnie z listy takich wykladowc6w, by nikt 

odtqd nie szargal mega honoru. 

Szanowny panie, taka charakterystyka wykladowcaw W yzszych Se
minari6w Duchownych w zakonach wykracza poza mozliwe oczeki
wania : jest posqdzeniem, jest przykladem zdeptania wszelkich mozli 
wych kanon6w dyskusji, jest brzydka... z dodatkiem trzech kropek, by 
nie uzyc tu nieprasowego wyrazenia, jest falszem . 

Tymczasem sam fakt, ze wszyscy wykladowcy Sq fachowo przygo
towani na jednym lub szeregu uniwersytetach, gdzie zdobyli fachowq 
wiedzEl i metodEl dalszego jej rozwijania, przesqdza 0 tym, ze tak b~dq 
wykiadac i w taki spos6b, jak zostali do tego przygotowani. Jezeli wiElc 
istniejq problemy - w co nie wqtpimy - zwiqzane z przygotowaniem 
intelektualnym i moralnym alumn6w Seminari6w Duchownych do 
wsp6lczesnych im zadan, to siElgajq one daleko szerzej, niz tylko do 
Seminari6w Duchownych zakonnych czy diecezjalnych. Dotyczq one 
studi6w w og6le na wszystldch jego poziomach i na wszystk ich kon
tynentach, ale Sq to problemy bardzo zlozone, w poszczeg6lnych kra
jach razne, a jednak og6lnoludzkie. Nie mozna jednak do takich · pro
blem6w podchodzic ·tak symplicystycznie, nie moi:na przez upraszcza
nie zaobserwowanych fakt6w falszowac rzeczywistosci. Taka metoda 
bardziej szkodzi, niz pomaga do· rozwiqzania tych problem6w. Zatem 
przy tych zagadnieniach otwiera siEl bogate pole do badan socjologicz
nych , zeby wlasciwie uchwycic is tniejqcq rzeczyw istosc w caIej ·jej 

.r6i:nor odnosci w zakresie nauczania i jego wynik6w oraz zeby wskazac 
wlasciwq drogEl w yjscia z istniejqcych tl'udnosci i niepowodzen . 

Jezeli by szukac pozytywnego wkladu dyskusyjnego artyk ulu pana 
Grzesia w zakresie studi6w w zakonie, to dla alumn6w Seminarium 
rna on jednq zaletEl: moze sluzyc jako ilustracja tego, jak nigdy nie 
nalezy prowadzic dyskusj i, gdyz 1) widac calkowite zignorowanie analizy 
rzeczywistosci bEldij cej p rzcum iotem dyskusji, mianowicie rzeczywistosci 

Zna k - 9 
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w zakresie przebiegu i organizacji studi6w w zakonach; 2) zaobserwo
wal).e fakty przedstawiono w niedopuszczalnym uproszczeniu, co w wy
niku dalo falszywy obraz rzeczywistosci; 3) wyniki tych uproszcze j 
uog6lniono jak w bajce na wszystkie zakony calego swiata. 

Szanowny panie, radzilbym panu tak po kolezensku, zanim pan 
zechce zabrac si~ do napisania drugiego artykulu dyskusyjnego, niech 
pan b~dzie Iaskaw w Jakims Wyzszym Seminarium zakonnym, np. 
u 00. Jezuit6w, nauczyc si~ rzetelnej dyskusji. 

lVIysl~, ze nie speinilbym wlasciwego zadania, gdybym na tym ze
chcial urwac t~ replik~. Pozostaje jeszcze zasadnicze pytanie pod adre
sem Redakcji "Znak". Zawsze zywilem peIne uznanie dla P. T. Redak
tor6w tego miesi~cznika, ale teraz doprawdy nie umiem zrozumiec, 
jak mogia Redakcja zgodzic si~ na wydrukowanie tak nieodpowiedzial
nie napisanego artykulu. Szanowni Panie i Panowie, czyzby olbrzymie 
zwaly konstytucji i dekret6w soborowych sparalizowaly wasze umysly. 
ze nie bylo w Redakcji nikogo. kto by w elaboracie pana Grzesia nie 
dostrzegi tylu uproszczen. bezpodstawnych uog6lnien. a nawet sqd6w 
pomawiajqcych i uwlaczajqcych!? Czy takq pracq chcecie wprowadzac 
reformy soborowe w zycie?! Smutne to i bardzo smutne! 

o. Ludwik 
(0. Ludwik A. Nowicki) 
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Lublin, dnia 8 grudnia 1966 r. 

DO WSZYSTKICH PRZYJACIOL KUL: 

KAPLANOW I WIERNYCH SWIECKICH 


Katolkki Uniwersytet Lubelski dzia1a jui w Polsce czterdziesty 
dziewiqty rok i w tym czasie zespolil si~ bardzo seisle z ca1ym 
Kosciolem Katolicki;m w kraju i poza nim, a takie z narodem pol
skim. Pragrniemy te 'Wi~zy nie tylko podtrzymac, ale takie umocnic. 
Kiedy zblizajq si~ rodzinne Swi~ta Boiego Narodzenia, Senat, Pra
cownicy Naukowi i Administracyjni i M10dziei Akademicka KUL 
przesy1ajq wszystkim Katolikom w Polsce wspierajqcym i w1as
ciwie utrzymujqcym Uczelni~ serdeczne iyczenia swiqteczne, r6w
noczesnie dzi~kujqc za pomoc moralnq i fin arnsowq. 

KUL .rna swiadomosc jak wielkie zobol\viqzania zaciqga wobec 
narodu i Koseiola i wie r6wniei, ze m6g1by jeszcze wi~cej wysi1
k6w wkladac w budo~ kultury katolickiej; mimo wszystko ma
zemy z radosciq spoglqdac na rezultaty jui osiqgni~te, nie sC! one 
tylk o naszq zas1ugq, ale i Waszq Bracia Ka1p1ani i wszyscy wierni 
s\vieccy. W dzien wigilijny cheielibysmy si~ z wami po1amac chle
bern pra'wdy i dobroci. 

Z ufnoseiq w dalszq ofiarnq iyczli,wosc Braei Kaplan6w i Przy
jaci61 Swieckich prosz~ 0 przeprowadzenie na tac~ zbi6rki na cele 
KUL \v dniu Sw. Szczepana. 

Z zapewnieniem 0 modlitwie 

(-) Ks. Prof. Dr Wincenty Granat 
Rektor 

Konto KUL w PKO : 2~9-153 


K'ont.o KUL w NBP: 101M . Lublin 808-9-769 


Z DZIALALNOSCI KUL 1965/66 

4 Wydzialy (Humanistyczny, Filozoficzny, Teologiczny, Prawa Ka

nonicznego) liczy1y 1516 student6w, otrzymalo dyplom magisterski 

201 os6b. 

Stypendia: Zyiwlliosciowe i pieni~ine wynosily 1.823.000.- zl 

Pr:acownik6w naukowych - 231 

Awanse naukowe: 4 habilitacje, doktor6w - 11, 

Ogloszono drukiem - 396 publikacji. 

Brano udzial w pracach wielu plac6wek nauk'owych - krajow ych 

i zagranicznych. 
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