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Na wst~pie recenzja Pawla Hulki-Laskowskiego z ksiqzki F. W. Foerstera
("Europa und die deutsche Frage"), ktory w przejmujqcy sposob mowi
o roli Prus, 0 kryzysie Niemiec i zagrozeniu Europy przez hitleryzm. A je
dnoczesnie widzi. niepowetowane bl~y Europy, ktora uczynila wszystko,
co mogla, aby stworzyc takie Niemey. "Bogaetwo materialu, zawartego·
w lej ksiqzce - pisze Hulka-Laskowski - czyni z niej nie tylko »fi\ozo
fi~ kryzysu europejskiego«, ale rodzaj encyklopedii".
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Bp Edmund Ilcewicz opisuje wojennq martyrologi~ polskieh ksi~Zy w Zie
mi Lubelskiej, a ks. Joseph Buehkremer snuje ref\eksj~ 0 jednosei chrze
scijanskiej Europy na marginesie wspomnien 0 wi~zi, jaka wytworzyla
si~ mi~zy duchownymi wi~zniami Dachau.
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Sprawa pokoju zawsze b~zie aktualna, bo zawsze aktualna b~dzie spra
wa czlowieka. "Mimo ciqglyeh niepowodzen zadna sila nie zdola po
wstrzymac swiata od budowania pokoju ludzkimi srodkami. (•••) Trzeba je
zawsze cenic na miar~ czystosci intencji, jaka im b~dzie przyswieeac".
o tworzeniu pokoju przez D. Bonhoeffera, bl. Maksymiliana Kolbe i R.
Schneidera pisze ks. A. Dunajski.
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Na temat dzisiejszych problemow europejskiej kultury piszq: bp Klaus
Hemmerle, Michal Slrzemski, Witold Leitgeber i Radomir Mat;.

•
Jednemu z "wielkich" lej kultury, Etienne Gilsonowi, poswl~ony jest
artykul Stefana Swiezawskiego, w ktorym m. in. obszernie przedstawiona
jest rola Gilsona w formowaniu skl lubelskiego srodowiska filozoficzne
go - przyklad owocnej wspolpracy w budowie europejskiej kultury.
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WO BEC ZBLIi:AJACEJ Sl~ WOJNY
Z PRASY POLSKIEJ 1939 ROKU
Pawet Hulka-Laskowski
EUROPA A SPRAWA NIEMIECKA
Sprawa niemiecka dla Fr. W. Foerstera, autora ksiqzki, ktorq tu
omawiam · nie zaczyna si~, jak dla wielu niemieckieh pisarzy-emi
g rantow, z nastaniem hitleryzmu. Si~ga on daleko wsteez i calkiem
slusznie wiqze swoje kapitalne dzielo z wlasnym zyeiem. Urodzil
s i~ w r. 1869 jako syn astronoma Wilhelma Foerstera i juz jako
mlodzieniee bral udzial wraz z ojeem w ruchu etycznym. Zostaw
szy doeen tem we Frybu rgu w Bryzgowji i redaktorem ezasopisma
Ethische KultuT, zamieseil w r. 1895 na lamaeh tego pisma kry
tyk ~ mowy eesarza : "Cesarz a socjalna demokraeja" . Zostal za to
skazany na trzy miesiqce twierdzy i automatyeznie usuni~ty ze
wszystkieh uniwersytetow n iemieekieh. Do r. 1912 byl doeentem
w Ztirichu , w latach 1913-1920 profesorem w Monachium. Po
przewrocie sprawowal przez krotki czas urzqd posla bawarskiego
w Szwajcarii. Zamieszkal zrazu w Ztiriehu, niedawno przeniosl si~
do Francji. Jako ceniony pedagog mocno podkresla wychowawcze
war tosci chrzescijanstwa, osobliwie w jego postaci katolickiej·
W dziejach filozofii ma swojq pi~knq kart~, jako polityk jest przed
miotem podziwlf jednyeh i nienawisci innych, bo zawsze zwalczal
nacjonalistycznq i militarystyeznq polityk~ niemieckq.
"Jeszeze nigdy w dziejach swiata zaden narod nie byl tak okla
mywany przez swoje kola kiero1Nnicze jak narod niemieeki" - po
wtarza Feorster za radeq ambasady von Eekardsteinem, ktory slowa
te napisal jeszcze przed wojnq swiatowq. "Na co tyle klamstwa?" 
zadaje sobie pytanie Foerster i odpowiada : "Nar6d niemiecki byl
n a wskros chrzeseijanski, mial zasady chrzescijanskie, a jego kola
kierownicze trzymalysi~ zasad antychrzescijanskich, wi~c trzeba
bylo narod oklamywac". Nie brak pisarzy i myslicieli niemieekich,
kt6rzy nawet w wyprawach krzyzowych widzq tylko mask~ dla
pewnyeh instynktow zb6jeckich i lupieskich. Powpjowawszy na
poludnio-wschodzie, krzyzacy niemieccy przerzucili si~ na p6lnoco
-wschod pod pretekstem nawracania na wiar~ chrzescijanskq lu
• Friedrich Wilhelm Foerster Europa und die deutsche Frage. Eine Deutung
und etn Ausbltck. 2 Aufiage, Lucerna 1937, "Vita Nuova", str. 518.
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dow poganskich. Zakonnicy zwillzani z sobll nie tylko regu1ll za
konnll, ale i swojll osobliwll "sprawiedliwoscill", ktora skazywala
na smierc kazdego "odst~pc~" czy "zdrajc~", wytworzyli ze swego
rzemiosla zbojeckiego rodzaj religii, ktora dzisiaj odradza si~
w swoistej mistyce "krwi i honoru".
"W swej polityce zagranicznej - powiada Foerster - Prusy
byly panstwem lupieskim, absolutnie pozbawionym skrupulow,
a prusactwo w najogolniejszym znaczeniu slowa mozna najdoklad
niej ocenic jak nast~puje: wysoko rozwini~ta moralnosc na uslu
gach absolutnej niemoralnosci, godny podziwu porzlldek w sluzbie
najstraszliwszego nieladu (mianowicie rozkladu Europy), organiza
cja w sluzbie dezorganizacji, chrzescijanstwo na uslugach ~nty
chrysta". Foerster zastanawia si~ dalej, dlaczeg·o hitleryzm wypo
wiada tak zacieklll wojn~ chrzescijanstwu, i znajduje odpowiedz
zastanawiajqcq: "W nowem panstwie wloskiem jest bez wqtpienia
daleko wi~cej antycznego poganstwa niz w nowem panstwie nie
mieckiem, i wlasnie dlatego Mussolini moze tolerowac istnienie
chrzescijanstwa obok panstwa swojego. Hitler zezwolic na to nie
moze, bo nowe panstwo niemieckie, zalozone przez chrzescijan
skich ascetow i przesycone duchem poswi~cenia jego poddanych,
stalo si~ z biegiem czasow religiq, i powiada: "Nie b~dziesz mial
bogow innych przede mnq«. Oczywiscie, ze razem z zasypaniem
tych zrodel umrze i to panstwo. Ale bezdusznosc jego dzisiejszych
przedstawicieli nie jest w stanie przeczuc tego ."
Takie Sq zalozenia ksiqzki, napisanej przez jednego z najswiat
lejszych ludzi naszych czasow. Foerster nie toleruje straszliwej
schizofrenii moralnej, charakteryzujqcej ludzi wspolczesnych, kto
rzy gloszq pewne zasady moraIne, ale czynami swemi je depcq.
Cytuje on pi~kne slowo Gandhiego: "Wyst~pujqC jako polityk, je
stem wlasciwie tylko czlowiekiem religji. Moja polityka jest pro
stq konsekwencjq mojej religji."
Podobne jest przekonanie Foerstera, ktore wyniosl sobie z domu
ojcowskiego. Z perspektywy tego przekonania widok Niemiec na
pelnial go przerazeniem. W przekonaniu jego utwierdzil go malo
znany polit yk i gl~boki publicysta niemiecki Frantz (1817-1891),
ktory misj~ dziejowq narodu niemieckiego widzial w zjednoczeniu
narodow europejskich, w tworzeniu wielkiej wspolnoty nie tylko
polityczno-gospodarczej, ale i duchowej. Frantz ch~tnie powoly
wal si~ na slowa Schellinga : "Niemcy zdajq si~ byc powolani ku
temu, by stac ' si~ narodem z narodow i· wbrew innym odbudowac
ludzkosc. Tylko w taki sposob zdolalem pojqC tajemniczy bieg
dziejow, ktore zmuszaly nas wlqczyc do naszej wspolnoty calkiem
obce 'narodowosci, czy tez pozostawiac je w pewnych cz~sciach na
szego obszaru".
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Wagner byl oczarowany myslami Frantza na temat federalizacji
Europy, bo zdaniem jego jedynie ona mogla zapobiec stoczeniu si~
europejskiej ludnosci w przepase. Niestety, Frantz pozostal glosem
wolajqcego na pustyni. Przerazony pruskim militaryzmem, pisal
on w r. 1877: "Niewola militryzmu juz si~ na Niemcy zwalila... Co
gorsza, doszlo do zbrutalizowania umyslow, do wyjalowienia dusz,
a spoleczenstwo grz~znie 'W maternalizmie g1I'ozqcym zagladq wszy
stkiemu co dotqd bylo uwazane za fundamentalne rysy narodowego
charakteru niemieckiego. Ladny rozmach narodowy... ! Nowa Rzesza
wyszla z koszar berlinskich. Zamiast stae si~ chorqgwiq na gmachu
europejskiego pokoju, stala si~ ona kamieniem w~gielnym europej
skiego systemu wojennego... T~ slaw~ zdobylismy, oczywiscie, dzi~
ki temu, ze wszystkie narody studiujq nasze urzqdzenia wojenne
a Krupp stal si~ firmq swiatowq. Gdyby to bylo swiatowem po
slannictwem Niemiec, bylibysmy szcz~sliwie u celu. Jesli natomiast
poslannictwem Niemiec jest stae si~ oparciem federacji europej
skiej, zostalismy obecnie popchni~ci w kierunku, ktory coraz bar
dmej tOddala nas '00 celu. Makls yrna na'rzutliwego wladztwa 'OOe
rint, dum metuant', moze kiedy>s doprowad.zi.e do wd,e1!kiej Koali.cj,i
przeciwko nowej Rzeszy niemieckiej - ale przyjaciela nie pozyska
nam ani jednego".
Sprawa niemiecka - twierdzi Foerster - staje si~ zrodlem prawie
wszystkich dzisiejszych kryzysow. Dzi~ki swym kolom kierowni
czym, politycznym i naukowym Niemcy stali si~ likwidatorami
wszystkiego z czego w ciqgu wiekow powstala dzisiejsza Europa.
Racjonalizm niemiecki rozlozyl zupelnie wartosci moralno-religij
ne, cynizm zas polityczny juz ustami Fryderyka II pokpiwal sobie,
ze "Pan Bog trzyma zawsze z mocniejszymi bataljonami". Chodzilo
wi~c 0 posiadanie tych mocniejszych bataljonow w liczbie jak naj
wi~kszej. Wszystkie inne poddawano coraz wylqczniej tej pruskiej
idei naczelnej.
Wojna swiatowa zaskoczyla swiat okrucienstwami Niemcow
w Belgji, we F'r ancji, w Polsce, Hie tylk10 .p odczas walik i okupacji,
ale takze podczas odwtotu, znaczqcego si~ barbarzynskiem pusto
szeniem okolic, przez ktore przeszly wojska niemieckie.
Gdy wiese 0 tern rozeszla si~ po swiecie, Niemcy zaprzeczyli
i wyparli si~ wlasnych czynow. Foerster znowu z metodycznosciq
niemieckiego uczonego gromadzi dowody i punkt po punkcie wy
kazuje, ze jednak oddzialy niemieckie masowo rozstrzeliwaly lud
nose cywilnq w Belgji, oskarzajqc jq 0 napady na wojsko niemiec
kie, ze bezmyslnie palily miasta i wsie. Dzialo si~ to na podstawie
podejrzen, ze ludnosc roznych miejscowosci belgijskich brala udzial
w walkach. Dopiero pozniej ustalono, ze rykoszetujqce kule od
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dzia16w belgijskich i francuskich, znajdujqcych si~ w odwrocie,
zostaly wzi~te za kule wystrzelone z okien dom6w.
Przyszedl pok6j, nie tak okrutny, jaki zwyci~skie Niemcy po
dyktowalyby zwyci~zo n ym, i od chwili podpisania warunk6w teg()
pokoju zaczyna si~ kampania przeciwko " dyktatowi wersalskiemu" .
Foerster. przypomina V{ojn~ francusko-niem~eckq w latach 1870/81
i ci ~zkie warunki Bismarcka, nakladajqce na pobitq Francj~ 5 mil
ja rd6w kontrybucji.Ale Francja jak najlojalniej spelnila obowiqzki
trak tatowe i kontrybucj~ co d o grosza splacila. Niemcy natomiast
od samego poczqtku sabotowaly traktat pokojowy, starajqc si~ na
w szelki spos6b wykr~cic od swoich zobowiqzan. Foerster na tYIll
przykladzie, jednym z wielu, ustala r6znice mi~dzy moralnosciq '
francuskq a niemieckq.
Wreszcie nastaje praca nad utrwalaniem pokoju swiata. Zwyci~ 
skie panstwa demokratyczne myslq 0 r ozbrojeniu i w ciqgni~ciu
Niemiec do wsp61pracy przy odbudowie Europy, i panstwa te istot 
nie si~ rozbrajajq podczas gdy w Niemczech krzewi si~ kult w ojny.
Dziej,e si~ to, jak wszystko w Niemczech powojennych, z b rutal
n ym, jawnym cynizmem : - propaguje si~ pok6j sr6d naiwnych
Anglosas6w i wyzyskuje si~ sprytnie wszystko to co do h istorji
przejdzie jako briandyzm.
I
Niemcy nie chcq by5 narodem srod narod6w, ale si~gajq po wla
dz~ nad wszystkiemi narodami, opanowani mistycyzmem megalo
manskiego wybranstwa. Foerster cytuje m. in . glos pisarza nie
mieckiego Stapla, ktory wywodzi, ze "stanowiska narodu niemiec
kiego nie okresla liczba i masa, lecz rodzaj jego istnosci. Gdyby
w Polsce' mieszkali tylko dwaj Niemcy, znaezyliby daleko wi~ee j
niz miljony P olak6w. Bo Niemey to wlasnie Niemey! Absolutna
pogarda dla wszystkiego co nie jest niemieekie, to rys eharaktery
styezny Niemeow wog6le, ale dzisiaj ta pogarda jest wi~ksza niz
byla kiedykolwiek.
Z nikla z Niemiec kazda postac moralnosci, a zastqpila jq sila alba
sw oista przebieglosc. Foerster przytacza slowa niemieckiego dyrek
tora gimnazjum Riemanna, kt6ry na kongresie pedagogicznym
w Godesbergu oswiadezyl: "W sercu swojem jestem wrogiem wszel
kiego pacyfizmu, ale obey paeyfisci to nasi najlepsi sprzymierzen
cy". Europa nie znala prawdziwych Niem iec i w dziwnem zasle
pieniu nie chciala poznac ' rzeczywistosci, a tych, kt6rzy Niemcy
znali i m 6wili 0 ~ich prawd~, nie sluchala. Dopiero gdy takiemu
szlachetnemu Niemcowi, jak Carl von Ossietzky, zamkni~to usta
i mor dowano go powoli w oboza<;h koncentracyjnych, p rzypomnia
no sobie jego slowo: "Rewizja niemozliwego traktatu p okojowego
d omaga si ~ uprzedniej zmiany niemozliwego stanu duszy."
. -',:S
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Foerster nie zatrzymuje siE: jednak na krytyce Niemiec. Widzi
on fliepowetowane blE:dy Europy, ktora uczynila wszystko co mo
g1a, aby stwor;zyl: Niemcy dzisiejsze. Zdaniem jego, tylko wielka
zorganizowana sila moze przemowil: do rozsqdku ludzi, ktorzy procz
sHy niczego nie uznajq. Niemcy dzisiejsze chaotyzujq swiat, i to
z powodzeniem. Jest jednak w tych Niemczech cos czego moze nie\
dostrzegajq niedouczeni wladcy i ich potakiwacze, ale co jest n a
wskros realne. Foerster ustala degradacjE: tego panstwa z wyzyn
uniwersalnego powolania do nizin wielkich koszar. Umyslowosl:
niemiecka jest z gruntu niepodobna do umyslowosci przeciE:tnego
dobrego Europejczyka, a to dlatego, ze zostala fatalnie powiklana
przez prusactwo, ktore nie jest dalszym ciqgiem niemiectwa, ale
jego skazeniem.
Rozleglq wiedzE: Foerstera i jego bogate doswiadczenie zyciowe
uzupelnia wyjqtkowa zdolnosl: syntetyzowania zjawisk bardzo po
wiklanych. Oczytanie zdumiewa jqco rozlegle, kazde zdanie udo
wodnione, udokumentowane przy pomocy zrodel powszechnie do
st ~pnych. Bogactwo materjalu, zawartego w tej ksiqzce, jak 0 niej
sam autor mowi, czyni z nie j nie tylk o "filozofiE: kryzysu europe j
skiego", ale rodzaj encyklopedji.
Pawel H u lka-Lasko·w ski
Europa a sprawa ntemt ecka
Wladomooci Uterackie nr 5 z dn. 29 I 1939 r .

Mieczysfaw Niedziafkowski

MY$LI I RUCH
(...) Doktryny "totalizmu" i "rasizmu" m usialy pr~dzej czy pMniej
spotkac si~ oko w oko z doktrynq chrzescijanstw a, myslq Kosciola
Katolickiego w pierwszym rz~dzie.
Dni zalamania si ~ Kardynala wiedenskiego Innitzer a moznaby
tu nazwac dniami rozstrzygajqcymi. Kardynal Innitzer szukal k om
promisu. "Bialy starzec" z Watykanu polozyl kres wahaniom; pO
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wiedzial: nie! I chocby polska prasa "katolicka" - faszyzujqca ro
bila wysilki tysi~czne - nie zmieni to faktu, ze faszyzm "Trzeciej"
Rzeszy znajduje si~ w walce jawnej z Kosciolem Katolickim, i ze
fa szyzm !talii rozpoczyna tak samo walk~ nieomal jawnq. Czlowiek
wierzqcy szczerze naprawd~ musi wybrac: albo jedno, albo drugie.
Ujql ten "problem sumienia" swietnie Zygmunt Zulawski w na
szym artykule wigilijnym. C•••)
M . Niedzialkowsld.
MySH t ruch (fragment)
Robotnik n:r 1 z dn. 1 II 1939 r .

Adam Pr6chnik
TRZEBA WYBRAC

(... ) Idea wolnosci i sprawiedliwosci jest ideq uniwersalnq. Ogarnia
ona caloksztalt zycia i wszystkie jego dziedziny. Kto pragnie t~
ide~ do jednego tylko zastosowac odcinka, ten nieuchronnie popa
da w sprzecznosc wewn~trznq. Walka nasza 0 niepodleglosc z tej
uniwersalnej idei wolnosci czerpala SWq sil~. I nie byl to tylko ma
newr polityczny, jezeli sprz~gano spraw~ niepodleglosci ze spraWq
wyzwolenia chlop6w, ze spraWq zapewnienia robotnikom sprawie
dliwosci spolecznej, ze spraWq demokracji, ze spraWq r6wnych
praw dla wszystkich obywateli naszej ziemi, ze spraWq braterstwa
narod6w wsp61nie z nami mieszkajqcych. Nie byla to tylko sprytna
przyn~ta , aby pociqgnqc najszersze warstwy do ofiar dla wielkiej
sprawy niepodleglosci. Bylo to tylko zrozumiale pragnienie reali
zowania idei wolnosci we wszystkich przejawach Zycia. Dlugi sze
reg bojownik6w 0 odbudowanie niepodleglej Polski lqczyl orga
nicznie ide~ wolnosci narodowej z ideq demokracji, kt6rq jest idea
wolnosci obywatelskiej - z ideq sprawiedliwosci spolecznej, kt6ra
jest ideq wolnosci czlowieka. Tego organicznego, ideowego zwiqzku
nie mozna dzis rozerwac inaczej jak schodzqc wog6le z platformy
wolnosci. C... )
Adam Pr6chnik
Trzeba wybrac (fragment)
Robotnik nr 1 Z dn. 1 I 1939 r .
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A. Grodzicki

StOwO DYKT ATOROW
NOWE OBIETNICE I NOWE ZJ\DANIA
Mijajq juz echa ostatniej mowy Hitlera. Prasa calego swiata po
dala jq in ext ens 0, oczekiwali jej z zaciekawieniem i nie bez
niepokoju politycy w Europie i poza niq, wysnuli z niej wnioski,
przewidywania, proroctwa, obawy czy pociech~ publicysci i dzien
nikarze wszystkich narodow. Wywolala odglosy i repliki, komenta
rze i sprzeciwy. A teraz, kiedy przycichlo, nie podobna si~ oprzec
pewnemu zdziwieniu: Dlaczego zawsze powtarza si~ ta sarna hi
storia, kiedykolwiek przemawia ktorys z dyktatorow? czy slowom
ich nalezy przypisywac tak wielkq wag~, takq niezlomnosc i tak
wtietkq 'wiar~ w nie poktadac, by na Illrich budowac ho.rostloopy Ill'a
przyszlosc?
Chyba, ze wplywa na to zewn~trzny splendor, rozglos przez umie
j~tnq propagand~, rezyseria entuzjazmu, aktorska modulacja glosu
od cichego szeptu do rozdzierajqcego glosniki krzyku przy akom
paniamencie oszolomionej masy ludzkiej. To wszystko dziala jak
haszysz, burzy hierarchi~ waznosci, kaze wierzyc w wag~ slow
wyrzucanych z takim zapalem i przekonaniem. Chyba to dziala...
Bo tresc?
Ile razy przemawial Hitler, tyle razy mowil w 90 procentach to
sarno. Zawsze powtarzajq si~ te same ataki na republik~ wajmarskq,
te same gromy na demokracje, te same zachwyty nad' dzielem naro
dowego socjalizmu, te same wyzwiska na Zydow, te same zapew
nienia 0 pokoju. Trzeba to zresztq ciqgle powtarzac, by narod nie
wypuszczac spod dzialania narkotyku. Przed wyborami do Reich
stagu Hitler przemawial siedem razy w ciqgu miesiqca w roznych
miejscowosciach, zawsze mowil to sarno w troch~ innych slowach
i trzeba bylo mimo wszystko podziwiac cierpliwosc i jego i slucha
czow, ~torzy musieli to siedem razy sluchac, bo nie bylo wtedy
miejsca w Rzeszy, w ktorym by glos "Fuehrera" nie dochodzil bo
daj z glosnikow, ustawionych na wszystkich ulicach.
Zmienne jest w mowach Hitlera pozostale 10 procent, ktore od
nosi si~ do rzeczy w danej chwili aktualnych, a z reguly do nowych
zqdan wysuwanych po nowych zapewnieniach pokojowych i stwier
dzeniach, ze zqdania te Sq ostatnie. Potem nast~pujq nowe zqdania
itd. de capo al fine. Wlasciwie wi~c mozna zajmowac si~ omawia
niem tylko tej cz~sci mow kanclerza. Mozna stwierdzic, ze mowa
ostatnia miala charakter lagodniejszy, byla mniej agresywna, ale
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nie moina wiedziec, czy to bylo szczere wyloienie poglqdow dla
uspokojenia opinii swiatowej, czy tez dla jej uspienia. Bo zaraz
Qd poczqtku musimy bye nieufni, skoro uslyszymy np. ze caly kon:"
flikt czechoslowacko-niemiecki zostal sprowokowany przez Cze
choslowacj~, w co nikt nigdy nie wierzyl oprocz Niemcow, bo ci
w to wierzyc musieli. Albo, ze nie bylo mobilizacji w Niemczech,
choc oficjalnie podawano, ze byla demobilizacja. Albo k iedy Hitler
mysli 0 tym, co by bylo, gdyby ktos zaatakowal Wlochy, talc jak
by komukolwiek si~ to snilo, lub ktokolwiek mial w tym jakis cel,
oprocz chyba samych Niemcow, ktorzy mogliby pomyslec 0 losie
swych rodakow za Brennerem.
Po takich i paru innych stwierdzeniach trudno nam juz uwie
rzyc w prawdziwosc slow 0 pokoju. Tym tnidniej, ze pami~tamy
histori~ ostatnich lat i pami~tamy inne mowy "Fiihrera" i
padki, jakie po nich nastqpily.
Oto 21 maja 1936 roku po wprowadzeniu obowiqzkowej sluzby
wojskowej w Niemczech Hitler oswiadczyl: "Niemcy n ie m ajq za
miaru a tym mniej ch~ci mieszania sr~ do spraw wewn~trznych
Austrii, do zaboru jej lub przylqczenia do Rzeszy ... Rzqd niemiec
ki uszanuje wszystkie artykuly, dotyczqce wspolnego Zycia naro
d6w, lqcznie z ograniczeniami terytorialnymi" , i w rok potem,
7 marca 1936, Hitler zajql zdemilitaryzowanq stref ~ nadrenskq bez
zadnych uprzednich rokowan... Tego samego dnia zapewnil: "Nie
mamy juz do przedstawienia zadnych rewindykacji w Europie"
a 31 stycznia 1937 stwierdzil uroczyscie : "Obecnie okres tego, co
nazywajq niespodziankami jest skonczony". W r ok potem, 10 mar 
ca 1938, wojska niemieckie wkroczyly do Austrii... R6wnoczesnie
Goering wezwal posla Czechoslowackiego w Berlinie, by mu
oswiadczyc: "Czechoslowacja nie rna zadnego powodu do zan iepo
k ojenia, poniewaz Niemcy nie majq wobec niej zadnych zqdan tery
torialnych". W pazdzierniku tego samego r oku Czechoslowacja zo
stala zmuszona do oddania Sudet6w... W mi~dzyczasie slyszelismy
w iele zapewnien 0 niezlomnosci slowa, danego pr zez Niemc6w,
o uczciw osci, pokojowosci itd.

wY

Teraz Hitler "wierzy w pokoj". Czy trzeba by si~ bylo bardzo
<iziwie, gdyby za miesiqc wypowiedzial wojn~ choeby calemu swia
tu? Nie twierdzimy byna jmn iej, by tak, mialo bye, ale opierajqc
s i ~ jedynie na ostatniej mowie i na dotychczasowej praktyce, mu
simy przyjqe, ze teoretyczriie t akie rozwiqzanie jest akurat tak
sarno prawdopodobne, jak kaide inne. Dlatego nie naleiy przywiq
zywae zby tniej wagi mowom dy ktatorow i w yprowadzae z n ich po
ch opnych wnioskow . To t ylko slowa, slowa, slowa ...
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DlategQ nawet nie mQZna tak bindzQ martwie si~, ze Hitler nie
zagwarantowal nienaruszalnQsci granic PQIski. Wprawdzie mQzna
si ~ dziwie, ze zrQbil to' w sWQim czasie i wQbec WIQch i wobec
Francji, a zapQmnial jakQs 0' panstwie, z kt6rym zawar! pakt 0' nie
agresji, ale gdyby dal takll gwarancj~, to' czy czulibysmy si~' z tej
strony tak bardzQ bezpieczni?
I przypusemy, ze dla zdQbycia PQkoju danQby NiemcQm kolQnie,
to czy mQzna miec juz nie pewnQse, ale przynajmniej nadziej~, ze
to zq d ~ni e b~dzie Qstatnie, Qfiara celQwa i dla PQkQju kQrzystna?
W MQnachium przeciez zlQzQno juz jednq Qfiar~, a 0' jej wartQsci
Qpinia eurQpejska az nazbyt pr~dkQ zdQlala sQbie wyrQbie zdanie.
,..
Trzeba bye bardzQ QstrQznym, gdy ma si~ dO' czynienia tylkQ
z slowami, kt6re dewaluujll si~ w zawrQtnym tempie...
A. Grodzlcki
SZowo ayktator6w. Nowe o btetn! ce ! nowe zqdania
Plast nr 7 z dn. 12 IT 1939 r .

r
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W WIRZE DZIEJOWYCH WYDARZEN
(...) Okazalo si~ dowodnie, ze jedynym czynnikiem w Europie
srodkowej, zdolnym przeciwstawie si~ Niemcom, jest tylko Pol
ska. Zrozumiala Anglia dopiero po 20 latach bytu odrodzonej Pol
ski, ze Polska jest zwornikiem sklepienia Europy, ze bez silne j
Polski nie moze bye r6wnowagi w Europie. Za pozno dostrzegl to
sarno Napoleon i zaplacil za to SWq kl~skq w Rosji. W ostatniej
chwili doszla do tego przekonania wreszcie i Anglia, w dobrze
zrozumianym takze wlasnym interesie. Granice bezpieczeilstwa
Anglii przesun~ly si~ z tq chwilq nad Wisl~. Anglia uznala, ze bez
pieczenstwo Polski, to takze bezpieczenstwo Anglii i Francji. .
I tak przyszla deklaracja rzqdu angielskiego, gwarantujqca Pol
sce natychmiastowq wszelkq pomoc ze strony Anglii na wypadek
zagrozenia jej niepodleglosci. Jednostronna gwarancja Anglii, po
pobycie w Londynie min. Becka, zamienila si~ na uklad dwu
stronny polsko-angielski, w ktorym oba panstwa zobowiqzaly si ~
przyjse sobie z pomocq, gdyby zostaly zagrozone.
Z chwilq ogloszenia deklaracji angielskiej, polityka Europy wkro
czyla na nowe tory. Niemcy jednak nie chcq si~ pogodzie z my
slq, ze Polska rna prawo poszukae zwiqzk6w takich, jakie uwaza
za potrzebne dla swego bezpieczenstwa. Wszak uklad polsko-an
gielski nie rna zamiarow zaczepnych i skierowany jest przeciwko
kazdemu napastnikowi. Jezeli Niemcy nie majq zamiaru napadae
na Polsk~ czy Angli~, to pytamy si~ skqd ta wscieklose? Otoi:
wscieklose ta plynie ze swiadomosci, ze swym stanowiskiem zde
cydowanym Polska kladzie na razie kres dalszemu bezkrwawemu
posuwaniu si~ Niemiec w Europie srocIkowej i poludniowo-wscho
dniej, Polska chcialaby wierzye Niemcom, ze uklady dla nich s1t
swi~te, ale dotychczasowe post~powanie swiadczy 0 czyms zgola
przeciwnym. Nic dziwnego, ze i Polska tak jak caly swiat dzi
siejszy, stracila zaufanie do dobrej woli Niemiec i do ich slowa,
chociazby najuroczysciej dawanego. Sama ze swej strony z pew
nosci q dochowa ukladu, ale musi bye przygotowana na wszelkie
niespodzianki. A te mogq przyjse przede wszystkim ze strony
Niemiec.
Polska i Europa weszly w stadium napi~cia i pogotowia. Nie
bezpieczenstwo katastrofy wojennej zawislo nie tylko nad calC!
Europq, ale i nad calym swiatem.
Sytuacja, przez uklad polsko-angielski stala si~ jasnq. Z jednej
strony stan~ly narody i panstwa pragnqce pracy, pokoju i wolnosci
i sprawiedliwosci dla wszystkich, z drugiej strony stojq Niemcy,
dqzqce do panowania nad Europq i swiatem, chcqce narzucie prze
mocq niewol~ wszystkim slabym.
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Wspierajq ich na razie jeszcze Wlochy faszystowskie, kt6re za
wiedzione pO wojnie swiat.owej dla nich zwyci~skiej, pr6bujq dzis
nowych zdobyczy. Nie zadowolily si~ Samq Abisyniq. Z jednej
strony panstwa reprezentujqCe prawie polow~ ludzkosci i nieprze
brane skarby surowca, pot~g~ lqdOWq i morskq a nade wszystko
umilowanie wolnosci, mogqce liczyc na wsp6ldzialanie pot~gi Sta
n6w Zjednoczonych, z drugiej strony 120 milion6w Niemc6w i Wlo
ch6w i bardzo ograniczone mozliwosci. Wynik ewentualnego star
cia nie moze ulegac wqtpliwosci. A jednak mimo wszystko Wlo
chy i Niemcy mogq rozPE:tac wojn~ swiatowq.
Polska zdaje sobie spraw~ ze swego polozenia i liczy przede
wszystkim na siebie i dlatego musi dqzyc do napiE:cia wszystkich
sil i do wydobycia z narodu zapalu i swiadomosci 0 koniecznosci
stalego pogotowia materialnego i duchowego. Zbyt wielkie rzeczy
wchodzq w gr~, aby mozna dzis uprawiac polityk~ wlasnego po
dw6rka.
Nar6d zdal egzamin SWq postawq. Rzqd zaufania narodowego
powinien przyjsc.
W wtrze dzfejowych wyaarzen (fragment)
PiaSt nr 16 z dn. 16 IV 1939 r. I
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NIE PARCELOWAC ENTUZJAZMU

(...) Jest wreszcie jeszcze jeden wzglqd, decydujqcy 0 koniecznosci
maksymalnego wysilku wlasnie w dniu dzisiejszym. Jest to wzglqd
na czlowieka, na obywatela, na ofiarne i patriotyczne spoleczen
stwo.
Gdy ostatnio z dnia na dzien w polityce mi~dzynarodowej r oslo
napi~cie spoleczenstwo polskie godnq i m~znq postawq zadzi
wilo caly swiat. Widzi on, ze jestesmy gotowi. Gotowi na w szelkie
ofiary, jakie Panstwo zazqdac moze od obywateli.
Jestesmy nie tylko gotowi. Czekamy z niecierpliwosciq, az Pan 
stwo zazqda od nas tych ofiar. Czekamy z niecierpliwosciq - perni
wiary w wartosc zbiorowego wysilku.
I oto Panstwo zazqdalo od nas pierwszej ofiary: pieni~zy na
obron~ przeciwlotniczq. Zqdajqc zas, da je nam moznose zadoku
m entowania naszych uczue, naszej wiary i naszej mocy.
ad dawna czekalismy na t~ chwil~ : zbiorowego zespolenia si~
w wielkim wysilku w dqzeniu do wielkiego celu. Oto wi~ c m amy
p rzed sobq wielki cel. A przeto i wysilek musi bye wielki. Nar6d
p olski pragnie wielkiego · wysilku, i tylko wielki wysHek zaspokoi
jego aspiracje i napelni go zadowoleniem z dobrze spelnionego
obowiqzku.
Entuzjazmu nie wolno parcelowac...
ad dawna to podkreslamy : Polacy Sq st~sknieni za wielkimi za
daniami i wielkimi osiqgni~ciami. Trzeba im dac moznose wsp61
pracy w tych osiqgni~ciach . B~dzie to polityka mqdrego oszcz~dza
n ia rzeczy najcenniejszych: zaufania i poczucia spolecznego.
Nie wolno marnowac kapitalu entuzjazmu. Sq ofiary. kt6rych
si~ nie odrzuca, bo nie zostanq ponowione. Takq ofiarq jest ofiara
skladana dziS Panstwu przez spoleczenstwo: ofiara nie tylko pie
ni ~dzy, ale i zapalu, optymizmu, wiary. gotowosci do rzeczy n a
prawd~ wielkich.

•

Nte parcelowacl entuzjazmu (fragmenty)
Ga'leta Polska nr 90 z dn. 31 ill 1939 r .
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DOSWIADCZENIE

(...) P6ki jednak nie doszto jeszcze do doswiadczenia wojennego, do
dowodnego stwierdzenia, do jak olbrzymich wysHk6w gospodar
czych zdolny jest zjednoczony w jednym wysHku i dqzeniu do jed
nego Ic elu narod - potraktujmy jalm cerune doswiadczenie obecne
dynamiczne poczynania naszej polityki gospodarczej.
Stwierdzimy w6wczas, ze wiele rzeczy, kt6re "liberalom" wyda
waly si~ niemozliwymi jeszcze przed paru miesiqcami, dzis Sq rea
lizowane zcalym spokojem i powodujq nie zadnq katastrof~, lecz
o z y w i e n i e i pop raw~. Stwierdzimy w6wczas, ze w za
truwanej dotychczas defetyzmem "liberaI6w" i innych konserwa
tyst6w atmosferze gospodarczej Polski pelno bylo u r 0 jon y c h
niemozliwosci, uswi~conych tradycjq falszywych "tabu" i d~tych
fetysz6w, k t6re, jak purchawki, p6p~kaly w chwili dziejowej, po
zostawiaj qc po sobie sm~tne stwierdzenie niewykorzystanych oka
,zji i niepotrzebnych op6zniefl.. Stwierdzimy w6wczas, ze gospodaro
wac smielej, odwazniej, z wiarq we wlasne sHy - nalezy n i e
t y I k 0 w chwili narastajqcego niebezpieczeilstwa q.le i cod z i e n
n i e, ale i w6wczas, gdy niebo jest czyste. Stwierdzimy wreszcie,
ze mobilizacja gospodarcza jest tym 0 s z c z ~ d n i e j s z a, tym
bardziej t a n li. a, im wi~cej jest lI1a lI1iq czasu Ii iro jaSoiejsze ho
ryzonty.
I dlatego obecne dynamiczne i interwencyjne poczynania polity
ki gospodarczej w Polsce nie powinny bye traktowane ani jako
zlo konieczne, ani jako prowizorium, ani jako pasywum w dorob- '
ku gospodarczym Rzeczypospolitej. Wprost przeciwnie _. mamy
przed sobq p r z e k 0 n y w u j q c e o s i Ie i m 0 z I i w 0 s
ci a c h pol ski eg 0 n a rod u d 0 S w i a d c zen i a, mamy
przyklady, dowodzq<;e zar6wno szkodliwosci dawnej ostroznosci jak
i walorow polityki smialej, mamy d r 0 g 0 w s k a z na przyszlosc
dla codziennej, pokojowej, tw6rczej pracy nad podniesieniem gos··
podarczym Polski.
\
Dogw.l adczente (fragment)
Gazeta Polska nr 123 z !In. 5 V 1939 r.
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Stanistaw Piasecki

BO JESLI MA Bye WOJNA.. .
Jest w Polsce spokoj, opanowanie, gotowosc. Z wyglqdu miasta,
z t~tna stolicy mierzonego objawami zewn~trznymi, nikt by si~ nie
domyslit, ze to przeciez stolica kraju, ktory jutro juz moze b~dzie
musial stanqS do walki, jesli komus tam na szerokim swiecie nie
dopiszq nerwy, jesli ktos tego spokoju naszego nie doceni i prze
ciqgnie chocby 0 milimetr strun~. W kosciolach tylko, pelniejszych
niZ zawsze, tylko w zarliwszym niz zazwyczaj szepcie modlitw
przed . oltarzami, czujne ucho mogloby si~ dosluchae, ze Polska
gl~boko przezywa t~ chwil~ osobliwq, przeiywa jq nie zewn~trz
nymi gestami, ale skupieniem sil duchowych.
Psychicznie jestesmy juz na wojn~ przygotowani zupelnie; nie
znaczy to, zebysmy jej gwaltownie chcieli ; ale narzucona - nie
zaskoczy nas. Przyjdzie, jak cos zwyklego, co zawsze narod spot
kae moze i co trzeba dobrze, jak najlepiej wypelnie.
Na gluchej wsi mazowieckiej, kilkadziesiqt kilometrow od War
szawy, rozmowa w niedzielne popoludnie z kilku gospodarzami.
Sq wsrod nich starsi, co pami~tajq wielkq wojn~, Sq rnlodzi, ktorzy
jeszcze nigdy w ogniu nie byli. Mowi si~ zrazu 0 sprawach zwy
klych, miejscowych, potem, takim samym tonem, 0 ostatnich wy
darzeniach politycznych. Pada jako konkluzja zdanie:
- Jak b~dq si~ zanadto stawiae i na nas nalazie, no to trzeba
juz chyba b~dzie raz tych German6w pobie. Zeby byl spokoj. In
nej rady nie rna.
Tak jest dobrze i tak bye powinno: gotowose. Byle ta gotowose
nie wyradzala si~ w zastoj.
Rozmawiam z wzi~tym adwokatem warszawskim:
- Od miesiqca - powiada mi - w kancelarii pustki. Nowych
klient6w prawie nie rna. Nikt nie rozpoczyna sprlj.w, bo jesli rna bye
wojna ...
To juz nie jest dobrze. Sztuka bowiem gotowosci dojrzalej po
lega na tym, by bye gotowym w niczym nie zmieniajqc norrnalnego
trybu zycia ani planow na przyszlose. Pewnie - za granic~ wy
.jezdzae bez koniecznej potrzeby, ot sobie dla rozrywki, raczej si~
w takich chwilach jak obecna nie radzi. Ale poza tym? (...)
Trzeba bowiem sobie zdae spraw~, ze Niemcy przechodzq obecnie
ci~zki kryzys ideowy. Trzeszczy w swoich najistotniejszych pod
stawach doktryna narodowego panstwa niemieckiego, doktryna
konsekwentna i przez to sugestywna. Wywrocila si~ w ciqgu jed
nej nocy, gdy zmotoryzowane kolumny niemieckie zajmowaly Cze
chy. Niemalych wysilkow, niemalych lamancow myslowych trzeba,
by jakos wytlumaczye t~ doktrynalnq wolt~.
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Przez lata cale historiozofia hitlerowska bardzo zle si~ wyrazala
o Karolu Wielkim, przeciwstawiajqc mu jako wz6r, a dla dzisiej
szych pokoleil. prototyp do nasladowania - saskiego Windukinda.
I oto przed kilku dniami, w dzieil. 1-go maja, sam Rosenberg jedzie
do Akwizgranu, by tu wyglosie mow~ ... ku czci Karola Wielkiego
i by obwolae Hitlera drugim Karolem Wielkim.
Dose sucho r6wniez wyrazano sie: w hitlerowskiej publicystyce
o Bismarcku. I oto Geburstag Hitlera staje sie: okazjq do przypo
mnienia polityki "Zelaznego Kanclerza", kt6ry nagIe staje sie: n'le
mal poprzednikiem Fiihrera. Bismarckowska pickelhauba zjawia sie:
na ilustracjach w prasie, a wieniec od kanc1erza Hitlera manife
st acyjnie zdobi grobowiec nowego poprzednika. (...)
U dna calej sprawy lezy kryzys moralny. Moralnosc narodowo
-socjalistyczna bez sankcji metafizycznej, bez oparcia 0 religie:,
wikla si ~ ustawicznie w sprzecznosci. Zapytalem przed paru mie
siqcami jednego z dziennikarzy niemieckich, bawiqcych w War
szawie, czym sobie tlumaczye wyrazny powr6t pornografii w cza
sopismach niemieckich. Odpowiedzial mi bez wahania i z pewnosciq
siebie:
- Najwazniejszym problemem Niemiec jest problem populacyjny.
P otrzebujemy dzieci, za wszelkq cene: duzo dzieci. Oboj~tne jest
zupelnie, czy Sq to dzieci slubne, czy nieslubne . Totez utrzymywa
nie obywateli w stanie pewnego podniecenia seksualnego wychodzi
r aczej n a rodowi l'\a pozytek. Dlatego wycofalismy si~ z bezsensow
nej, narzucone j narodom aryjskim przez chrzescijanstwo, falszywej
wstydliwosci. To nie prowadzi do celu.
K r6tkowzrocznosc tej tezy jest tak oczywista, ze szkoda kazdego
slowa. Ale jakze charakterystyczne jest to dla tego chaosu poje:e,
jaki wytwarza sie: ostatnimi czasy w Niemczech w a t mosferze upa
ja nia sie: sukcesami demonstrowania sily.
Mo:i:na natomiast miee powazne wqtpliwosci, czy ta sila, gdy
przy jdzie jej uzye naprawd~, a nie na defiladzie Unter den Linden,
nie okaze sie: silq fikcyjnq. Bo nar6d, kt6ry wejdzie w wojne: w ta
kim kryzysie ideowym i kulturainym, w jakim znajduje si~ nar6d
niemiecki, moze latwo stracic busole:. Zwlaszcza nar 6d niemiecki,
przyzwyczajony do nakaz6w z g6ry, wyraznych i jednoznacznych.
Nigdy powta rzanie tego nie be:dzie zbyt cze:ste : w obliczu mozli
wosci wojny wlasnie najwazniejsze stajq si~ dla kazdego kraju
problemy wewn~trzne . Wszystkie: polityczne, gospodarcze, spolecz
ne, obyczajowe, kulturalne. I:..atwiej je wtedy rozwiqzywae, bo po
waga sytuacji automatycznie usuwa na bok wszelkie wzgle:dy ubocz
ne, wytwarza atmosfere: lepszego wzajemnego rozumienia sie:. Tak
jest obecnie w Polsce.
2 -
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1 na pewno - nie tylko dlatego, co powiedzial w Sejmie min.
Beck 0 naszej polityce zewn~trznej, daloby si~ dzis osiqgnqe jed
!Ilomyslnosc. Daloby si~ jq tak. sarno osi qgnqe dla rwielu oczywistych,
choc lezqcych odlogiem problem6w wewn~trznych .
Chwila jest szczeg6lniej wama, taka jaka zdarza si~ raz na kilka
dziesiqt lat. Stajemy naprzeciw narodu niemieckiego, przechodzq
cego kryzys ideowy ~ wszelkimi mozliwosciami wYJscia z kryzysu
u nas . Nie trzeba tlumaczyc, jakq mialo by wag~ osiqgni~cie mono
ideow osci polskiej, gdyby doszlo do wojny.
Bo jesli rna bye w ojna...
Bo jesli rna bye wojn a, to n ie rna ani chwili czasu do strace nia,
n ie t ylko na zbrojenie si~, nie tylko na rozbudow~ przemyslu wo
je nn ego nie tylko n a mobilizacj~ psychicznq - to wszystko si ~ juz
robi.
Ale takze nie rna chwili czasu do stracenia na wzbogacanie Zy
cia n arodowego w kazde j dziedzinie, bo wojna dzisiejsza jest wojn q
totalnq, w kt6rej mierzq si~ ze sobq n ie same armie, ale cale n arody.
C a I e, to znaczy w e wszystkich swoich przejawach. 1m zwykle,
codzienne zycie b~dzie peln iejsze, tym silniejszy b~~zie n ar6d, ru
szajqcy do boju .
Gdy panstwo calq SWq gospodark~ n astawia na woj n~, gdy musi
skoncentrowae na jej przygotowanie caly wysilek fizyczny, . skq
piqc - i slusznie - na wszelkie inne cele, spoleczenstwo wziqe
musi na siebie tym ci~zszy obowiqzek utrzymania Zycia kraju
W stanie najzupelniej normalnym.
Bo przeciez kazdy sposobiqcy .si~ do boju nar6d wiedziee to do
b rze powinien, ze cele, jakie si~ stawia, i kt6re zdajq si~ bye prawie
nieosiqgalne na innej drodze, niz wojennej, osiqga si~ nieraz wla
sn ie wtedy - bez wojny. (...)
Stanislaw Piasecld
.leAl! rna bye! wo.lna... (trag memty)
P.rosto IZ Mostu nr 20 z <In. 14 V 1939 r.

Bo

Eugeniusz Bielenin
POSTA WA SPOl ECZENSTWA POLSKIEGO
W decydujqcych chwilach, jakie przezywamy, ujawnily si~ w ca
lej pelni wielkie cnoty spoleczenstwa polskiego: patriotyzm, spo
k 6j, opanowanie, sk up ienie si~ kolo armii, a nade wszystk o zdecy
dowana wola obrony n iep odleglosci Ojczyzny.
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Pos taw ~ takq wykazaly tak m asy chlopskie jak i robotnicze, ' tak
inteligencja, jak i mieszczanstwo, tak miasto jak i wies.
Nim jeszcze minister Beck, imieniem rzqdu odpowiedzial: 
"nie" - na ~ane zqdanie Hitlera; juz w czesniej pow iedzialo to
cale p olskie sp oleczenstwo swoim zachowaniem si~, podkreslajqc
to stanowisko swojq ofiarnosciq na cele obrony P a nstwa .

STANOW ISKO W SI
Pierw sz orz~dnym wydarzeniem, szczeg61nie dla wsi, stal si~ -bez
sprzeczn ie powr6t do kraju Wincentego Witosa. Powr6t ten zaelek 
t ry zow al masy fchlopskie, wplynql lIla wies 'orzezwiajq'co. Notujemy
fak t, ze wszelkie zeb rania ludowe, cechuje dzis w ielk ie ozywienie,
silna frekw encja u czestnik6w . PeIne obywatelskie uswiadomienie
chlop6w wyst~pu j e w calej pelni. Ojczyznie oddajq to, co je j si~
milezy, w yrazaj q u fnosc do armii p olskiej, zdajq sobie spraw~ z p o
w agi chwili. Chlopi w tym r oku spieszyli si~ gwaltow nie, by w polu
wszystk o mozliwie rychlo obrobic. "Nim ruszymy - na woj n~,
gru nta mUSZq byc obrobione, ziemia nie moze nie rodzic". - T ak
m 6wiono. Z drugiej strony - trzeba to z naciskiem podkreslic 
ch lopi w dalszym ciqgu uwazajq swoje postulaty polityczne za waz
ne i nieprzedaw nione. Te tak liczne w ostatnich tygodniach zjazdy
ludowe - poza gotowosciq oddania zycia w obr onie Ojczyzny, r oz
brzmiewajq z calq stanowczosciq domaganiem si~ zrealizQwan ia
znanych postu lat6w. (... )

Eugeniusz Bielenin

Postawa spo!eczeiistwa potsktego (fra gmen t)
Piast. nr 20 z dn. 14 V 1939 r.
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Adam Pr6chnik
WOJNA NARODOWA
Na rod polski znajduje si~ w stanie pogotowia m oralnego. Jest
niemnri.ej waiJne, niz pogQtow.i e rmilitarne. Nie chcem y bow,i em
uprzedzae dalszego biegu wydarzen, ale jednq rzecz musimy stwier
dzic. Jezeli Polska zostanie wplqtana w wojn~ , b~ dzie to w ojn a
narodowa.
Co to jest wojna narodowa? Jest to wojna, ktorq toczy cary narod,
bez wyjqtku, 0 swojq egzystencj~. J est to cos wi~c ej, niz wojna,
prowadzona przez najwi~kszq nawet armi~, ktorej szeregi liczq si ~
w miliony. Prowadzi jq nar6d jako calosc, mlodzi i starzy, m~z
czyzni i kobiety, nawet dzieci. Prowadzi jq si~ z broniq i bez broni,
. z k a r a binem w garsci i golq pi~sciq. Jest to zbiorowy, pot~zny od
ruch calego spoleczenstwa. Wojna n a rodowa jest to wojna, w ktorej
k a zdy musi zlozye SWq dan, kazdy musi zdobye si~ na najwyzszy
wysilek. W czasie wojny na rodowe j moina tylko dwie rzeczy czy 
nie, walezye, lub pracowac dla walczqcych. Wojna narodowa jest
to przelom duchowy, ktory przeiywamy wszyscy, przelom polega
jqcy na tym, ze przestaje si~ cenic wszystko poza wolnosciq, ze
wszystko inne traci swojq wag~. Traci przede wszystkim wartose
Zycie czlowieka i to w jego wlasnej swiadomosci. Kazdy odczuwa
t o gl~boko, nie jako frazes, ale jako realnq rzeczywistose, ze raczej
zginqc w walee, anizeli zyc w niewoli . W wake narodowej nie
w ystarczy twierdzic, ze kazdy uczyni co jest w jego mocy. Kazdy
m usi czynie wi~cej niz jest w jego mocy, k onieczny jest wysilek
ponad sHy.
Sytuacja jest wszak tego rodza ju, ze mamy do czynienia z prze
ciwnikiem od nas silniejszym i pot~zniejszy m , i ze mamy przyja
ci6l daleko. J ezeli decydowae rna sarna sila fizyczna , jezeli wszystk o
rn a bye zalezne od stosunku sil, od ilosci mieszkancow, wojska
i srodkow technicznych, poloienie nasze mogloby bye niewesole
i w alka moglaby od samego wst~pu bye bezprzedmiotowa. Inacze j
s i ~ dzieje, gdy wojna jest narodowa. Wtedy nawet maly narod
szwajcarski moze obronie SWq niepodleglose, wtedy Grecy odpieraj q
najazd niezmierzonych chmar perskich, ~tedy Iud hiszpanski st a- .
wia opor nawet niezwalczonemu Napoleonowi. Nawet maly nar6d,
kt6ry w calosci, w masie rusza do walki, jest niezwyci~zony, b o
wydobywa ' on maksimum sil, bo idzie jak fala i lawina. Walka na
r odowa posiada wszelkie szanse zwyci~stwa . (...)
Olll-O

Ada m PJ'6chnik
Wojna narod owa

R o botnik nr 144 z dn . 24 V 1939 r .
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St. Banczyk

WOJNA A WYCHOWANIE
(...) W panstwie totalistycznym (dyktatorskim) nie wolno wychowy
wac czlowieka, istnieje tylko tresura niewolnik6w. Wszelkie ruchy
religijne jednakowo si~ nienawidzi, jako konkurentow w wychowa
niu. 0 ile faszyzm toleruje religi~ - to jest mu to potrzebne do
podbojow, do swi~cenia armat i blogoslawienstw zaborczych. Jesli
zas ktos w imi~ religii przeciwstawia si~ zasadzie faszyzmu, jak to
uczynil papiez Pius XI, kt6ry pot~pil zasad~ rasizmu, najwi~kszy
ideal hitleryzmu, wowczas wychodzi szydlo z worka i faszyzm po
k azuje swoje rogi, kim on jest.
Rosenberg szef akcji kulturalnej narodowo-socjalistycznej
w Niemczech wydal ksi q zk~ pt. "Mythus des XX Jahrhundertes"
("Legenda XX wieku") przeznaczonq dla wychowawcow i nauczy
cieli. Nauki swe i wskazania str escil w 50 tezach (zdania ch), w kt6
rych zionie nienawiSciq do calego chrzescijanstwa.
Oto kilka tych tez:
1. Chrzescijanstwo jest religiq niewolnik6w i glupcow, albowiem :
,,'ostat'l1i b ~d q pierwszy.mi", "blog'osl.awieni ubodzy duchem".
2. Chrzescijanstwo jest rowne komunizmowi.
3. Chrzescijanstwo stawia murzyna i Niemca na rowni .
4. Chrzescijanstwo jest namiastkq (Ersatz) zydostwa i dzielem
Zydow; jego centrala jest w Rzymie.
5. Jezus jest Zydem.
6. Czwarte p r zykazanie jest zydowskim szachrajstwem (Gescheft).
7. Neron mial podstawy do przesladowania ; zniszczyl tez zydow
skiego ducha (chrzescijanstwo).
9. Chrzescijanstwo jest zawsze pokrywkq dla zydostwa.
Tezy te zwalczajq sam q ide~ chrzescijanskq, kt6ra glosi tak szla
chetne zasady, jak milose blizniego, ktore si~ nigdy nie przezywaj q,
bo stanowiq najwyzsze wskazowki moralne . Ale tam, gdzie sieje si~
nienawisc, gdzie si~ chce drugiego trzymae w niewoli, gdzie si ~
ch ce grabic, zabijae, mordowae - tam idea gloszqca milose bliznie
go, milose nawet nieprzyjaciol - taka 'nauka i t akie wychowanie
jest wrogie faszyzmowi, bo godzi w jego zasady. 10-ro przykazan
boskich, ktore zakazujq zabijae, krase, cudzolozyc - to jest wrogie
fa szyzmowi, bo to godzi w ich zasady, w zasady rozboju faszystow
skiego, w zasady grabie:i:y. Dla Niemca (faszysty) jest ublizeniem
i zniewagq stae pobok murzyna, czy innoplemienca. Nie w a rtosc we
wn~trzna zalet brana tu jest pod uwag~, ale kolor sk6ry, lub rasa
czlowieka. Oczywiscie chrzescijanstwo glosi inne zasady: nie skora,
nie grubose kosci stanowi 0 wartosci czlowieka, ale jego tresc du
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chowa. Dalej 1;l.osenberg odrzuca wszystko, choeby najsluszniejsze,
CO od Zyd6w pochodzi. Naw et brzydzi si~ sa mym Chrystusem 
b o t o zyd, a wi~c i jego naukq, jego idealami - ty m wszystkim,
co glosi chrzescij anizm. Utozsamia to z dzisiejszym ±ydostwem.
Nawe t powiad a, ze centrala zydostwa jest w Rzymie.
W swoim zacietrzewieniu paplq, co slina przyniesie, gorzej 
wychow ujq t ak mlode pokoienie niemieckie, w znawiajqc odwiecznq
drapiezn osc germaI'l skq w stosunku do Slowian.
A. przeciez jest w zyciu narod6w norm aln q drogq r ozw6j ku do
skonalosci, a nie cofanie si~ d o jaskiniowej dziczyzny. Toz ludy
nor dyck ie (ludy p61nocy) sly n~ly ongiS z r ozboj6w, plqdru jqc zie
mi~ Slowian i grabiqc ich m ienie. Czas i wych owanie wy plenilo
d rapiezn osc nordyk6w, a obecnie n arody te mogq bye raczej przy 
kladem poszanowania mienia i wolnosci cu dze j. Zapanowal u n ich
(Dania, Szwecja, N orw egia itd .) p rastar y duch Slowian, ze tylko
pracq doch odzi si~ do bogactw, a n ie rozboja mi. Brzydzq si~ napa
d ami i grabiezq. Zdzialalo to w ychowanie, gdyz w k r a jach tych pa
n u je i w ycho',w uje de mokracja : Wolno sc, R6wnosc i Braterstwo. Na
tych zasadach oparty u5t r 6j zaciera pr zywa ry trady cyjne, a krzesze
:?asady szlachetniejsze.
Dla faszystow niem ieckich przeslad owanie jest sluszne, 0 ile to
dogadza ich an J,bicjom i zachciankom, a dla nas demokrat6w kazde
przesladowanie, choeby dla najwi~k szy ch ce16w, jest niesluszne
i uwazamy je za barbarzynstwo.
W chwilach d la nas k rytycznych, w chwilach, kie j faszyzm ger
m anski wyciqga r~k ~ po ziemie P olsk ie, kiej swe kly szczerzy, aze
by zniszczye dem ok r a c j ~, zniszczye to, co pach nie w olnosciq 
winnismy wyt~zye swe sily i bronie nie tylko swej ziemi, ale swy ch
zasad dem okr atycznych .
Ty m wyrazisciej w chw ili obecnej w idzimy slusznose naszego
wychowania opar~ego n a ety ce chrzescijanskiej i na szlachetnych
tradyCj ach naszych przodk6w - S16wian, ktorzy wierzyli tylko
w prac~ p okojowq , a zasady te Sq h aslami ruchu demokr atycznego,
kt6rego jestesmy pniem - fundamentem. Gdyby wszystkie narody
wychowaly s i ~ w tym duchu, n ikt by nie lakn ql cudzego, nie byloby
i wo je n.
St. Banczyk
W ojna a w y chow ante (fragment)
Wici n r 22 z dn. 28 V 1939 r.
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B~OZ I EMY BRONIC KAZOEJ GRUOKI ZIEMI! '

W incenty W itos .do w szystki ch ludowc6w

Obejmujqc prezesur~ Naczelnego K omitetu Wykonawczego
Stronnictwa Ludowego, Wincenty Witos w ydal odezw~ d o ludow
cow, kt6rq ponizej zamieszcza my:
Obejmu jqc obowiqzki Prezesa Stronnictwa Ludowego, zwracam
si~ do Was wszystkich z braterskim pozdr owieniem i gorqcq po
dzi~kq.

'"

Najpierw dzi~kuj~ tym, co dzierzqc zwierzchniq wla dz~ w ,Str on
nictwie Ludowy m - z Marsz. Ratajem na czele - dzwigali n a sobie
historycznq odpowiedzialnose, starajqc si~ godzie in teres ludu pol
skiego z do brem P anstwa i Narodu.
Dzi ~kuj ~ tym, co w trudnych i ci~zki c h w arunk ach kierowali
praCq w powiatach, gminach i gr omadach, nie zrazajllc si~ zadnymi
przeszkodami, dajqc ofiary ze siebie i mienia.
Skladam podzi~kowanie tym licznym, cichy m, szarym i niezlom
nym pr acownikom, co tworzqc milion.ow q a rmi~ stronnictwa, nie
sli na sobie ciE;zar pracy codziennej, tak twardej i trudnej a tak
nieodzownej.
W dziE;czny jestem wszystkim , co nie b ~ d qc scisle ze stronnic
twem zWiqzani, przychodzili jego cz19nk om z bezinter eSOWllq
pomOCq w czasach najci~zszych, nie zwazajqc na &traty i p rzykro
sci.
Wyrazam najwyzsze uznanie i podzi ~k owanie wypr 6bowanym
bojownikom co odrzucajqc wszelkie pokusy, hon or chlopski i g od
nose ponad wszystko stawiali. Obj awy te, b ~d q c e jasnymi pr omie
niami posr6d mrok6w sluzalstwa nie tylko napaw a jq mnie dumq
i otuchq, ale dodajq bodzce do dalszej walki i wysilk6w dla osiqg
ni~cia wytk ni~tych cel6w.
Nie t rzeba przypomin ac, ze naszy m celem byla i jest POLSKA
LUDOWA, P OLSK A P OTE;ZNA I NIEZALEZNA, P OLSKA WOL
NOSCI I ROWNOSCI, POLSK A PRAW A, DOBROBYTU I SPRA
WIEDLIWOSCI, POLSKA ZASAD NARODOWYCH, CHRZESCI
JANSKICH I DEMOKRATYCZNYCH, P OLSKA P RZEZ WSZYST
KICH UMU..OWANA I BRONIONA.
Wielkie te wzniosle a tak naturalne cele wymagajq nie tylko
zgodnej wytrwalej i wyt~zonej pr acy nas wszystkich, ale takze po
swi~cenia i qfiar .
PracE; t~ m usicie wykonae Wy kochani Chlopi. Wy tez musicie
. poniesc potrzebne ofiary, jesli naprawd~ pragniecie dobra Polski,
Waszego dobra i dalszych pokoleil.
Doceniajqc wsp61dzialanie tak st ronnictw politycznych, jak i zy
czliwych nam jednostek i zespo16w, m usimy przede wszystkim isc .
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wlasnq drogq i polegac na sobie. "Wlasna moe tylko moZe nas oea
·, "
1Ie.
Was, Chlopi, Was Ludowey wzywam do tej praey, do Was siE:
zwraeam z prosbq i nakazem: Stancie karnie w szeregaeh, spel
niajeie gorliwie swoje obowiqzki, nie eofajqe si~ przed zadnymi
przeszkodami, ani ofiarami. Tw6rzeie i wzmaeniajcie swojq organi
zaej~ i polegajeie na niej. GROMADA ZGODNA I ROZUMNA, TO
DOPIERO NAPRAWDE; WIELKI CZLOWIEK. Zgodnie z prawem
domagajeie si~ zmiany obecnych stosunk6w. Slusznosc i dobro
Panstwa przemawia za Wami. Wierzcie, praeujcie, wytrwajcie 
zwyci~zyeie, przynoSZqC szez~seie Ojezyznie i sobie.
Nie chowamy glowy w piasek, swiadomi jestesmy niebezpieczeil
stwa, zagrazajqcego mtszej Ojczsznie.
OSWIADCZAMY PUBLICZNIE: Jakkolwiek nie mysmy zawinili
obecnemu stanowi, WSZYSCY I WSZELKIMI SRODKAMI BE;
DZIEMY BRONIe: PRZED KAZDYM NAJEZDZCi\ NJE TYLKO
NASZEJ NIEPODLEGLO$CI, ALE KAZDEJ GRUDKI ZIEMI!
DLA TYCH CEL6w PONIESIEMY WSZELKIE POTRZEBNE
OFIARY!
Nie b~dziemy tez za to zqdac od nikogo uznania, ani przywile
j6w, ani zaplaty! Domagac si~ natomiast bE:dziemy az do skutku
tych praw, kt6re nam si~, jako obywatelom Panstwa, bezwzgl~d n ie
nalezq.
Warszawa, 22 maja 1939 r.
Wincen1y W,itOS
Prezes Sir,o'n nktwa Ludowe go
Bfldziemy broni6 kazdej grudki ziemi !

Wincenty Witos do wszys tkich ludowc6w
Piast nr 22 z dn. 28 V 1939 r .

W tadystaw Sikorski
ZNACZENIE WOJSKOWE GDANSKA
C...) Jak ongi kaprowie, tak dzisiaj lodzie podwodne nie mog'!
zdzialac wiele bez solidnego oparcia na lqdzie. Nie mozemy go na
razie znalezc w Gdansku. Wolne Miasto nie nalezy dzisia j wojskowo
do Polski. W 1919 r. zwyciE:zyla w Wersalu bl~dna teza, zgodnie
z kt6rq Polska silna i dysponujqca wszystkimi elementami wlasnej
pot~gi wojskowej jest Europie niepotrzebna. Przywr6cono nam za
tern uprawnienia gospodarcze przy ujsciu Wisly, umi~dzynarada-
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wlaHc je rownoczesme. Nie przyznano nam jednakowoz zadnych
u prawnien wojskowych, zadowalajqc sic;: przekazaniem Polsce w for
mie nieskonkretyzowanej i niewyraznej' protektoratu w ojskowego
nad Wolnym Miastem, kt6re zostalo, jak sic;: dzisiaj okazuje na kr6t
k o, zneutralizowane i rozbrojone.
Znalazlwszy sic;: w polozeniu tak przykrym musielismy zalozyc:
wlasny port wojenny, kt6ry powstal w 1923 r. w poblizu Gdyni.
Gdynia , nasza duma i prawdziwa perla Baltyku, lezy w zatoce gdan
skiej i jest oddalona na dlugosc strzalu armatniego od granic wol
nego miasta. Nie moglaby sic;: wic;:c ani bronic ani utrzymac z chwi
lq, w kt6rej pancerniki niemieckie zarzucilyby kotwice w zatoce
gda nskiej, alba gdyby artylerja memiecka zajc;:la pozycje na te1ry
torium Gda nsk a .
Zle sic;: wic;:c stalo, ze wic;:kszosc czlonk6w konferencji pokojowej
w Wersalu potralktowal<a polskie upraw lliienia rwo jskowe w Gda n siku
nar 6wni z niemieckimi. Polska w odr6znieniu od Niemiec ciqzy geo
graficznie i co za tern idzie i strategicznie, ku morzu Baltyckiemu.
Natomiast niemiecka przestrzen zyciowa ....wybiega na Morze P61
nocne. Morskie zagadnienia Polski Sq raczej natury obronnej, pod
czas gdy Niemcy prowadzq na Baltyku politykc;: wybitnie ofensyw
nq. Zagarniaj qc bezprawnie Klajpedc;: i sic;:gajqc zuchwale po
Gdansk, Trzecia Rzesza nie szuka przestrzeni zyciowej. Przecie z
Gdansk byl miastem umarlym , gdy pozostawal w scislym zwiqz
ku z Rzeszq. Wykonywa ona jedynie wiernie wojskowy testament
Fryderyka II, uznanego Wielkim przez Hitlera.
Niemcy dqzq ponadto od dawna i konsekwentnie do przeksztalce
nia Baltyku w zamknic;:te morze germanskie. Dysponujqc k analem
Kilonskim jako wlasnq drogq wypadowq, zyskaliby tym sposobem
olbrzymiq przestrzen, w kt6rej ich okrc;:ty wojenne czucby sic;: mo
gly, po zniszczeniu lub zneutralizowaniu przeciwnika w tym rejo
nie, najzupelniej bezpiecznie.
Przesmyk dunski, Wielki i Maly Belt, latwo zamknqc minami, jak
to wykazala ostatnia wojna swiatowa. Uzalezniwszy zas od siebie
panstwa skandynawskie, Niemcy zapewnilyby sobie stamtqd do
sta wc;: bezcennych surowc6w, bez kt6rych dlugotrwala wojna bylaby
d la nich wrc;:cz niemozliwa.
P owracajqc do Gda nska - stwierdzie musimy, ze tzw. wolne
miasto ciqzqce ku Trzeciej Rzeszy utrudnia nam wielce obronc;: Po
morza, bez ktorego nie moglibysmy zye i rozwijae sic;: normalnie.
Stawia nas w polozeniu cic;:zkiem w razie narzucenia nam rozprawy
o Prusy Wschodnie. Szachuje ewentualne plany, kt6rych wykona
nia moglaby sic;: podjqe polska £lota wojenna poparta przez wojska,
dzialajqce na lqdzie i sojusznik6w na pelnym morzu. (... )
Zapalczywose i upor teutonski, przygotowujqce dzis gorqczkowo
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nowq awantur~ Gdanska, - a te bywaly zwykle w naszej historii
zapowiedziq burzy w wi~kszym stylu, - rozbie si~ mUSZq w pr och
o nieugi~ ty odpor Polski. Nasz wolny dost~p do morza powinien bye
w tej chwili niezwykle trudnej, ale i korzystnej, ugruntowany
i wyjasniony bez reszty pod wzgl~dem wojskowym.
Polsk a, r ozbudQwujqc i utrwalajqc swoje stanowiska wojskowe
n a Baltyku, polqczona przez Rumuni~ z Morzem 'Czarnem i roz
p orzqdza jqca Murmaniem jako po-zycjq odwodowq, miee .b~dzie do
skonale warunki do dalszego zw yci~skiego lotu w wielkq i jasnq
przyszlose.
W ladys ta w Sikorski
Znaczeni e wojskowe G<lanska (frag menty )
Wiadomosci Literackie nr 31-32 z dn. 23-30 ViII 1939 ·r.

Kazimierz Smogorzewski

MOWIA: "GDANSK" -

A MV5LA ...

Ok res p olitycznego uspokojenia w stosunkach polsko-niemieckich
trwal prawie szesc lat. For malnie rozpoczql si~ dn. 26 stycznia
1934 r . podpisaniem deklaracji 0 niestosowaniu przemocy, ale jego
faktycznq inauguracjq byla rozmowa posla Wysockiego z kancle
rzem Hitlerem z dn. 2 maj a 1933 r .
K an clerz - jak glosi podyktowany przez niego samego komuni
kat urz~ d owy - "podkreslit zdecydowany zamiar rzqdu niemieckie
go utrzymywania swego nastawienia i post~powania jak najscisle j
w rama ch ist niejqcych traktatow" .
Deklaracja powyzsza zostala uczyniona w par~ tygodni po bardzo
niefortunnym wywiadzie udzielonym przez Hitlera wspolpracow
n ik owi Sunday Expre ss (dn.· 12 lutego 1933 r.), w ktorym nowy
k anc1erz Rzeszy oswiadczal, ze obecne granice polsko-niemieckie
" Sq przez wszystkich Niemcow znienawidzone" i ze " korytarz polski
musi bye zwrocony Rzeszy".
.
Odpr~zenie polsko-niemieckie rozpocz~lo s i~ wi~ c t am , gdzie bylo
glowne miejsce zapalne zlych stosunkow - tam, gdzie kq:yzujq I
si ~ zywotne interesy obu narodow, a mianowicie u ujscia Wisly.
"Narodowy socjalizm nie zna polityki zmiany granic kosztem
inn ych narodow" - mowil k anclerz do Gdanszczan przez radio
d n . 27 ma ja 1933 r .
Nie znaczylo to, ze na t erenie wolnego miast,a nastala sielanka.
Powiedzial raz minister Beck, ze "sprawy gdanskie Sq klopotliwe
854.
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od wiek6w". Nie p rzestaly bye klopotliwe takze w okresie norma
lizacji stosunk6w polsko-niem ieckich. Te "gdanskie klopoty" spo
wodowaly r6wniez przedwczesny k oniec "nowego okresu", jaki na
stal w stosunkach polsko-niemieckich dn. 26 stycznia 1934 r .
Poniewaz ogr~mna wi~kszose ludnosci wolnego m iasta przyznaj e
s.i~ do lIl a~o dawos oi lIliemieokiej RzesZ'a posiada w Gdansku
prawa moraIne, kt6rych nikt nigdy nie kwesti~:mowat W zakresie
organizacji i polityk i partyjnej niema mi~dzy Rzeszq a w olnem
miastem zadnych m ur6w. W Gdansku nie moze bye mowy 0 zad
nym ucisku niemieckosci czy tez narodowo-socjalistycznego "swia
tapoglqdu" .
Moglo bye inaczej, albowiem polityka polska miala tu r6zne
taktyki do · wy boru. Rozumiejqc atoli, ze sprawy polsko-gdanskie
nie dadzq si~ w yo dr~ bn ie z kompleksu stosu n k 6w polsko-niemiec
kich - weszlismy na drog~ pozostawienia pelnej sw obody ideolo
gicznej Niemcom gdanskim. Zdawalo si~ nam, ze tak post~pujqC 
zabezpieczamy n ajistotniejsze prawa materialn e w Gdansku.
Nie ludzilismy si~ nigdy, ze w sprawach gdanskich niema mi~dzy
Polskq a Niemcami sprzecznosci poglqd6w. Niemal nazajutrz po
odpr~zeniu stosunk6w poHtycznych mi~dzy Warszawq a Berlinem
z acz~ly si~ pr6by takiego uregulowania sprawy Gdanska, kt6reby
odpowiadalo now ej sytuacji powstalej w zwiqzku z upadkiem '
autorytetu Ligi Narod6w. Stronq, kt6r a wyst~po wala z r6zny
mi sugestiami, byla zawsze Polska. Szlismy daleko po linii
rozsqdku, wyrazajqc gotowosc zawarcia z Niemcami konwencji.
w przedmiocie · n owego statutu w olnego miasta. Podkreslalismy
zawsze, ze w tym statucie interesujq nas p rzed e wszystkim t rzy
zasady.
1) Gdansk musi zostae w olnym m iastem, adm inist racyjnie samo
dzielnym zar6wno w stosunku do Niemiec jak i do Polsk i;
2) wolne miasto musi nalezee do polskiego obszaru celnego;
3) pr awa P olski na terenie woln ego miasta nie mogq podlegac
jakiejkolwiek obcej k ontroli.
Rzqd niemiecki stale uchylal si~ od wszelkich n a ten temat r o
k owail. Zbywano nas og6lnikowemi zapewn1.eniami, ze sprawa nie
jest ani aktualna, ani niepok ojqca.
Pierwszq choe bardzo mglistq aluzjq kanclerza Hitlera do tej
sprawy byly slowa ponizsze, wypowiedziane w Rei chstagu dn. 7
m arca 1936 r.
"Chcialbym - m6wil kanclerz - aby nar 6d n iemiecki zrozumial
gl~bsze motywy narodowo-socjalistycznej polityki zagranicznej, k t6
ra np. bardzo bolesnie odczuwa, ze d ost~p do m orza 33-milion owego
narodu prow adzi przez terytorium nalezqce do niedawna d o Rzeszy.
Chcialpym atoli, by nar6d niemiecki u znal za nierozsqdne - b o
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poprostu niemozliwe - zaprzeczenie tak wielkiemu panstwu prawa
do morza" ...
Slowa te padly z ust kanclerza w dzien wypowiedzenia uklado w
lokarnenskich i obsadzenia woj skiem zdemilita ryzowanej stre fy
nadrenskiej. Podyktowala je nie ch~c r ozsqdnego i slusznego ure
gulowania sprawy, ale taktyka.
Po raz drugi, jui: w sposob bardziej sprecyzowany, odezwal s i ~
kanclerz na ten temat dn. 20 lutego 1938 L, a wi~c w mowie, w k to
rej zapowiedzial uregulowanie spraw austrjackiej i sudeckiej.
"Panstwo polskie mowil szanuje stosunki narodowe
w Gdansku, a to miasto i Niemcy szanujq prawa polskie" ...
Tekst powyzszy byl pierwszym wynikiem n aszych ciqglych p r6b
znalezienia trwalego kompromisu polsko-niemieckiego w s prawach
gdanskich. Mozna bylo nawet zywic w6wczas pewnq n a dziej~, ze
deklaracja z dn . 20 lutego 1938 L stanie si~ podstaw q rokowa n
wiodqcych do zawarcia konwencji polsko-niemieckiej , ustanawia
jqcej r6wnowag~ mj ~dzy polsk im a niemieckim sta n em posiadania
na terenie wolnego miasta Gdanska.
Nadzieja okazala s i~ plonna. Dn. 24 pazdziernika 1938 r . - a wi ~c
juz po Monachium ~ minister von Ribbentrop oswia dczyl am ba 
sadorowi - Lipskiemu w Berchtesgaden, ze jedynie trwalem r oz
w i qzaniem sprawy Gdanska bylby, zdaniem' rzqdu niemieckiego, po
w rot tego miasta do Rzeszy z odpowiednimi zabezpieczeniami dla
Polski w zakresie korzystania z portu. Ambasador nie omieszk al
natychmia st zaznaczyc, ze beznadziejne Sq rachuby u zyskania zgody
r zqdu polskiego na 't ak ie "uregulowanie" .
Dn. 5 stycznia 1939 L odwiedzil kanclerza w Berchtesg aden mi
nister Beck. M6wiono i 0 Gdansku, ale w tonie pojednawczym. Nie
znalazly potwierdzenia pogloski ani 0 jakichs wi~kszych zamiarach
politycznych Niemiec na wschodzie Europy, ani 0 pr6bie jedno
stronnego rozstrzygni~cia sprawy gdanskiej przez rzqd Rzeszy .
"To prowincjona lne miasto nie b ~ dzie phedmiotem, sporow mi ~ 
dzy P olskq a Niemcami" - powiedzial kanclerz.
Gdy dn. 26 stycznia 1939 r., w piqt q rocznic ~ zawarcia ukladu
polsko-niemieckiego, minister von Robbentrop bawil w Warszaw ie,
zn6w byla m ow a 0 Gdansku. Minister Beck raz jeszcze oswiadczyl
SWq zgod ~ "na szukanie rozwiqzan rois qdnych i pojednawczych",
a le w rama ch wspomnianych wyzej trzech zasad .
W odpowiedzi na to, dn. 21 m a rca 1939 r. uslyszal ambasador
Lipski z ust minisira Ribbentropa zqdanie przylqczenia Gdan ska
do Rzeszy.
o co wla sciwie Niemcom chodzi ? 0 Gdansk czy 0 cos doni oslej 
szego?
Nazajutrz po Monachium k anclerz Hitle r byl przekonany , ze
dost~pu
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F rancja i Wielka Bryt,ania zgodzHy si~ milczkiem na dominacj ~
Niemiec w Europie wschodniej. Spodziewal si~ zatem, ze Paryz
i Londyn zastosujq politykE: wsp61pracy z Berlinem, zaprzestajqc
jednoczesnie wyscigu zbrojen. Poniewaz nie uslyszal nic podobne
go z ust pp. Daladier i Chamberlaina - zaczql siE: dopatrywac
w ich polityce gry dwulicowej.
J ego najblizsi doradcy tlumaczyli kancelarzowi, ze Paryz i Lon
dy n chcq tylko wygrac na czasie, ze tylko odlozyly walnq z Niem
ca mi rozpraw~. Przekonany 0 tern, Hitler zdecydowal si~ na wielkq
ope r a cj~ strategicznq, majqcq na celu unicestwienie w zarodku
w szelkiej ewentualnosci walki na dwa fronty... Aneksja Czech,
wzi~cie pod "wojskowq opiek ~" Slowacji i reaneksja Klajpedy mia
ly na celu stworzenie atmosfery, w kt6rej i Polska mialaby ulec,
zgodzic si~ na reaneksj~ Gdanska oraz "perdre la face" wobec si~
bie samej i wobec mocarstw ZacAodu. Gdyby to siE: stalo - bez
kr wawa operacja udalaby siE: znakomicie.
Ale pan von Ribbentrop okazal si~ zlym doradcq i zlym psycho
logiem. Nie zdolal zdobyc Gdanska metodq zaskoczenia; probuje
wi~c montowac walnq dyplomatycznq bataliE:, w kt6rej Polska 
widzqc si~ odosobniona, a nie wierzqc (jego zdaniem) w swe wlasne
sHy - dalaby si~ jednak odepchnqc od Baltyku. Spodziewa si~, ze
uda mu si~ wytlumaczyc. Francuzom i Anglikom, iz "nie warto
umierac za Gdansk". Liczy na to, ze gdyby Paryz i Londyn istotnie
oswiadczyly cos podobnego w Warszawie - odebralyby Polsce
wszelkq ch~ c dalszego uzgadniania swej akcji politycznej z mo
ca rstwami zachodnioeuropejskimi. Wielki cel strategiczny z marca
b.r. zostalby osiqgniE:ty. "Os" Berlin - Rzym nie potrzebowalaby
si~ obawiac walki na dwa fronty i moglaby si~ przygotowywac do
nowych przedsiE:wzi~c na terenach sr6dziemnomorskim i afrykan
skim.
Takie Sq plany, ktore siE:... nie urzeczywistniajq.
Po ' pierwsze, dlatego, ze Polska sarna orzeka czy i w jakim sto
p niu jej interesy zywotne w Gdansku Sq zagrozone, ze Polska sarna
zdecyduje, jakie trzebaby zastosowac srodki na wypadek narusze
ni a naszych praw w wolnem miescie.
P o drugie, dlatego ze nie uda siE: Berlinowi ani zlokalizowa c
"sprawy gdanskiej", ani rozsadzic solidarnosci europejskiej.
Bylem niedawno w Londynie i slyszalem z ust wybitnego publi
cysty angielskiego takie powiedzenie: "Niemcy wolajq, ze ich osa
czarny. Nie, my organizujemy zwyciE:stwo na wypadek, gdyby rzqd
niemiecki popelnil szalenstwo nowej napasci. Niepotrzebnie si~
Niemcy trudzq, probujqc nam zasugerowac, ze Gdansk nie jest wart
wojny. Kazdy Anglik rozumie, ze bijqc siE: za Gdansk - -bilby si ~
za Londyn i za Gibraltar, za Suez i za KalkuttE:" ...
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dni potern bylem w Paryzu na wielkirn wiecu, na kt6ryrn
z wybitnych polityk 6w Francji m6wil wsr6d rz~sistych okla
sk 6w: "Trzeba si~ bie za Gdansk jezeli si~ chce, by si~ znalezli Eu
r opejczycy gotowi umrzee za Strasburg i za Paryz..."
Taka jest sytuacja. J akiz st~d dla Berlina wniosek? Zaniechac
"Machtprobe" z Polskq, nie ryzykowae wojny i szukac n a drodze
lojalnych r okowan rzeczywiScie rozs~dnego, slusznego i ostatecz
nego uregulowania statutu wolnego miasta Gdanska.
je~ en

Kazimierz smogorzews!d
M 6w!q: "Gdansk" -

a my§Zq.••

Wladomosci Literackie nr 31-32 z dn.

2~ O

vn

1939 r.

Ksawery Pruszynski
MIASTO NIEGDY$ NASZE

(... ) Stare miasta Sq miastami antykwarjat6w. - Gdanska nie nisz
czyly wojny, nawet napoleonska, nawet tak zwana wielk a. P rzeto
Gdansk byl miastem antykwarjat6w, a dzis jest nim bardziej ni:i:
kiedykolwiek. Wlasnie w tych tygodniach, kiedy czeka si~ na nowe
gromy i nowe strzaly, kiedy ludzie Sq tu tak sploszeni jak rok temu
w Egerze-Chebie sudeckim, Egerze Schillera i Wallensteina, lady
antykwarjat6w gdanskich to "tout un ambarras" starego mieszczan
skiego bogactwa. Moznaby powiedziec, ze zanim skonczyl si~ daw ny
Gdansk, juz si~ skonczyla owa warstwa rajc6w miejskich i k upiec
kiej szlachtY, po kt6rej Rzeczypospolita tyle dobrych zachow ala
wspomnien i kt6rej doszukiwala si~ przez ostatnich lat dwadziescia
w kazdym Sahmie i w kaidym Ziehmie, a wreszcie w Hermannie
Rauschningu. Skonczyla si ~ i wyprzedaje. (...)
Tedy na widok tego Gdanska, kt6rego ostatni . przepych schodzi
do antykwarjat6w, gdzie w ci~gu paru kr6tkich lat polsko-niemiec
kiego porozumienia, przy wszystkich Bialowieiach i r ewizytach
wi~cej zniszczono polskich pami~tek, wi~cej zamalowano Bialych
Orl6w nii za Flotowa i Bismarcka, jestem pelen rnysli 0 tern, co si~
ostatecznie i tutaj jeszcze konczy. Nikt, swiadomy polskiej prze
szlosci dziejowej, nie moze przejsc przed tym skonczonym jui
Gdanskiem bez gl~bokiego salutu dla calej tamtej przeszlosci. Jak
w Pradze, jak wobec Pragi. Albowiem Gdansk jest jedynym i naj 
pi~kniejszym pomnikiern, jaki na rozdrozu narod6w, na rozgrani
czu m6w, wzniesiono na czesc wsp61pracy dw6ch wielki:ch szcze
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pow jednej europejskiej rodziny. Byly Psie Pola i Grunwaldy, byly
pokotem lezqce krzyzackie plaszcze komtur6w na piaskich rozlo
gach Plowiec. Byla hakata i byla Wrzesnia. Ale byla wielka ko
bieta dziej6w polskich, taka Zyta piastowskiej dynastii, Ryksa-Ry
cheza, ktora kraj wyrwala z anarchji pogaiiskiej po smierci Miesz
ka II. I - c6rka i siostra niemieckich cesarzy - przywr6cila tron
K azimierzowi Odnowicielowi, a jednosc paiistwu. 8pi dzis zapo
m n ian a w podziemiach koloiiskiego tumu. Byli niemieccy mnisi po
klasztorach, i niemieccy drukarze w Krakowie, i niemieccy budow
niczowie zamk6w wolyiiskich, i ludzie niemieckiej krwi a polskiej
nauki, ludzie niepoi:yci, budowniczowie wiekopomni: Linde, Lelewel,
Estreicher, Bruck ner. Byla moze walka i wrazba wiekowa, ale
byla i wiekow a wsp6lpraca niezwykle scisla, niezwykle plodna.
W latach najci~zszej niewoli m6g1 Sienkiewicz, bez uchybienia na
rodowej godnosci, rzucic wawrzyn holdu owym zaci~znym zolnie
rzom regimentu n iem ieckiego, kt6ry pod Z6ltemi W odami dal si~
wyciqc ,w pieii hordom Tuhaj Beja i kureniom Chmielnickiego
z tej prostej racji, ze az do maja zaciqgnql si~ w sluzb~ Rzeczypo
spolitej. W przededniu zmagania narod6w, w przeddzieii smiertel
nych zapas6w tych znad Szprewy i Renu, tych znad Wisly i Bugu,
m oze wolno, jak umarlemu, wielkiemu Gdaiiskowi zlozyc ostatni
h old i tamtej jak on zmarlej, wielkiej polsko-niemieckiej p rzeszlo
sci? (...)
Ksawery Pruszyt\.slQ.
Mtasto ntegdyl nasze (fragmenty)
Wladomoscl L1terack1e nr 31-32 z dn. 23-30 VliI 1939 r.

Kazimiera IHakowicz6wna
MODLITWA ZA NIEPRZYJACIOt
Zmiluj si~, Boze, nad Niemcami!...
P anie ...
... nad miotanymi szaleiistwem i grOzq,
nad zamkni~tymi w wi~zieniach,
nad czeka jqcymi wybawienia
za kolczastym drutem oboz6w...
... nad niewinnymi i nad ich rodzinami ...
Zmilu j

si ~ ,

Boze, nad Niemcami...
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Nad schylonymi przed falszywym bogiem,
nad lezqcymi pustkq i odlogiem...
... Nad poslusznie idqcymi mrowiem ku przepasci
zmiluj siE:, Boze, i na zgon namascij.
Zdejm z oczu ginqcych bielmo,
zdeptanym daj uczt~ weselnq,
niechaj Tw6j aniol z nimi chleb przelamie .. .
Zmiluj si~, Boze, nad Niemcami.
Nad nienawidzqcymi zmiluj siE:, Boze.
Nikt z nas juz nic uczynic nie moze...
Wszak mieli 'Sztandar, <ims .Mlak1owi klamiq.
Czerwono-czarny byL. C02 gdy niewierni
stali si~ obu - czerwieni i czerni.
Wyschly im zrodla lask ...
Wejrzyj na nich jeszcze raz.
Zmiluj si~, Boze nad Niemcami.
Spusc im TWq milosc, oczy otworz slepe.. .
Chcielismy zdzialac to - nie mozem sami,
chcieliSmy sercem, lecz ich serca - wsciekle.
Zmiluj si~, Boze, nad Niemcami.
Kazimiera lllakowicz6wn a
Modiitwa za niep"zyjaciOt
Prosto z Mostu nr 36 z dn. 3 IX 1939 r.

860

KS. BISKUP EDMUND ILCEWICZ

"NASI KAPlAN/"
" ...cieszcie si~, im bardziej jestescie uczestnik a 
mi cierpien Chrystusowych, abyscie s i ~ cieszyli
i radowali przy objawieniu si~ Jego chwaly.
Blogoslawieni jestescie, jezeli zlorzeczq wam
z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch
chwaly, Bozy Duch na was spoczywa... "
I P 4, 13-14.

Prezbiterzy mocq sakralnych swi~ceii i mlsJl , ktorq otrzymujq
od biskupow, Sq powolani w szczegolny sposob do poslugi Chrystu
sowi: Nauczycielowi, Kaplanowi i Krolowi. Majq oni udzial w Jego
posludze, przez ktorq Kosciol tu na ziemi buduje si~ nieustannie
Jalko Lud BoZy, Cialo Chry,SItusa Ii Swiqtyci'a Ducha Swi~ego. (pre~
byterorum Ordinis n . 1-AAS 58/1966, str. 991). Glownym zada
nierrn ip<lslugi kapl'aiirskaej jest uwielbienie Boga <w 'Drojcy Swi~tej
Jed;ynego ze wszystkich sil i mozliwosci swoich oraz budowanie zy
wego Kosciola Chrystusowego na ziemi. Praca ta jest ze wszech
miar konstruktywna, tworcza i zaangazowana. Jest konstruktyw 
na i tworcza, gdyz uwzgl~dniajqc aktualne warunki miejsca i cza
su, stale tworzy cos nowego na miar~ aktualnych i faktycznych po
trzeb. Sobor Watykaiiski II wyraznie mowi 0 koniecznosci bada
nia z n a k 0 w c z a s u i tlumaczenia ich w swietle Ewangelii
Chrystusowej tak, aby w zrozumialy dla kazdego pokolenia sposob
odpowiadae na odwieczny problem sensu zycia i smierci; problem
odpowiedzialnosci za 'Wlas ne !pOwoianie (Gaudium et Spes n. 4-AAS
58/1966, ,str. 1027). Praca ta jest zaangazowana. W mysl bowiem
w skazaii Zbawiciela kaplani majq ustawicznie sluzye ludziom, dzie
lqc z nimi trudy i klopoty dnia codziennego.
K arty historii ostatniej wojny zawierajq wiele pi ~ knych przy
kladow tego r odzaju sluzby kaplaiiskiej ludziom. Zaznaczye przy
tym trzeba, ze kaplani polscy nigdy wtedy w zasadzie nie korzystali
z zadnych przywilejow ani ulg. Wielu kaplanow przeszlo przez
gehenn~ obozow koncentracyjnych. N a ten temat ukazalo si~ dose
duzo publikacji i wspomnieii. Rzadko si~ jednak mowi 0 tych ka
planach, ktorzy trwajqc na wyznaczonych sobie placowkach dusz
pasterskich w kraju, bronili wartosci ogolnoludzkich. Progi naszych
kosciolow, kaplic i plebanii cz~sto stawaly si~ wowczas twierdzq ,
3 -
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nie tyliko wiaTY, ale takze godnrosci lu~lciej or,az zr6dlem illadziei
na przctrwanie tamtych strasznych i tragicznych dni. I wlasnie
o tych kaplanach naszej Lubelskiej Ziemi, kt6rzy spelnili sw6j
obowiqzek sluzby czlowiekowi az do ofiary krzyza w ostatniej woj
ni,e, chcialbym nieco powiedzi,ec. Naturalnie nie !pOtrafi~ wyczerpac
calosci materialu, bo jest on zbyt obszerny i zlozony. Mog~ co naj
wyzej w pewnym zarysie om6wic dany problem, tak malo znany
szerszemu og6lowi spoleczenstwa polskiego.
Kaplani lubelscy gin~li w czasi~ dzialan wojennych. Byli roz
strzeliwani jako zakladnicy lub podczas akcji pacyfikacyjno-odwe
towych. Umierali razem z chorymi, bestialsko mordowanymi w szpi
talu psychiatrycznym w Chelmie Lubelskim. Zam~czani byli przez
oddzii aly illacjonaHst6w ukratinskich spod Zlnaku SS GaliZlien lub UPA,
albo Iprzez pospolitych bandyt6w. Wiele bylo IQfiar w tamtym czasie.
Z wrzesniowych dr6g W 1939 r . nie wr6cili do dom6w kapelani
Wojska Polskiego, ksiE:za lubelscy: J6zef Czemerajda, Aleksander
Dubiel, Stanislaw Kontek i Wladyslaw Tch6rzewski.
Trwaly jeszcze dzialania wojenne, w lasach bilgorajskich kolo
Huty Krzeszowskiej bronili si~ zolnierze polscy. Owczesny proboszcz
tamtejszej parafii, ks. Antoni Czama'r,ski, siedzial wraz ,z domowru
kami w piwnicy. Jak kazdy zwykly czlowiek, bal si~ strza16w
i przelatujqcych kul. Pod kosci6l zwozono rannych zolnierzy pol
skich. Niekt6rzy byli ci~zko ranni. Wezwano do nich ksi~dza. Ks.
C£amarski wyszedl z piwnicy. W zakrystii nalozyl komz~ i stul~ .
Wyspowiadal mi~dzy innymi jakiegos umierajqcego porucznika.
Kiedy wzmogla si~ strzelanina, usilowal schT'onic si~ ponowme do
piwnicy. Dosi~gla go jednak kula w bramce cmentarza koscielnego.
Padl zabity. Niemcy, kt6rzy ,Wlkrotce zaj~li HU!t~ KrzeszowS'kq, n ie
pozwolili pogrzebac zabitego ksi~za. Dopiero po peWillym czasie
braccy pTzeniesli zwloki swegoproboszcza dlO kosciola. DziS stoi
tam s krornny, cementolw ypomnik. Czas zatarl juZ cz~sciowo wy
ryty na nim napis. Owczesny dziekan bilgorajstki kr&tko [lOwiado
mil Kuri~ Biskupiq w Lublin ie: " ... z wiellcim s mutkliem donosz~,
iz w dniu 15 IWrzeSnia r :b. Z'Ostal zabity w Hucie KJrzeszowskiej
w bliskosci kosciola przez wladz~ wojskowq 'lliemieckq ks. Antoni
Czamarski, proboszcz parafii Huta Krzeszowska". W innym krancu
diecezji, na skraju lasu <cz.eSnic'kiego, Toz~trZlelailli Zlosta'li przez woj·
ska nieprzyjacielskie: ks. Wiktor Mozejko, proboszcz !pa:rafii Dub
k. Tyszowiec, d waj klerycy salezjaflscy z Krakowa, Stefan Fabi
janski i Mikolaj K1llpuScinski, ktOrzy jako uciekinierzy przypadko ·
wo lz atrzymali si~ wtedy lIla plebanii dubienskiej oraz orgamsta
Wladyslaw Wendtland i kowal Piotrowski z Dubna. Dzialo si~ to dnia
25 wrzesnia 1939 r. Ks. Wiktor Mozejko rue sluiyl w wojsku, a pro
boszczem w Dubie zostal zalecbwie przed paroma tygodniami. Przy
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czynq tego mortiu byl fakrt, ze zolnierze polscy stoczyli przy ta:m
tejszym kosciele sIWojl\. ostatni'l bitw~ obronn'l.
Dnia '14 pazdziernika 1939 r. na plebani w Si tancu k. Zamoscia
zolnierz niemieckiego Werhmachtu zastrzelil tamtejszego wikariu
sza, ks. Alojzego Str'lkowsk'iego z,a to, ze oomielil s1~ powied2'liec
mu w oczy par~ slow prawdy 0 napasci hitlerowskiej na Polsk~,
Uprzednio we wrzes.niu 1939 r ., po zaj~ciu SHanca przez ,wojsika
llieprzyjaciels'kie, zabrano ks. StrClkowslkiego ri okrutnie toNurowa
no. Gdy rwroc:il, mi,a l lIla piersi 'w ykluty szpilkamri Ik'r zyz, rany lIla
palcach itp. Wrocil roztrz~siony nerwowo. Dnia 14 pazdziernika
1939 r . przyszedl do proboszcza zolnierz niemiecki, aby zarekwi
rowae uprz'lz na konie. I wtedy zdarzyla si~ wlasnie ta tragedia.
Przez caly czas okupacji niemieckiej niektorzy kaplani lubelscy
byli kapelanami w roznych formacjach partyzanckich. Wszyscy zas,
jakkolwiek czasem bez - przydzialu i 'Stopni wojskowych, sluiyli
w r azie potrzeby poslug'l duszpastersk'l lesnym chlopcom. N a przy
klad w Depultyczach wspominaj'l ludzie jeszcze dzisiaj tego rodzaju
s luzb ~ niezyj'lcego juz, ow~zesnego proboszcza, ks. Henryka Ku
r aszkiewicza. Inny ksi'ldz opisal mi pasterk~, odprawion'l przez
niego w lesie dla partyzantow i ukrywaj'lcych si~ ludzi w czasie
wysiedlania Zamojszczyzny. "Nadchodzily swi~ta Bozego Narodze
nia. Smutne to byly wtedy swi~ta. Koscioly zamkni~te. Ludzie roz
p~ dz eni . ,Pierwszego dnia przed sam'l wigili'l Bozego N arodzenia
przyszlo do mnie dwoch moicq parafian, partyzantow z B.Ch.:
pp. Dubik Boleslaw i Petryk Feliks... Powiedzieli mi, ze nie chcieli
n arazae m nie jako znanego. Choe i ja balem si~, to jednak nie mo
glem odmowie. Zgodzilem si~ jechae, tym bardziej ze pasterka miala
bye n a terenie mojej wysiedlonej parafii... podroz byla przez wsie
wysiedlone ... spotykalismy uzbrojonych 'czarniuchow'. Tak nazy
wano nasiedlonych Niemc6w, z powodu czarnych mundurow, ktore
nosili... P o godz. ll-ej poszlismy do pobliskiego lasu. Oczywiscie
par tyzanci trzymali straz, bo przeciez niecaly kilometr od nas byli
Niem cy ... W gl~bi na polanie zastalismy setki ludzi z okolicznych
wsi, n o i partyzant6w. Byl stol, oltarz. 0 gonzo 12-ej za0z£:la si~
pas terka, kol~d'l: "Wsroo nocnej ciszy ». Spiewal las, iktory oiyl.
Slychae bylo szlochanie ludzi. Msza sw. tak bardzo podobna do
betlejemskiej. I tam i tu Dzici~ Jezus oraz uczciwi ludzie nie mieli
'g ospody', miejsca... Rano ,odwieziono mnie do Zamoscia, do siostr
F ran'Ciszkanek Misjemarek Maryi w Zamosciu, przy ul. Zdanow
ski ej, k tore cal'l noc adorowaly Pana Jezusa w Najsw. Sakramen
cie, proSZ'lC 0 opiek~ i zachowanie od zlego nas wszystkich..."
Gdy w 1944 r . przez Czerni~cin k. Krasnegpstawu przechodzil
front, zgin'll ad zabl'lkanej kuli lubelski k leryk Wincenty Polski.
Dnia zaS 23 ItJwietnia 1945 1'. podczas olkrqzenia 5 DP Wojska Pol
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skiego polegl na polu chwaly kolo miasta Tauer (NRD) wraz z do
w6dc& tej dywizji gen. Aleksandrem Waszkiewiczem , kapelan, k a
pitan ks. Edward Zarzycki. Pochowany zostal na tamtejszym cmen
tarzu wojskowym.
Od pocz&tku okupacji az do samego jej konca w czasie wszyst
kich a kcji pacyfikacyjno-odwetowych w pierwszym rz~dzie ofiara
mi padali ksi ~ za. Juz w listopadzie 1939 r . w wi~zieniu na Zamku
Lubelskim znalezli si~ dwaj biskupi lubelscy: bp Fulman i bp Go
ral. Na przelomie zas 1939/1940 w wi~zieniu tym siedzialo za kra
tami bardzo wielu naszych ksi~zy:
a) z Kurii Biskupiej Lubelskiej: ks. Jan Michalewski, ks. Zdzi
slaw Ochalski, ks. Wojciech Olech;
b) z sqdu biskupiego: ks. Jan Lenart, ks. Marian P eryt;
c) z seminarium duchownego: ks. Zdzislaw Golinski, oks . Zenon
Kwiek, ks. Mi<ohal N riechaj, iks. Piotr StQPniak , ks. Antoni PoboZy,
ks . Antoni Zawistowski. W zwiqzku z aresztowaniem ks. Zdzislawa
Golinskiego wydarzyl si~ bye moze jedyny w swojej wymow ie t ra
gikomiczny wypadek. Gestapowcy, kt6rzy mieli go aresztowac szu
kali go, jezdzqc po rillescie dorozkq. Tymczase m ks. Golinski siedzia l
juz w wi~zieniu. W koncu przyszli oni do celi i zazqdali od ks. G o
linskiego, aby zwr6cil im pieniqdze za dorozk~.
d) z plac6wek duszpasterskich: ks. Jan Adamczuk, ks. Wladysla,w
Bocian, ks. Jan Bukowski, ks. Adam Feliks Czuk, ks. Pawel Dziu ~
binski, ks. Piotr Gintowt Dziewaltowski, ks. Kazimierz Gostynski ,
ks. Lucjan .G6rniecki, ks. Wiktor Guz, ks. Antoni Hunicz, ks. Mie
czyslaw Karpinski, ks. Stanislaw Krynicki, ks. Franciszek Lewan 
dowski, k s . Stanislaw Mysakowski, ks. Eugeniusz Stanczak, ks. F e
liks S zelezniak, ks. Ludwik Szyszko.
e) z p racy w szkolnictwie: ks. Andrzej Chlastawa, ks. Wladyslaw
Chr6scik, ks. Piotr Matyjaszczyk, ks. Jan Duklan Michnar, ks. Cze
slaw Nowicki, ks. Antoni Olszewski, ks. Stanislaw Pilcher, ks . H e
nryk S ekrecki, ks. Michal S lowikowski, ks. Stanislaw Stachowicz,
ks. Michal Wlodarczyk , ks. Ludwik Zalewski.
f) z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: ks . Henryk Insa 
d'owski , ks. J6zef Kruszynski, ks. Piotr Krremer, ks. Piotr Kalw a
(p6znie jszy biskup ordynariu sz lubelski), ks. Jan Roth TJ., ks. An
toni Szymanski, ks. Jan Wislicki, ks . Stanislaw Wojsa oraz ks i~ za
studenci: ks . Jan Fiuta-Faczynski, ks. Dymitr Filipowicz, ks. Ale
ksander Murat, ks. Pawel Ilinski, ks. Jan Piekoszewski, ks. J6zef
RybczYk, ks. Aleksander Kazniuk i ks. Antoni Manko.
W wi~zieniu na Zamk u znalezli si~ takZe wszyscy ksi~za z Chelma
Lubelskiego (z wyj&tkiem ks. Andrzeja Suchary): ks. Stanislaw Cie
slik, ks. Wladyslaw Forkiewicz, ks. Stanislaw Gozdzik, ks. J 6zef
G6rka, ks . Julria!l1 Jak ubiak, k s. Waclaw KiOS~OT, ks. Malrceli M Dozek,
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ks. Stanislaw Niedzwinski, ks. Dominik Surowski, ks. Jan Walczak
ora'z refonmaci: br. Bruno, o. Filip Lepia,r czyk, o. JUlli'aIIl Kapallka,
o. Leonard Talt ara.
Bardzo pokazn(l grup~ wi~zniow stanowili zakonnicy lubelscy
z popularnych w Lublinie zakonow: kapucynow i jezuitow. Spo
srod kapucynow tbyli to: o. Wincenty Aleksander Czajkowski,
o. Robert Henryk D(lbroWSki, o. Efr'e m Stana.sla'w Kanabus, o. HeiIl
ry,k Lechanski, o. Rafal Henryk Nienattoweki, o. Wiator Waclaw
Ry,t el, o. Michal Zdzislaw Skorupinski, o. Bonarwentura J,a n Stad
nik, o. Florian Jozef St~ipniak, klerycy: Kajetan Stanislaw Ambroz
kiewicz, Leandr Piotr Bartoszewicz, Fidelis Hieronim Chojnacki,
Leon Jozef Cis, ~rzysztof Jan D(lbrowski, Julian Michal Draibarek,
Benedykt Antoni Drozdowski, Ambrozy Adam Jastrz~bski, Zyg
munt Marian Klimowicz, Tarcycjusz Jan Romaniu'k, Ednmnd Mi
kolaj Rozycki, Jan Wian, Franciszek Salwowski, Benignus Jan
Sosnowski, Zbigniew Edward Swistak i Leopold Marian Wilenski.
Z zakonu jezuitow siedzieli wtedy w w[~2lieniu: 'k!s. Stanislaw Fel
czak, ks. Zygmun1 Mocz,a rski, kos. J6zef K'ladiwa, ks. Jan Pastuszk.a,
ks. Bronis law Popek, ks. Jan R()Ith oraz klerycy: SZy<llon B~aciszew
ski, Kazimierz Chudy, Winoen1y Gicheoki, Stanislaw Frankowski,
Bronislaw Gl'a dysz, Henryk GrudZlien, Stanislaw Janicki, Walerian
K awski, Jerzy Musial, Jozef Mitros, Wladyslaw Szulc, Franciszek
Wicha, Wincenty Zielinski i Leon Warzkielis.
Bye moze nie wszystkie nazwiska zebralem. Z gory prosz~ 0 wy
baczenie. Nie mialem bowiem gotowej listy.
Musialem wiele szukae i ustalae dane. Zaznaczam przy tym, ze
wyzej wymienieni ksi~za dali pocz(ltek. Pozniej miejsca ich zaj~li
inni i tak bylo az do dnia wyzwolenia. Wielu tych kaplanow prze
s zlo przez obozy koncentracyjne w Niemczech, gdzie spory procent
wywiezionych pozostal ju:i na zawsze. Wielu innych siedzialo w Za
mosciu, Zwierzyncu, Chelmie Lubelskim czy na Majdanku w Lu
bli nie. Dla przykladu podam, ze nie wszyscy - nawet ksi~za 
wiedz(l, ze np. na Majdanku siedzial ks. Edward Dolecki, prefekt
z Hrubieszowa. Co wi~cej nazwiska' tych ksi~zy nie zostaly umiesz
czon e na listach osob pr'z ebywaj(lcych w obozach koncentracyj
n ych. A przeciez byly to prawdziwe obozy zaglady. 0 nich bye moze
na pisz~ odr~bny artykul. Opecnie chcialbym powiedziee wyl(lcznie
o t ych, ktorzy dopelnili zycia na Lubelskiej Ziemi.
Dnia 10 listopada 1939 r. nieznani sprawcy zabili kolo cmentarza
grzebalnego ,w SiedEszczu k. Chelma Lubelsldego woj"ta, voIkosdeu
tscha Rodego. Aresztowano zakladnikow. Byl wsrod nich miejscowy
proboszcz, ks. Ludwik Szyszko. Zmaltretowano go najpierw w miej
scowym posterunku policji. Pozniej wraz z innymi przewieziono
do Lublina na Zamek. Noq drnli.a t3 listopa'da J1O'Zstrzelano obok
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.k aplicy ,z alm!kowej wszystkkhzak1ad ndkow z Siedliszcza wraz z ks .
Ludwikiem Szyszkq. Ksi~za siedzqcy na Zamku slyszeli strzaly,
polscy zas straznicy ranD opowiadali 0 tej Smierci. Niektorzy wi
dzieli ubrania zabitych, mi~dzy innymi takze s u tann ~ i "maciejow
k~" Ius. Szyszki. Dnia 23 grudn'i a 1939 r . na lubelskim Kirkucie
rozstrzelano innq grup~ zakladnikow, wsrod ktorych byl ks. dr Mi
chal Niechaj.
Wi~zniowie-Zyd'zi,
ktorzy za:k<opywali pomordowany,c h opo
wi'a dali, ze KS. N~echaj zyl jes2icze ik1iedy go w;rzu,cali do gr obu.
Dnia 6 stycznia 1940 r . rozstrzelano w Lublinie trzech ksi ~zy : ks.
P i'o tra Gilntowt-Dzi'ewaltowskieg'O, Iks. Antoniego HunicZ'a i ks. Wac
lawa Kosiora. Stojqcy przy b ramie straznik, Polak, wspomina , ze
ks. Gintowt przechodzqc obok pozdrowil go wtedy slowami: "Niech
b~ d zie pochwalony Jezus Chrystus". Dnia 17 czerwca 1940 r. roz
strzelano w Lublinie jeszcze jednego ksi~dza , proboszcza z Su
chowoli Zam ojskiej, ks. Wladyslawa Bociana. Tragiczn a byla to
postac. Suchowola Z amojska we wrzesniu 1939 r. przechodzila z rqk
do rqk. Zgin~lo t u taj wi~ lu zolnierzy z obu stron. S am czytalem
gazet~ niemieckq z tamtych czas6w , w kt6rej ks. Bociana n azwano
"pospolitym bandytq" itp. Na Zamk u m ~ czono go w szczegolnie
ok r utny sposob .
Bardzo wymowna jest smierc m~czenska dwoch kaplanow : ks.
Jan a Mak ulca i ks. Boleslawa Pawlowskiego, kt6rzy rozstrzelani
zostali dnia 12 stycznia 1940 r. razem z kilkuset chorymi ze szpitala
psychiatryczn ego w Chelmie Lubelskim. Esesmani i gestapowcy wy
p~dzali .po Iprostu ,c horych w bieliZnie na podw6rz·e s2)prtala i i utaj
na zewnqtrz strzelali. Ciala pomordowanych lezaly na podw6rzu.
Na drugi dzien gestapowcy zatrzymywali jadqce do miasta furman 
ki chlopskie i k azali chlopom zV{ozic ciala pomordowanych do po
bliskiego dolu, wykopanego pod fundamenty nowego' pawilonu szpi
talnego. Ciala posypano wapnem i zasypano zierpiq. Dzis znajduje
si~ n a tym miejscu pamiqtkowa tablica z napisem: "Pami~ ci ofi ar
p:acjent6w szpitala psychiatrycznegQ w Chelmie, wymmdowanych
przez hit lerowskich najezdic6w w dniu 12 stycznia 1940 r. SpoIe
czen stwo miasta Chelma 1970 r."
Ks. Feliks Kasprowicz byl pierwszym proboszczem w nowoery
gowanej parafii w Rogoznie k. ~cznej. W okolicy tej przed wojnq
mieszkali Polacy, Rusini; byla tez t utaj liczna kolonia Niemc6w;
Ks . Kasprowicz byl gorqcy~ patriotq. Musial si~ wi~c niekt6rym
narazic, zwlaszcza w czasie poprzedzajqcym wybuch drugiej w ojny
swiatowej. Starsi pami~tajq dzialania piqtej kolumny niemieckiej
na naszych ziemiach. Dnia 9 lipca 1940 r. do Rogozna przyjechali 
jak m6wiq miejscowi ludzie - "umundurowani" Niemcy. Wypro
wadzili ks. Kasprowicza zplebanii do pobliskiego lasu. Kazali mu
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wykopae sobie gr6b. P6zniej ksiEldza rozstrzelali. W czasie okupacji
nie pozwolono ruszye grobu. Dopiero pO wyzwoleniu cialo kaplana
-m~czennika ekshumowano i przeniesiono' na miejscowy cmentarz
parafialny.
W aiktac h unetrykalnych parafii Gralbowiec majduje si~ akt smieT
ci tamtejszego proboszcza, ks. Jozefa Czarneckiego, Nr 50/1941,
w kt6rym mi~dzy innymi' czytamy: " ... W dniu szostym lipca roku
biezqcego (1941) 0 godzinie szostej po poludniu w drodze z Szysto
wie do HTuhieszowa zmaTl k,s iqdz J ozef Czarneoki." Aikt ten zo
stal: s'pisany na polecenie oficera gestapo, ktory w rozmowie z ksiEl
dzem podal nast~pu jll eq wersjEl smierci ks. Czarneckiego. Ksiqdz
zostal aresztowany przez poliejEl niemieckq na .terenie parafii Gra
bowiec. Byl wieziony sam ochodem do Hr1\lbieszowa. W czasie drogi
ks. Czarnecki prosil, aby mu zezwolono pojse na stronEl za swojq
fizjologicznq potrzebq. Eskortujqcy zolnierze upomnieli ksiEldza, aby
nie probowal ucieczki. Ksiqdz jednak nie usluchal i zaczql uciekae.
Wtedy zostal postrzelony. ,R annego zabrano z powrotem do samo
chodu. W samochodzie ksiqdz umarl. Pochowano go w lesie przy
drodze do Hrubieszowa.
Starzy ludzie wskazywali nawet miejsce grobu ksiEldza. Niestety,
gdzie zostal ipOChOlWla ny, do'kl'adnie dzis juz me wiadomo.
Dnia 8 lipca 1940 r . 0 godz. 5.30 zostali rozstrzelani w Rotundzie
Zamojskiej dwaj redemptorysci z Zamoscia: o. Wincenty Wojto
wicz i o. Jan Jakubowski, ktorzy falszywie oskarzeni zostali przez
nacjonalistow ukrainskich z Horyszowa Polskiego.
Dnia 15 wrzesnia 1941 r . rozstrzelano wraz z innymi zakladni
kami w Rotundzie Zamojskiej ks. Antoniego Gom6lkEl. Byl on ini
cjatorem budowy ko§ciola parafialnego pw. sw. Krzyza w Zamosciu.
Chod'Ziilo mu wterly 0 dUSZlpa'sters.t.wo dzia1Jwy oj mlodrieZy. Ks. Go
m6lka z zamilOiw ania bowiem byl mlodziezowcem. uczyl I'<eligii ,
pracolWal: w harceTstwle. Przed wojnll pemil nawet wazne funkc'je
w tym zwiqzku. Dziatwa i mlodziez bardzo go lubila. Aresztowano
go Ii lipca 1941 r . i osadzono w zamojskim wiElzieniu przy ul.
Ofurzei. WYJwiqzalo s,iEl u niego z bliz;ej nie UlSta.l'o ny,c h Ip'r zyczyn silne
zakazenie palca. Przewieziono go do szpitala. Palec siEl dose szybko
zagoil, dlatego zabrano go z powrotem do wiElzienia. Chciano go
ratow ae. Zakazano go celowo tyfusem brzusznym, w wyniku czego
ks. Gom6lka jako chory ponownie powr6cil: do szpitala. Wszystko
bylo przygotow ane do ucieczkL Oczekiwala furmanka . W ogrodze
niu szpitalnym specjalnie odbito deskEl. Wystarczylo faktyczni~
wyjse nOCq ze szpitaia, odsunqc deskEl i wsiqse do furmanki. Ale
ks. Gom6lka nie chcial narazae pilnujqcego go policjanta, kt6ry
mial kilkoro dzieci. Bye moze przedtem sam uczyl te dzieci religii.
o godz. 4 ranD Niemcy zajechali drabiniastym w?zem, wymoszczo
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nym slomq. Zabrano go w bi eliznie. Mial wtedy jeszcze gorqczk~.
Chorego zawiezli na Rotund~, gdzie dokonala si~ pelna ofiara jego
poslugi kaplanskiej.
Dnia 13 lipca 1942 r., 0 godz. 8 wieczorem, w Siennicy Rozanej
k. Krasnegostawu zamordowany .zostal ks . Stanislaw Galewski.
Mlody kaplan, niedawno wyswi~cony, pomagal tamtejszemu pro
boszczowi. Ciekawe Sq okolicznosci tej smierci. Po wkroczeniu ar
mii niemieckiej na tamtejszych terenach zorganizowano wkrotce
oddzialy partyzanckie, zlozone z mlodziezy polskiej. Zandarmeri a
1l!iemieck-a, przepoowadzajqcek$pedY'cj~ Ikarnq we wsiach Bar,a ki
i Siennic a Krolewslka Mala, 'z astrzle lila kHku m~2Jczyz<n . Pochowa'Ilo
ich na miejscowym cmentarzu parafialnym. Rodziny zabitych PQ
stawily na grobie pi~kny, symboliczny w swojej wymowie pomnik.
Przedstawial on lezqcego zolnierza polskiego z karabinem w r~ku .
Nad nim stala Matka Boza, ktora oslaniala poleglego swoim plasz
czem. Napis na pomniku brzmial: "Krolowo Korony Polskiej, modI
si~ za nami". Miejscowi mieszkancy cz~sto przychodzili tutaj przy
roznych okazjach na modlitw~. Naturalnie nie podobalo si~ to wla
dzom okupacyjnym. Nakazano wi~c owczesnemu proboszczowi, ks.
Jozefowi Terebusowi, aby "cmentarz doprowadzil do porzqdku".
Wszyscy wiedzieli, ze konkretnie chodzi 0 usuni~cie tego pomnika.
Nikit dednak teg10 nie z.r obil. Dnia 13 olipca 1942 r. wieczorem pijan i
zandarmi niemieccy wracali z wesela, odbywajqcego si ~ u jednego
z miejs'Cowych Ukraincow. W tyro Ic zasie w ogrodzie parafialnym
spacerowal brat proboszcza, Piotr Terebus. Zandarmi mysleli pew
nie, ze to jest sam proboszcz. Poszczuli wi~c go psem. Na · krzyk
napadtni~,tego i waI1cze nie psa ks. GaJoewski wyjrzal zalma p1ebarnii.
W,i dzqc, co si ~ dzieje, wezwal zan d.amnow, by odiWolali Ip sa. W 00
powiedzi na to jeden z nich z pistoletu strzelil do ksi~dza. Ludzie
bali si~ przyjse na plebani~. Ksiqdz skonal po paru godzinach.
Trzymal w martwych r~kach brewiarz, ktory widocznie poprzed
n'i o oomalw ial. Na diru.g1i. dzien mi'ejS'cowli stolarze zbili z desek skrzy
ni~ i pochowali ks. Galewskiego i p. Piotra Terebusa. Pozniej rodzi
n a Ip~en;iosta zwl'dki Iksi~za do Krasne goS'tawu, skqd pochodzil.
ZanciaI1mi ni emieccy salIlli :miszczyli wkrotce wspomniany pomnik.
Dnia 14 sierpnia 1942 r . rozstrzelany zostal w Otroczu k. Janowa
Lubelskiego proboszcz ks. Adam Padzinski. Pretekstem mialo bye
rzekome znalezienie broni w jego plebanii. Faktycznie zas Niemcy
dokonywali tutaj !pacyf'i'ka'c ji wsrod miejscowej ludnosd. PI'OIWa
dzqc ksi~dza na stracenie, zn~cano si~ nad nim w okrutny sposob.
Ks. Padzinski byl starszym czlowiekiem, nie mogl wi~c szybko ise
na ,m iejs'c e s tracen. Niemcy !poPY'chali go ~ nawet bili. Idq'C pod go r~
ks. Padzinski upadl. Wtedy jeden z eskortujqcych zabil go na ocza h
7
wszystkich strzalem w glow~. Ciala zabitych lezaly niepogrzebane
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przez calq dob~ . Nast~pnego dnia pochowano wszystkich bez tru
mien we wspolnym grobie.
Dnia 30 stycznia 1943 r . zginql w Gdeszynie k. Hrubieszowa ks.
Zygmunt Pisarski. Rano odprawial Msz~ sw. w kaplicy na plebanii,
gdyz kosciol parafialny zostal uprzednio zabrany przez miejscowych
nacjonalistow ukrainskich. Pod koniec Mszy sw. przyszli zandarmi
niemieccy. Pozwolono mu Msz~ sw. dokonczyc . Kiedy p6Zniej ksiqdz
rozbieral si~ z szat liturgicznych w sqsiednim pokoju, hitlerowcy
zazqdali , aby wskazal on im nazwiska miejscowych komunistOw
or az nazwisko czlowieka, kt6ry zabral mu kiedys klucz od kosciola.
Ksiqdz odm6wil. Zbito ksi~dza do krwi. Zandarmi tymczasem zga
n iali pod plebani~ m~:i:czyzn, zarowno Polakow jak i Rusin6w. Ksi~
dza Pisarskiego postawiono pod scianq plebanii. Znow za:i:qdano
wskazania nazwisk. Ksiqdz w odpowiedzi wzruszyl tylko ramio
n ami. Dostal za to po twarzy. Starszych gospodarzy Niemcy puscili
do domow. Mlodszych ustawili w czworki . Zebralo si~ okolo pi~c
czworek m~ zczyzn. Na koncu kolumny postawili oni ks. Pisarskie
go i diakona prawoslawnego. Okolo 200 m od plebanii zatrzymano
wszystkich. Zn6w pytano ksi~dza 0 nazwiska. Ksiqdz wrzuszyl tak:i:e
tylko ramionami. Ks. Pisarskiego oparto wtedy 0 przydrozne drze
woo Padl strzal. K siqdz si~ osunql. Inny ze stra:i:nikow dobil ksi~dza
s trzalem w gIQw~ . Kilka krok6w dal€j zabit o diakona pl'lawosla'W
nego. Moim zdalJliem, obaj oni 'Sq w pewnej mierze pre kursora:mi
wsp6lczesnego ekumenizmu. Dzialo si~ to wszyl9tlko !lliedaleko domu,
gdzie -mieszkal czlowiek, lkt6ry f21eczYlwiscie zabral ~i~dzu klucze
od k osciola. Niemcy wi~c wiedzieli , kito <to zrdbil. Zadawali 'p yta
n1a, by Uipodlic ksli~dza, me szlo im 0 na;z wisko. N a miejscu smierd
ks. Pisarskiego wzniesioll'o Iju:i: 'po wojnie krzyzz n:ap~sem: "Po
sluszny na gIn s serca i obo'Wliqzku lkB:iplailskiego oddal zycie za lIlie
przyjacioly Ukochanej Ojczyzny".
Dnia 2 lutego 1944 r. 0 godz . 15 zmarl w Borowie n . Wislq ks.
St anislaw Skulimowski. Niemcy ' pacyfikowali tamtejszq okolic~.
Otoczono kordonem zbrojnym trzy wioski lesne: , Borow, Wolk~
i t,qzek. Cz~sc ludzi uciekla. Ks. Skulimowski oraz inni pozostali.
Niem cy strzelali nawet z ~rmat. Kulami zapalajqcymi podpalali
zabudowania. Ludzie cz~sto gin~li w ogniu, zap~dzani silq do palq
cych si~ budynkow. Ks . Stanislawa Skulimowskiego znaleziono do
piero po aIDcja. lobdk s.palonego damu. Zw~okri jego byly rzw~gl one
do polow y ciala. Czy spalil si~ Zywcem, czy te:i: dopiero po smierci,
t rudno to dzisiaj z calq pewnosciq ustalic.
Dnia 6 czerwca 1944 r. w godzinach popoludniowych aresztowa
ny zostal na plebanii w Borowicy k . Krasnegostawu ks. Antoni
Bajko. Przez n oc przetrzymano go w domu Ukrainca w Woli Zu
linskiej, a nast~pnie wywieziono do Chelma. Tam rozstrzelano go
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w Borlcu k Chelma Lubelslkiego. W tym ozasi~ w Iparafii Bo-r ow
aresZ'tp-w ano okolo 160 os6b. Rozstrzela!no ich pMmiej w 'l"oim.ych
miejs<!ach.
W roku 1941 zginql w blizej n ieznanych mi okolicznosciach kle
ryk lubelskiego seminarium duchownego Piotr Grudzien.
Trudne do uwierzenia wydarzenie mialo miejsce w dniu 16 czerw
ca 1940 r. w Konopnicy k . Lublina. Ks. Stefan Ke:dra, prefekt z Lu
booa, wieziony na rozs'trze1anie do -po:bliskliego lasu, 'Zbiegl z fu r
m anki i Iprzez 'to uniknql s mierci.
Partyzanci polscy zabili uprzed[1i'O miejscowego ik;()wala, volks
deutscha, kt6ry bardzo dokuczal Polakom. Donosil n a nich do ge
stapo, rekwirowal zywnose z przejezdzajqcych przez Konopnice: dQ
Lublina furmanek chlopskich itp. W odwet wladze okupacyjne
rozstrzelaly w lesie konopnickim kilkudziesie:ciu m~zczyzn. Na pro
sbe: miejscowego proboszcza, ks. Stefan K~dra odprawial msze: sw.
dla dzieci przyst~pujqcych do I Komunii sw. Niemcy zabrali go po
tej mszy sw. z kosciola. Wsadzili na furmank~ i pod strazq miej
scowego k olonisty niemieck iego wiezli na stracenie. Ks. K~d ra zo
rientowal sie: szybko, co go czeka. Straznik z karabinem wycelowa
nym w niego siedzial na przednim siedzeniu, tylem do furmana .
Bye moze byl w starszym wieku. WykorzystujqC nier6wnose tere
nu oraz opatrznosciowq pustk~ na drodze w tym miejscu, ks. Ke:
dra pchnql straznika tak, ze ten zlecial z fury. ;Karabin upadl na
szos~. Ks. Ke:dra zeskoczyl i skryl sie: w lanach zboza rosnqcego
obok szosy. Straznik strzelal wprawdzie za nim, ale nie trafi!. Bog
pozwolil mu uciec., Nieco dalej w polu zrzucil sutanne:. Wieczorem
d:o iarl na pleball1i~ do Zemborzyc. Tutaj O'poWliadal, co go spotkalo.
Sutanne: k tos na drugi dzien odniosl. Ks. Ke:dra wrocil z Zembo
rzyc do Lublina.
Dawne poludniowe powiaty Lubelszczyzny : hrubieszowsk i, toma
szowski i bilgorajski byly widowniq szczegolnego okrucienstwa, do
konywanego na ludnosci polskiej przez nacjonalistow ukrainskich
spod znaku SS. Galizien alba upA Jeszcze po wojnie bylo tuta j
niespokojnie i gine:li zolnierze polscy,. ktorzy usilowali zapf owadzic
lad i porzqdek. Poniewaz wojsko polskie zajmowalo wtedy cze:sc
gmachu lubelskiego seminarium duchownego, jako kleryk bralem
udzial w pogrzebach tych zolnierzy. ZwIoki poleglych odprowa
dzalismy na wojskowy cmentari w Lublinie przy ul. Lipowej. Poz
niej zas w roku 1949 sam peinilem na tych terenach obowiqzki dusz
pasterskie. Do pierw szej swojej parafii jechalem przez ciqgnqce si ~
kilometrami ugory, na k torych rosly tylko polne rumianki. W po
palonych wsiach sterczaly tylko kominy i resztki zwe:glonych do
_mostw. Krzyze przydrozne byly powywracane. Figury mialy utrq
cone glowy. Pomniki na cmentarzach grzeb'llnych poniszczone . Gro
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by porozbijane. Koscioly popalone. Nawet studnie byly zasypane.
Na drogach wiejskich spotykalo siE: usyp~ne kopce, nazywane przez
nacjonalist6w ukramskich "Grobami Polski". ?akopy wali oni w nich
godlo panstwowe, portrety dostojnik6w, obrazy historyczne doty
CZqce dziej6w Polski oraz bialo-czerwone sztandary. Mialy symbo
lizowac zniszczenie wszystkiego, co polskie na tych ziemiach.
Ludnosc polska tych ziem, zwIaszcza pod koniec okupacji, zo
stawiajqc wszystko, uciekala w 'Popl:ochu. Ci 'z as, co nie zdqzyli uciec
albo za pozno zaczE:li uciekac, ginE:li w okrutnych mE:kach. Z w ier 
nymi dzielili los ich duszpasterze, ksiE:za. ZamE:czono wtedy kilku
naszych lubelskich kapIan6w.
Dnia 29 maja 1943 r. w Nabrozu k . Tyszowiec zginql tragicznie
ks. WIadysIaw J acniacki. Tego d nia rano by l on w Tomaszowie
Lubelskim u dziek ana z a k t ami metrykalnymi. K iedy okolo 19 wr6
cil do Nabroza, wiemi w ikoSciele spie w ahi "maj6wkE:". Ks.i.q dz
zszedl z furmanki [ [pos21edl do lkosoi<ola. Udziehll blogosla'Wiens'tlwa
Na jsw iE:tszym Sakramentem. Byla to jego osta tn ia posluga pasterska
wiernym . Wieczorem okolo dziewiE:ciu nacjonalist6w ukrainskich
zastr zelilo pod plebaniq kierownika miejscowej szkoly. Z kolei oto
czyli oni plebani~ i weszli przez drzwi kuchenne do srodka. Do ks.
Jacniackiego oddano dwa strzaIy: jeden zranil go w r~k~ a drugi
w br zuch. Z kolei postrzal w glow~ otrzymali; siostra proboszcza
Leok adia Jacnia cka, sluzqca Marianna Bartoszczyk i syn Marianny,
St anislaw. Kiedy Ukraincy odeszli, druga siostra proboszc za , Jani
na, ukryta za drzwiami, pobiegla po pomoc. Ks. Jacniacki sam
w mi~dzyczasie doczolgal si~ do I6ik a. Tam juz go zastali przYbYli
ludzie. Byl przytomny. ProsH 0 modlitw~. M6wil, ze nie zna na
pastni!k6w, 'ale Ipragnie, aby B6g w s wojej ddbroci darowal im ·wi
n ~. Sam z calego serca przebacza. Poslano konie po lekarza do
Tyszowiec i po ksi~dza do Laszczowa. C6i, w tamtych warunkach
i czasach przybyly lekarz niewiele m6gI pom6c. Ks. Dqbski zaopa
t flzyl U1mieraq cego lIla dTOg~ do lWiecznosci. Jeszcze do dzis d illia na
g robie tego k aplana tamtejsi wierni sk Iadajq kwiaty. Modlitwa zas
umierajqcego ksi ~dza zaniesiona w godzin~ smierci do Pana Boga
o przebaczenie, po wielu latach przyniosla pozytywne ' rezultaty.
Po nwie rdzajq to fa1kty. I Ito jes1 c hyba naj,wazniejsze, bo Boie.
Dnia 19 gruci:ni'a 1943 'r . na cjonali-sci ukmlinscy s pod ~naku SS G a 
lizlien zamordo wali w ,oIk,rutny spos6b iks. Blazeja NOlw osada . Od
dzialy Ite prze<prowadzaly pacyfikaoj~ Potoka G6mego, k . Bilgoraja
i ok'oliczny,ch w si. . J aik 'Zwykle w 1a;klch wypadlro1ch, i2l8Jt:r,z ymanyc h
gromadzono przy kosciele. Wyprowadzono ks . Nowosada z plebanii.
Szedl z krzyzem w r~ku . Dodawal otuchy zatrzymanym. Ksi ~dz a
zabrano wkr6tce do kosciola parafialnego na strych. Tutaj zazqd a
no od niego , aby w skaza l miejsce, gdzie ukrywajq si~ partyzanci
1
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polscy i radzieccy oraz Zydzi. Kiedy kSi'ldz odmowil zacz~to go m~
czyC. Ukrywaj'lcy si~ w zakamarkach kosciola ludzie slyszeli j~ki
mordowanego kaplana. Ksi,!dz nie wydal nikogb. Po ode jsciu od
dzialow ipacyfikacyjnych zniesiono cialoksi~za 'ze strychru kosciola.
Ci, CO go ubierali do trumny,widzieli pD'klute bagnetami. ci,alo, roz
legle since oraz powyrywane zyly. Pogrzeb ks. Blazeja Nowosada
poprowadlzil s'lsiedll11i iprobosrez. N acjonali.'s ci ukiiains cy nle mszimo
w ali wtedy powagi smierci czlowieka. Strzelali do grzebi'!cych cia
10, jakkolwiek na pochowanie ksi~dza formalne zezwolenie wydaly
okupacyjne wladze niemieckie.
W rnocy 'z drni a 12 'lla 13 ikwietnia 1944 r. zamordowanyzostal 'ks.
J akub Jachula, proboszcz parafii Chodywance k. Tomaszowa Lu
belsk1iego. Bylo to po Wielkarnocy. Wiieczorem !ks. Jachul,a byl 'l1a
kolacji u swoich parafian. Ci radzili mu, aby zostal i przenocowal,
spodziewano si~ bowiem napadu band UPA. Ks. Jachula krotko od
powiedzial: "Dobry pasterz nie zostawia swoich owieczek". W swo
jej parafii mial on zarowno parafian Polakow jak i Rusinow.
Chcial bye z nimi. 0 godz. 3 rano liczne oddzialy UPA otoczyly
Chodywan'Ce z wszystlci.ch stron. RoZlpocz~la s~ ~ straszna r zez P o":
l akow, ~orzy nie zdq'zyLi uciec -tub si~ schowac. Dwoch sta'r"zych
i chorych !IU~:ZJczyzn za's trZlelono pod ;k:osciol,em. Ks. Jakub Jachula
wyszedl w swoim charakterystycznym kozuszku z plebanii i schowal
si~ w krzakach bzu rosnqcych obok. Znaleziono go jednak. Pogna
no w kierunku pobliskiego lasu. Tutaj zam~czono. Polacy ukrywaj,!
cy si~ w krzakach slyszeli j~k mordowanego ksi~dza. Pozostawione
cialo ks. Jachuly pochowala jakas Rusinka z Nowosiolek Kardynal
skich. Grozila jej za to takze smierc z r,!k UPA. Kiedy zas za rok
odnaleziono zwloki ks. Jakuba Jachuly i przeniesiono do kosciola
-kaplicy, mial jeszcze na sobie swoj charakterystyczny kozuszek.
Wszystko wskazywalo na to, ze gardlo mial poderzni~te kos,! lub
nozem. Nie bylo wtedy jeszcze na tej ziemi wielu miesj?:kancow.
Byli przy tym bardzo biedni, bo wszystko stracili oprocz Zycia. Po
c howano wi~zwloki sp. 'ks. Jalkuba Jachuly w 'cudzyim grdbie na
cmentarzu parafialnym. Spoczywa w tym cudzym grobie do dzis.
Cz~sc ksi~zy lubelskich w czasie ostatniej wojny stracila zycie
w czasie napadow pospolitych bandytow na plebani~. Wiadomo, ze
tego rodzaju czasy powodujq aktywizacj~ przest~pczych elemen
t6w. Przesadne zas opowiadani a 0 rzekomych bogactwach ksi~zy '
w skazywaly im miejsce dzialania. Byli ksi~za, ktorzy przezyli po
trzydziesci a nawet wi~cej napadow w czasie okupacji. Bito ich
w tedy i poniewierano. Na przyklad sp. ks. Jakub Jachula , jeszcze
j ako proboszcz Klesztowa k. Chelma w czasie bandyckiego napadu
zostal pobity kluczami od kosciola tak dotkliwie, ze dostal rozstro
ju nerwowego. Bito go po glowie. Natomiast do sp. ks. Jozefa Pa

872

"NASI KAPtANI "

ezosa strzelano. Ksi~za noeowali ez~sto juz nie w domu, ale w za
krystii, czy tzw. skarbczyku kosciola (miejsce, gdzie przechowuje
si~ rzeczy uzywane W okresowej liturgii, np. do dekoraeji Grobu
Panskiego, czy Zl6bka Betlejemskiego itp.). 0 tego rodzaju przezy
ciaeh naszego duchowienstwa prawie si~ nie m6wi. A przeciez oni
takze w szczeg6lny spos6b cierpiqc, trwali na wyznaczonych sobie
stanowiskach duszpasterskich i pelnili poslug~ kaplanskq w tam
tych warunkach. Kilku z naszych kaplan6w stracilo wtedy zycie.
W nocy z dnia 11 na 12 grudnia 1939 r ., podczas napadu bandyc
kiego, postrzelono smiertelnie ks. Lukasza Zezulinskiego, proboszcza
parafii Kr~znica Jara k. Lublina. Bandyta oddal strzal z odleglosei
2 ffieitrow do ksi.~dz'a lezqcego w lozku.
W noey z 8 na 9 lipca 1943 r. bandyci zamordowali ks. Waclawa
Czechonskiego, proboszcza w Fajslawicach k. Lublina. Bandyci mieli
twarze ipoS'rnu'rowalIle sadzq. Bylo ich trzeeh. 'W yprowadzono ks.
Czechonskiego i jego wikariusza w bieliznie na podworze i tutaj
kazano im biegac wokol klombu z kwiatami. P6zniej zazqdano od
ksi~Zy pieni~dzy i kosztownosci. Ksi~dza wikariusza zaprowadzono
do jego pokoju. Zabrano mu zega,re'k. Poslyszal >wystr.zal. Strze
lana wlasnie w salonie do ks. Czechonskiego. M6wiq, ze przyczynq
tego bylo to, ze ks. Czechonski poznal jednego z bandytow i zwr6
eil s~ do niego po imieniu. Bandyci uciekli. Ks. Czechonski otrzy
m al postrzal w brzuch, bardzo krwawil. Wikariusz udzielil mu ab
s olueji. Nie mozna bylo pom6c. Ks. Czechonski zmarl.
W pazdzierniku 1943 r . zastrzelono na plebanii w Wirkowicach
k. Krasnegostawu tamtejszego proboszcza ks. J6zefa Forysia. Obiek
tywnie przyznac trzeba, ze Sq r6zne opinie na temat przyczyn jego
smierei. Jedno jest pewne, ze ks. Forys pomagal ludziom w tam
tych trudnych czasach i domag:l{ si.:; od nich 7:lchowyw lr;i;. przy
kazan BoZych. Bestialskiego mordu dokonalo trzech bandyt6w. Strze
l'a no do ksi~d~a na plebanii z bliska. Kula rozniosla cz~sc jego glo
wy. Okrucienstwo bandyt6w uwidocznilo si~ w tym, ze kazali sio
s trze zabitego proboszcza posprzqtac pok6j z krwi, odlamk6w kosci
i r esztek m6zgu. Zwloki ksi~dza zabrali bandyci na furmank~. Wy
wiezli je pod las i wrzucili do niewykonczonej studni. Studni~ za
sypal~ granatami. 8i.os1Jra ksri.~dza miala rtakze zginqc, ale szcz~
sliwie pod oslonq nocy udalo si~ jej ueiec z tej furmanki.
Dnia 3 w rzesnia 1945 r. bandyci zastrzelili na plebanii w Potoku
G 6rnym k. Bilgoraja proboszcza, ks. Ludwika Olechowskiego. Wiele
wycierpial on w czasie okupacji. Siedzial kilka razy w wi~zieniu ,
albo w tzw. obozach przejsciowych. Kiedys w Zwierzyncu do celi
esesmani przyprowadzili nienormalnq kobi e~ , imieniem Aniela .
Byla sarna wsr6d m~z czyzn. Kazali wi~zniom jq powiesic w ciqg u
nocy. Niewiasta pr zysiadla przy drzwiach celL M~zczyz ni zas dlugo
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toczyH dysputE!, CO w danYiffi wypadku zrobic. Jeden z WiiE!zionych
chcial Il'awet - jak twierrlzil dla ddbm innych ~ <to uczyiIllic. Zwro
cil siE! jednak do ks. Olechowskiego z zapytaniero, czy rou to z punk
tu rooralnego wolno zrobic. Uslyszal jasnq i wyraZllq odpowiedz
ksiE!dza, ze Bog zabronil zabijac. ZYWq niewiastE! zabrano ranD z ce
li. Nie wiero, co z niq siE! dziS dzieje. Nikt z siedzqcych wtedy z ks.
Olechowskiro roE!zczyzn nie poni6s1 najroniejszej szkody.
Dnia 23 sierpnia 1948 r. zaroordowany zostal przez blizej niezna
nych sprawcow ks. Jan Szczepanski, proboszcz parafii Brzeznica
Bychawska k. Lubartowa. WyciqgniE!to go podstE!pnie nocq z ple
banii pod pretekstero zaopatrzenia chorego czlowieka. Ksiqdz wi
docznie rousial cos przeczuwac, ociqgal siE! bowiero z wyjsciero.
Zwr6cono siE! wtedy do niego z prosbq, aby podal przynajroniej k u
bek wody dla chorego, kt6ry powinien przyjqc lekarstwo. Ks. Szcze
panski podal kubek wody przez lufcik w oknie. Wykorzystali to ci,
kt6rzy byIi pod plebaniq. Wyciqgni~to przez okno ks. Szczepanskie
go' w bieliznie. PIO kilku dnia,c h zna'leziono jego 2JWlolki 'W poblis'kliro
Wieprzu. 81aoy na dele wska·z ywaIy, ze przed smier.ciq byl o!krutnie
ro~CZO'11y.

Dnia 10 roarca 1945 r. zabity zostal w dorou rektoralnyro przy
kosciele sw. Ducha w Krasniku ks. Stanislaw Zielinski. Poronik
na jego grobie postawila ze swoich drobnych skladek roIodziez
szkolna i 'przedszkolna roiasta Krasnik.
Kiedy zaczynalero pisac. sw6j artykul, chcialero opatrzec go tytu
Iero : M oi kaplani. MiaIby;m nawet dlO tego 'pra'Wo, powolujqc si~
na slowa konstytucji dogroatycznej II Soboru Watykanskiego Lu
men Gentium' nr 28; "K aplani, pilni wspalpracownicy stanu bisku
piego, jako pomoc i narz~dzie, powolani do sluzenia Ludowi Boze
mu, stanowi q wraz ze swyro biskupero jedno gronokaplanskie, po
swi~cajqce siE! raznyro powinnoscioro." (AAS 57 (1965) str. 35) Ma
jqC jednak na uwadze, ze roowa jest w tym artykule 0 sluzbie ka
palnskiej, re aliZlOwanej dla nas ws,z ystki'ch, doszerllem do IWniosk u,
ze odpowiedniejszy b~dzioe tytul: Nasi kaplani.
Przyklady te bowiem roowiq owielkiej milosei kapIan6w do lud zi
i zieroi, na kt6rej z woH oraz z dobroci Bozej wypadlo iro speiniac
swojq poslug~. Chcialbyro ponadto przekazac roodlitewnq paroi ~ c
przyszlyro pokolenioro 0 n a s z y c h k a p 1 a n a c h. Moiro zda
niero, nie tylko Sq warci tego, ale nalezy iro siE! to ze sprawiedli
wosci. Ja zas chcialbyro tyro artykuleIll- wyrazic sw6j hold dla ka
pIan6w - roE!czennik6w naszej Polskiej Zieroi.
ks. bp Edmund lIc:ewicz

Lublin, dnia 26 marca 1978 r.
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CHRZESCIJANSKIE IMI ~ POKOJU
Pok6j na swiecie weimie sw6j poczq
tek w nas samych, alba nie br:dzie zad
nego pokoju.

H. Ludewig
Przyj~lo S'i~ :m6wti.c, ie prob1,e m p'dkoju to domena pol~tylki. OSlta
tee:zm:ie -to wladza poliltyczna Ii ,po1iJtylc.:Mle sily walczq 0 pak6j i usta
lajq jego warunkl. ROO1Ji si~ wiE}c 'py:i;alTlie, czyzbom'e 'a mbicje \p o
kojowej Fundacji ReilITholda Schneidera 1 a1!ie 'Sq \przyslowiowq wal
kq :z 'W'iatralk ami? Czy 'p odejmowan€ w ,r amach jej dZJiaJalnosci
pr6by krzewienia pokoju nie Sq raezej bardziej zjawiskiem literac
ikim, aruieli r~alnq silq ksmaltujq'c q ibieg dziej6w? Czy samo pro
pagowan,i e ddei 'p okoju z ,poZY'CJ1 'r ,adykalnie chrzescij'ans'kich, to
jest przy rezygna,c ji ze 'wszystllcich dost~pnych tzw. "silinych srod
!C6w", ma jakiekolwiek szanse w konfrontacji z dzialalnosciq wiel
kieh politycznych sit i system6w? A jednak dzialalnosc Fundacji
przekonuje mnie iwti.e.rz~, ,z e iffiusi Qna owocowac, bowiem 'W Jll!iej
see "konkretnych rozwJqiz an" pr.Dpaguje kontretme postawy kon
kretnych ludzi. (...)
.
Kazda wojna zmierza do tego, by ewentua1ny ~k6j ,zawr,zec
z przeciWIlilciem juz wykrwawionym, polo:lJonym na lopa1lki. To sil
ni ejszy nada'je pokojowi jegQ speeyfkzne ,imi~, kt6re jest bardzo cz~
soo ~mieIl!iem falszywym. Od tej prawidlowosci histor,i a me odst~po
w ala prarwie ll1'igdy,a jesli ods~powala, to nigdy dla Il'acji 'p olitycz
nyeh. Skoro do tego u.swdadomimy sobie, ze 'Owe racje poH tycZIl1e
byly cz~sto racjami jednego czlowieka i wyplywaly z decyzji jed
nego , bard2liej lub 'ffiIl1iej odpowiedZJia1ll1ego 'Sumienia, Iwyd aje si~
rzeozq jalk najba;ro:z!iej sluS2iIl1l rozpatrywac zagadarienie pokoju ra

1 Artykul ninlejszy stanowi przystosowanll do profllu wydawnlctwa wersje: pracy
pt. : ,,0. Maksymtltan Kolbe, Reinhold Schneider t Dietrich Bonhoetter - jako
krzetotcteZe poko1u w slu:l:ble chrze4cijanskiego sumtenia", kt6rej przy·z nano do
rocznll Nagrode: Pokojowll 1878 1m. 0. Maksymlliana Kolbego 1 Re1nholda Schne1

dera.
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czej na pl<as21.czyznie ;per'sQtl1'a limyc2JIlej, 'a w 'k onsekwencji i reh
gijnej.
W Ityro lk irooom eseju Illli'e b~~ si~ zatrzymywae Ip rzy biografii
Bl. Ojca Maksymiliana Kolbego, Reinholda Schneidera i Dietricha
Bonhoeffera, wychodzqc z zalozenia, ze koleje ich zycia Sq wystar
czrajqco cZname. Uwag~ Illaszq SkJu1p'hlny l"aczej lIla s amym probl,emie,
a wl:asctiJw:i..e na epecyf101Jlly>m dla ikai.d.ego z rtej Itrojkli. do n~ego IPO
dejsciu. To, 00 U !I1l!ch wS!polllle, Illarzuca sd.~ <sarno, a Illl'imO'W'i.cie Ill!ie
zlounne przeikon'mie,ie "pokoj lIla sw:i.ecie wemnie swoj poczqltek
w Ill!liS samy·c h, a ,l bo nie Ib~dzie 2laoo'e go ipO'koju." Wszyscy trzej wlie
rzyl!i., ':he ,ostaltecznym zrodlem i eelem Ipokoju jest Bog - Palll
l'lldzllci.ego smnlienia. Chci1albym jednalk ZW1I'ode uwag~ Taczej lIla
to, co ,w mo[m 'Przeko!I1aniu i<ch , ipi.~kI!1Iie romi" i spraw[,a, ze !lmidy
z mch na ,s wo'j sposob moze istoonie 'w<spierae na'Sze ,p dkojowe wy
sitki.

W 'Pismaoch 'pro'.testa!Ilokliegro lPastora Dietrklha BonhoeHera do
str.zegam 'Cenlllq i u'dmq IProb~ osadzenda pr.oblemu .po~koju w j'as
nym lko'lllte:kscie It oologi'cz!I1ym, a scis,l ej moW'iq'c, w 'sarnyJIIl sereu
teologii, ktorym jest chTy,stologri'a. ( ... ) JecLno.c zesnie p()wstal'a we
mnae ·obawa, czy trudny teologiczny j~zyk Bonhoeffera :rna sz a ns~
oddzialywae jeszcze dzis lila scZersze kr~g;i czyte}nikow.
Tu uderzyla lII1l11ie wiel'ka, czas'ami nawet :z;byt da'l eko idqca pro
stota slowa o. Malksymilialila Kolbego. W jego 'przepawi'admiu wi 
dz~ dose po'Uozajqcq p;rob~ !prze'klaidu tego truooego 'Problemu lila
j~zy':k rk erygmatu. Gelowo wi~c skupilem swojq uW1ag~ wylqcznie
na tych marteri,alach zrodlowych, co do 'kt6rych moma mi·ee callko
witq lPe'WInQsc, ze 'Zawierajq mysa ,wygl:oszOIne w 'r arnach sponrta
n!i.cz-neg.o, dUsZipast·erskie>go lilaUeZalll.i.a, 2JIlajdujq-c swoj rzeczywlis-ty
oddzwi~k i zrozumieni'e u sl-uchaoczy. Niiee:wY'kle cenlll.yffi s'w i·a dec
1lwem Slkuteczmos-ci p'T21epow:i.1adaJnia '0 . MaJksym~llia'illa dka'Zaly si~
Qpracowane przez ojcow Franciszkanow w Niepokalanowie Prze
m6wienia Ojca Maksymiliana M. Kolbego z lat 1912-1941, kto
rych drug>ie wydaniie uk,a zalo si~ w 1957mku. Sq to bowriem prze
mowienia odtworzone lila poosta'wie notatek zars lucha,nych braci,
c-zasaomi w fOlr mie stre-s21czen, prostych rzutow mysH, czy WTE~ Ce:
stenogramow. W tekstach rtych 'r a,zi, moze ,ezasalIIri, po.chodzqca ziW'j
kle od spisujqcego, ulomnosc stylu, ale ona wlasnie stanowi
dodatkowe swiadectwo, ze nawet takich bardzo prostych ludzi
potrafil o. Kolbe przekonac dla sprawy pokoju w sluzbie Niepoka
lanej.
Re~nhold Schneider lWI"eS'zde, !I1iemi'e dld IpisaJrz i 'Poeta, mimator
ruehlu oporu w III R21eszy, !I1'auc:zye Illas m02Je, jalk w obHczu smut
!I1Y'ch, his.toryczny.ch doswi.adczen przeszfosei !I1i'e utracic wtiary
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W 'Przysz£oSe. Sam zres:z!tq lciedys j'asl!1o okres'l il S'Wq rrrilgrj~: "Moja
praca I!1li.e jeSit aII1Ii Ikbnstruikcjq,rurri systemem, lecz p€'WI!1q drogq ;
Ikonczy si~ lOIlaroerzenli.em ~ady'tkal!nego, chrzeSC!.ijanskriego ethosu
ze sWlia.towq slilq i wsze~krim U!Silawaariem ubostwienia jej." Ku
temu zde~e-niu nieuohrolll!1tie Zlapro:wadme 'llas musiautenttY<C'Zille
chrze&oijanskti.'e sumienie. DZ'is, w ddbie ,w atki 0' -pr.zyw:rocenie czlo
wiekowi naleznych mu praw, przYllomni nam Schneider zakorzenio
II1q w chrz€Scli.janslMm sU!Illi1eniu, a sfol'lIIlurowan q prrez Kanta mysl ,
ze "Prawo c:zlowieka musi bye uznarwane za swi~>te, choeby za ta
panujqca S'l.kl musia~a Iplaclie nie rwti.em jak Wlielkimi ofi.a·rami. (. ..)
Kazdyrodzaj 'pol!i.ty:k'i !Jllusi IPfZed pierwszym rO'dzajem prawa ugiqC
kalana."
JEZUS CHRYS'JUS - POJEDNAWCA 8WIATA
(DIETRICH BONHOEFFER)
A sercami waszymi niech rzqdzi po
k6j Chrystusowy, do kt6rego tez zosta
liscie wezwani w jednym Ciele .

Kol 3, 15
D!lugo Iprzygtlqcilal s[~ BO!I1!hoeffer pogrq-Zonej W nliepdkO'ju ziem
slk'iej [7.OCzyrwistosci. ProbOWTal odgadnqc, jakie kryje ona w subie
ni~b~eczenS'twa i jakie l!1i'esie nadzrl.eje. Z'auwa±yl bezsilnosc tych,
ikrtfu-zy sqdzili, jakoby ze swbtemiJrQ;eba some poradzic srrodlkami
samego swiata. Niemozli.wy wyd:a:wal mu si~ rowniei wglqd w we
wn~l"ZII1q nrrutur~ jalkliejs rzeczy,wriSJtooci n-adprzyrodzonej, w Morej
nale:i:Jaroby Idkawac po'kojowe, lud7Jlcie rnad:zieje i gdzlie n 'aJeiaIO'by
szuikac skutocmych srodlk&v dla uleczenia .trafWli:onego niezgodq
swtialta. Wyr:aZn!i.e na1Jomi.·a st zarysO'W'alo si~ rou rozrl'arcie, jakie is,t
nieje 'Pomi~zy tymi dwiema .rzeczywti5'tosci.ami: "D<»poki B6g i swiat
pozostajq z sobq w rozdarciu, zaden czlowiek nie moze jednym nie
podzIielnym spojrzeniem ogarnqc lZarazem BO'ga i reainego swialta.
Choe:by noajlba,r dziej s!i~ wysi[.a l, b~'Zlie mogl tylkO' ohy~!i.ern zezO'
wac od jednego do drug:iegO'. A przeaiez jes!1; mliejsee, z kwrego
m02lna Boga i swiat objqc jednym Spoj'f zeniem, miejsce, W ikJto;rym
B6g !i swialt 5q pojednJ3:ni, 'w .kitorym SltaJnorwti. q jedno. Miejsce to'
me lezy gdzies rpoZla rzeczywistoSciq - rw swiecie idei, lecz jawi
si~ W samym centrum hisItorili. jako cud BoZy, s<i;anO'wli. je Jezus
ChrylStus - rpojedn,a wca Swiata".l Poniewaz Ohrystus eschartolog!i:cz
(DIETRICH BONHOEFFER)
, Dletr:lch Bonhoef!er, Teoretyk etyczny a rzeczywistosc. W: Wyb6r plsm. Wi~t.
W -wa 1970, (daJej cyt. jalro WP) s. 158.
4 -
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ny Sltarnlll w samym centTum T"reczywrstooci h!i~torycwej, w Nim
IIla'stllpdlo rady1kalne "zJbliZell'ie tzw. "streiy przooostaltecwej", zwy
klego ziemskdego zyda, ~e strefll "ostatecZlnll", czy:m. hoSkll. Tyro
sposobem "Osoba pojednawcy, Boga-Czlowieka Jezu~a Chrystu
sa, wchodzi p'om'i~d,zy Raga i swiat, w sarmo 'C001:rum \Wsz·elildego
dziarn ila m~." 2 Odtlld rwszelka dz'iala'mose czlowieka domaga Si~ swo
. jej rc lrryrstologticwej ilnte1'preta cji Dopiero IVY Jezusie Chry'stusi e
otwael'a si~ mozlrilVYose podjE;cia protblemClitylk:i 'Pdkoju w 'jE;zyku ikon
kretu. Skollo 'boWliem w 'O'bhczu mnUltnych, mstorycznych doswfiad
czen pllawdxiwy Ipa.k6j nligdy nie ,przekI1oozyl g,ranricy zludnych ma
rzen i pozostawal j~zylk'irem ra·cz·ej rnadzliei ruz faikitu, s'koro ,sily
p~zecIDwne 'P'okojowi rnieustarnrrtie zd.a jll si~ ,potwierdzae SWIl lI1ie
smi eJ:!telnose, 'WS'ze~ki·e 'pOkojowe Ip oczynania przypomtim.ae lITIogll
dz'is iejszemu "reqllisClie" syzyfowe ZJmagra nQ.a bl~nych rycerzy. Dzri~ 
kli ChryS1iusowi pdk6j 'p rnestal bye czyuns i'stnriejllcym 'Cillgle 'PO tam
tej stronie. Przestal tez bye, istniejllcym jedynie gdzies w zamor
skiej krainie, portem ocalenia dla ziemskich rozbitk6w. Przez fak t
Wdelenria boska .m e.czywistose pOkoju ·wtargn~la w stre f~ doczesnl!
i zawladn~la nill ai do granic ' naszej wolnosci. W ty m sensie "nie
ma tez zad'llej .r:zeczywiSltosdi, iJadnego swia ta, ilct6ry m e bylby po
jednany z Bogiem i nie posiadl pcikoju." 3 Rozwijajqc mysl Bonhoef
fem dostrzegamy W 'o oobie J,e.r usa Chrystusa zupclmie rnowy uklad
odtniesrienia. Spo'tIkanie czldwlieka 'z e sW'iatem staje s'i~ spO'liman iem
w Jezus1·e, b~d~cym ni·e jakq5 'przemienionll posta<Ci1l rwys()Ikiej n1!iary
czlowieczenstwa, lecz rprrede wszystklim "BozYim «'talk" porwiedzia
n ym Il'rz eczywistemu ·czloWliekowi",czyli "IDto ga:rdzii cZfowiiekiem ,
gardzi tym, co B6g ukochal, co wi~cej, gardzi postacill samego wcie
loneg'o Boga." 4
.
To wlasill~e owa sol[dalilliose Boga z uP11-dlq 'lud~kll lllatUlrIl jest
podsrtalWll rc alego .zy,cia Ii -calej nadzie:i. s·w ia't a. '110 ,w lasllli,e tej, a 'n ie
jakliejs aibstflalk-cyjnej, idealnej ludzJkosci IpropO'nuje Ohrystus ~6j
pO'k6j. Skoro 'pi~tno gzrechu OOmientito natur~ stwOTzenia, w obec
nej ekonomii zbawczej "naturalne jest to, co po upadk u otwiera
si ~ na 'przyjscie Jezusa Ghrystus·a. Niena'turalne to, co po upadrku
za.myka rsi~ n'a Jego przyjScie".5 D1a IpoIltestCl!ll'ckliego teologa , d-o
strzegajlloego bardziej Ir adylkalnie ogromny ' dystalll'S .pan1!i~zy sla
boscill upadlej lud:zJkiej natury i moq lask1i, 'POIk6j musial s'i~ jawie
bardziej jako dar, anizeli owoc czlowieczych poczynan. W tym
k ont ekscie w,a1ka 0 'p ok6j przybierac miafaby fOTm~ jakiegos umie
j~ tneg.o czek anri a , wewn~trznego iprzygotowan'i a si~ na jego przyj~
1

•
•
,
•

Ecce H071<O. WP, S. 159.
Tarnze, s . 160.
Pogarcta cz/owieka . WP, s. 162.
Zycte naturalne . WP, S. 180.
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ciE;, 00 ;poromie 'z a'ldadaloby dose b\ierulq pOSl1;aw~ chr,zeS'Cij'anill1a.

Tej Ip olrusie rpaczq'tik()!W1() ulegal rowniei sam Bonhoeffer. K!iedy jed
nak hitle.ryzm w N;iemczec'h 'Z 'Oalq jasllcrawos,Cliq zaczql odslamae
swe kl'wawe ob'l icze, ,chrzesC<ija~ie 's umiende tego ,w iennego pTze
ciei syna rni e.miieoMego 'n a'l'OOu zaczynajq Inul'towrae pytarnia: "Czy
je sz,cze jestesmy rpotrzebni na naSZYlffi s1anowisiku? Bylismy 1JIl!i.1
c z ~cymi 'swiadrk3lm~ Czy1l10W zlych, jedhlSirny chleb :z ll1'iejedin ego pie
ca, In auczyli's my isi~ S'ZltUk!i maSko'W13Jl1'ia ,i wieloZlllacZIl1ej ' mowy; do
swiadczenia uczynily nas podejrzliwymi i nierzadko musielismy
skqpie ludii'om nale2mej 1m rprawdy 1 'Womego siorwa, wsrod kon
fl!irotow !lliie do 'zmieslienlia sltali'smy si~ a::epsuci, bye maie cYIll'icm -
czy moierny si~ jesz<cze :przydae? Czy nasz OrpOT wewn~trzny prze
C'i w tamu, 00 zostal:o nam rnaiTZUCOIle, b~dzie dose sii my ,a ipI"aWOSe
nasza wobec nas salffiy,c h dose bezw,z;gl~dui.a, by moc ,p anownie '00
nalei e drog~ od prostoty i szczerosci?".6 Podejmujqc decyzj~ aktyw
nego wlctczenia s'i~ dorudhu oporu dal wyraz rprZlekonarniu, ze 's am
w e w n~trzny op6r przeciwkQ ziu nie jest w stanie dae spokoju su
m!ienia. JedlJ1!aJkie 'podj~cie ja'lciejlkolwiek kan!kretnej dzialalnosd
autom altyC'Z'nie ods1;arua p-vzed sum'ienli,e.m nowe 'p roblemy etyc:me.
W szystJko wii.~c ikoIl'centruje s'i~ wokol sumienJia, tego "grosu z gl~
b,irn" , rktorym osoba 'l udzka doma·ga s\i~ jedrnosci z s'a mq is obq. Le'kce
w aielloi,e go rpI10wadzi do ,zniiszczooiia wl:aSlnego 'bytu i r,ozJkIad u ludz
1ciej egzy,s tencji. Glos s'llm~ enia wy,wodzi si ~ bawi,e m z zagroionej
wewn~i I"ZIllej jed nosci C'zl-owUelka.
,
• PosZluku'jq'c zr6del tego glosu lJ1IapotY,kamy drwa ,wyd~lJ<lJne szla1k'i.
J eden zaprowadzi lIlJas do dtna wlasnego "ja", Ik to.re ro,zrpaczliwie
br cmli ~c Slwej autoIl!om1'i lI"oscie sobie b~dzlie prawo wyznaczan'ia gra
nic dobra 5. zla. Ta od'Zieci:zi'cZlOIlla rpo AdaJIDie rtendencja upadlej, ludz
k'iej na,tury Slprawia, ze "glos sumi,enilia w czIawieiku natuTa!lnym
jest us Haw'3JllQeID owego «ja», 'by w swojejZlll'a jomosci dobra i zla
US'Pr aW'i edHwlie si~ przed Bogiem, Iczlowieki-em i ,samylffi 'Sob q , i by
moc w tym samousprawiedliwieniu pozostae".1 W konsekwencji
czlowiek staje si~ rychlo niewolnikiem prawa, kt6re sam ustan o
wit Za1tapiia s!i.ebie w ustawij,cznym 1l11epolmju. . N1e moze si~ pogo
dz:i.e an i 'z'e sob q, 31n' 'Z TZBCzyWli.stosciq, ktorq wlasnY'ID na:turalnym
sumi eniem Uikszitaltorwal.
D ru~ szlalk ipopI"owadzi na'S 'k u jednosci ludzJ1ciej egzysten<cji !ZIa
ko r zend<OIlej poza ,w Iasnym "ja" i lud2Jkim ,p rawem, rw Jezusie Chry
st usie : "Moim sumieniem s'bai s'i~ rwlE:C Jezus. Zna'c zy ,to, 'z e jedYIIlQe
oddajq'c iffioje «ja» Bogu Ii iczfOwiekoW'i, odnaleie mog~jednose z sa
m y'll sl? bq. Zrodiem i celem mego sUlffiiem.a ll1ie jest jmi: jaikiefi Ip ra
• Cyt. za: J. Loew . ModLitwa w
1977, S. Ir73n .
, P odj <:cie winy. WP, S. 198.
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WO, lecz zywy Bog Ii. zywy <C1Z1owtiek, ~torego Spotykalffi w Jezusie
Chrystusie. (...) Jezus wyswdbod.iil wi~c sumien.ie - na sluiib~ Bo
gu i b1iznliemu - i rno On jest WY5wo!bodzicielem, i wtedy lroWiIl'iez,
gdy czlowiek wst~puje we wsp6lnot~ ludzkiej winy".8 Przedmio
1;em 1l1..asregO Zla'troslkania, twli.erdzi Bonhioeffer, staje 'Si~ odltqd nie
prawo, nie rtrwa'nrie ustroju, narwet n1e lIIli~dzyUl'arOOawe 'p okojowe
tralmbaty, olecz ·o soba Jez'usa ChrystUlSa. W Nim spDltY'kalffiY Boga
i blizni(!h Jako gran!i{!~ a zr6dlo oopowli.·edz;ialnego dzialarnia. «Swiat»
jest 'wIi.~c dranym n,arm 'W Jezusi'e Ohiry5rtusiie "terenem konlkretmej
od;pow'i,edzria'lUl'osci".
,
Czl'owiek, iktt6.rego s wmien'ie 'Zlostalo wyzwolone ·w JeZJusie Chry
stusie, nie b~dzQe zalarmywal sii.~ !Il!iepo.wodzen~armi Iudz!krich wy- 
sHkow, ·ale nii.e z,arpomni rtez, j;e ,,rponosii. odpowiedziail nose Zla kon
Ikrertm.ego bl'i~niego zgodnie ze swoitmi ~onkretmymi. Iffiozliwoscia
mi".9 B~dlZie teZ parmi~tal, ze oolffiienie rto nadal pozosrtaje wezwa
niem do ZJgooy z sobq oralz do rprzestrZJeg'a ni'a pewnych 'f.eM.g,i'jnych
i spolecmy'oh praw w ordpowied'z<ialnym diZ'i.,alarniu. OSltateCmq :iJn
stan(!'jq dilra iego sumiema pozo:srtarnie jednraJk ,z awsze osoba Chrry
stusa. Poniewaz Ten, M6ry sianorw;i istot~, podstaw~ i 'c el ilron
kretmej oopowied'z ialnosci jesit jednoc1Jesru.e ·B anem sll.llIIll.enria, w e
wszystkich konflriktach mi~dzy sumieniem a odpowiedzialnosciq
zdac si~ iJIlozemy ju'z tylko na Jezusra. W OwC2las rmarmy rprawo do
pdkQju chrzeScijanskiego sumien!i.a nawet 'W1tedy, gdy w duc:hu 00
powiedzialnosci bierzemy na siebie wlasnq lub cudzq win~. I chyba
dQpiero sumienie oswobodrone w Chrysit usie zdolrn e j.esrt do podj~
cia wilny za. zlo IpO'pelniiOll1e, bowierm "bard7Jiej ,zba'Wientne ~ pewn.iej
sze jest nawet «nieczyste» sumienie niz oklamane".10
Id'l!cs1adam!i. mys1i BonhoeffeTia moiJnra by postaWlie paradoksal
:Ilq rz ipa~oru tez~, rze dopiero swiadomose wlasnej WilIlY w oblli-czu
Jezus.a da'je naIn prafWO do pokoju sumieruia. Do:p6ki boWliem nie
POCZUWaJffiy 'S'i~ do iad:nej winy 'z a istmriejqce w swieoi..e zlo i nie-
po1roje, W1i.rnniSmy sUiponowac, Ze sumien!i.'e nasze me zosrtalo jes,zcze
wyzrwolQne i nada'l s'a mi 'kreSl~iJIly gr.ank~ m!i.~'ZY dobrerm izlem.
"Dl'a!tego rtez - ¢Sal - w:irn~ lt1raJSZq 'poznarmyprarwd'Z!i.wie rnie wtedy ,
kiedy doswiadczymy sarrni rrozkladu i 'urpad~u, lecz wtedy, ikiedy
paznlarmy postae Je2lUs·a Ii OIl1a Srtanowie b~d2lie !l1:aJSZ pUnikt wyjscia .
(...) MIi·ejscerm, w kit6TY'Iffi poznanie Wliny dokonu'je si~ rzeczyM'iscie,
jest KQsci61. (... ) W rtej wlasnie ws:po.lnocie Je2lUs ;realiz;uje swojq
pas't ae w swiecie i dJatego tylko Kosd6l iJIloze bye miejscerm osobli
wega ~ wsrp61nQtowego od:rodzenli a i oo.nowi·en!i.ra ." 11 W rtyrm miej
• Tamze, s .
• Struktura
" Teoretyk
11 Wyznanie
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scu Chrys't us slptrowadza alaS na Iprzyslowiowe wlaSlIle Ipodworriko.
Jesli tu, w Koscie l1e, Jezus l'eaili'z uje postae "wi ec~nego pokoju",
MollY rna s'i ~ stae udJZi.'a lem caiego swiaJta, przed ohrzescijaninem
otwli.erajq si~ n()we ip€:r5Ipektywy Ii szczeg61ny zalkres odpowiedmal
nose[. Ch['zesdjanin rna bye aposto1:em rpokaju. "Pokoj wwm!" 
to pieTWsze slowa, jaikie niese :m:iel~ swi,wtu tl!o=iowlie Jezusa, zWia
stujqcy Jego eWaJn<geli~. To 'byta ilch IwizytOWika. Z ja'k im dzis za
woblruiem pojdziemy do 'swfiaita my, clhrzcicijanie \Ze sudoconych rwy
2lI1an, rozbi tych rodzin, llJ"Wa'lizujq'cych ze s'obq ,p a,r afii i zgI1omadz,e n
zakonnych? JezeJi IZb6r chrzescijanski, to ,,'l udme, ktorzy IPrzystali,
by s.po1kalo ich ,to, co s,potJkae powwIl'no w szystkieh" 12, to S'ko'l"o
nas ,t o jeszeze n ie spo1Jkalo, s]~oro ,w nas samY'ch tyle Tozdarcia
i nd:epolkoju, trzeba b~dzie zapewne zweryfikowac n asZq £aJkltyCZlllq
p ~'"Zyn aleimoSe do Kosciola, wejsc gl~biej w jego i ycie i tam ipoznae
S'Wojq osobistq lWin~. W salffiym bawiem sercu Kosciola tryska od
wliecZllle zrodlo poIkoju odnajdyw<anego IWciqz lIla nowo w samym
OhryS'tusie Ii wyzwolonym pr;zez Niego lud2lkim sumieniu. Oi, kt6
ry,c h to spotIDalo, zachowali "wieczmy pokoj" nawet w godzi'nie
kO!l1anl'a. Sam <paSlto'l" Dietrich Bonhoeffer jeszcze !PO s kazU'jq'cym
n a smierc wyrolku w 'c elli p'lossenburga "pol'azil" swym wel\VIll~
t r=Y'm 1P0lkojem w<i~z.iennego 1ekaJrlZa, 'M ory ruj~ty postawq Sika
zanca oonotowlal: "W dqgu pi~Cd2Jiesi~ciu lalj; praktyki nie IW1dzia
lem nigdy czlowiekia um'ierajqcego z rtaik calkowitym ,oddanriem si ~
w r~ ce Boga".13 Ci, Jkit6rzy prz€iyli Oswi~cim, widziel<i tak!ie umie
r ani e jui wczesnieJ.
JAK U'I'RWA:LIC POKOJ, 0 KTORYM MOWn.. PAN JEZUS?
(BI.. O. MAKSYMILIAN M. KOLBE)

Blogoslawieni,
pokoj .. .

ktorzy

wprowadzajq
Mt 5, 9

Przemawiajqc Z o'kazji .beatyfilkacji ojca Maksymil!ialllJa Marti KO'I~
bego, ksi qdz Prymas Wyszynski stwierdzil 'p allado:ksalnie, ze
o. Malksymilian "Wygral d'l"Ugq wojn~ swriatowq". Blizsza znajomose
Zycia i :mysH nowego blogoslawliooego nie poZ'Wala bynajmniej po
traIctowae t ego sfo'l!mulowoo:ia jako2)wy1ldej figury reto'rycZIllej . Od
nosi s!i ~ zgola w razenie, ze ojciec Kolbe w 'c alym swym "bojowaniu"
kier owal si~ zasadami swoistej itakityki, kJtoI1a jedna:k z brutaln~

11

C h r ystus w t eczny syn Boga. WP, s . 212.

1J
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ta!kltykq Wl10ga nie rn!ial'a nie w-sp61nego. KHkallllascie miesi~cy
przed :wybuehem 'Wojny, gdy juz ~aczynalo si~ ,r obie gorq'eo, il1!auczal
swyeh 'hracri. slOlWami, Ik tore rw jego oota'eh brzmialy dzi'Wnie re 8Jli
styezniie: "JaIk s1~ 'przygotowae do tej . wojny? Przede wszys't kim
w Iprierwslz ym rz~dzie IffiU'8Z~ s'i~ staTae, ·aby gorliwose byla .V'ielika.
Postawienie sobie za eel, ze ja musz~ bye swi~tym, musi bye bar
d~o Ipowai:ne i stanowcze. I Itrzeba kOinsekiw en:tnie do niego d qzyc".l
Ten wlasruie -eel, jeSli s'taje si~ naszym wspolnym celem, r od·zti.
lIladziej~ pOik oju. Byl jednaik o. Kobbe Swiadomy, ze Sw,i~s e 'jest
d2ielerrn Boga Ii iylko Iczlowieik ,i yjq1ey w Jego lasee, pnepojony gl~
bokq wi'a rq, gotowy b~d:zje stanqe do wa,l ki z wlasnym egoizmem.
WiaJra we wS'p61ny eel is·tniejqey lIllie w nas, lecz ponad nla m, s ta
lIlowi wg o. Malksy!II1li.1iana lZasadni,c zy warunek pd1ro'j u. Jezeli bo
wi'em ikazdy siebie potra'ktu'j e jalko eel s'alffi wsobie, b~dzie zaiwsze
dq'i yl do IpodpoirZqdilmwarua [nnych i Inigdy ni'e b~7lie zgooy.
Jedynie w waronkiach 'zgd<iy i IpoikO'ju {lsoby luqZl1cie i narody b ~q
mogly wype~nie wlasciwie 'SWoje :poslaJnniotwo. Poslugujqc si~ obrra
zem ,r ozebunej lffiaszYlllY 'W prosty spos6b o. Kolbe wyjasnil po
wyi:szq prawd~: "Gdy byla rozebmna, nie przecis,t awiala wca1e row
nosd ,am 'soejaliSltY'c:zmej, ·aJn~ ;l~omU'nis:tyc:mej, bo cz~sci 5q roi'l1ej
wielk osci i roznego ksztaltu. Ale gdy poszezeg6lne ez~sci zostanq
zlozone, tworzq hormoni~ w ealosei i wszystkie sluzq do jednego
eelu,aby ma5zyna dobrze funlkejonowala. Zeby ,t en spok6j przy
s:z edl, wollnose, :r6wnose i bra't erstwo, to trzeba, ,aby byl jeden cel".2
Lnspirowani IpOwyi:sZq Iffiyslq zauwai:my, jak to ,ez~sto Ipot~;;,ne mo
earstw'a swiata usil:owaly speln'iae 'w o1brzymim org'anizmie ludz
kosoi fUil1>kej~ m6zgu lub sumi,e nii a 'll'arod6w, ehoe ich brutalna na
tura predestynowala je ra1ezej do roli zamaehowego kola. Blizsza
byla z pewnosciq mysli o. Maksymiliana Norwidowska wizja mi
sty-ezne-gIO cri.aba na,rod6w. WY':~ll'aoMilkiem godnosCi ~ fUJIlikej,i ,p o
szczegoJnyeh ,nal'Od6w nli e moze bye sila fizye21na, leez kultura du
ehowa d stopien zjednoeze-nda z Bogie-m. C•••)
Zd ajqc 'Sobie spraw~ z 'zawodn'Osei wszellci.eh czysto 1ud.:l'Jkieh
srodk6w, szukal o. Maksymil~ia.n inny-eh mozliwosei budowania po
koj u i fadu. FuooaJrne'll't a'm e znaezenie dla tego pr'Oblemu wyda je
si~ miee pytanie 0 zr6dla istniejqeego stanu rzeezy. Diagnoza p6Z
nie'jszego blogosi.awionego dkazala si~ nader trama: "Jedno jest
i:r6dlo lIliepolk oju: milose w~a'Sna u'Ciekajq'e aod ikrzyza. Mogq bye
(0. MAKSYMILIAN M. KOLBE)
I "Prz em6wteni a Ojca MaksymUiana M. Kolbego"

z tat 1912-1941, wyda n ie IT
przygotowane przez oje6w Franelszkan6w z Nlepokalanowa w 40-Uj rocznic<: ~. l.
(Ponlewa:l: wszystJde eytaty poehodzq z tego wydania, w przyplsaeh podaje 51<:
tylko dat!'; przem6wlenil'l i odn osn1\ strome!,;). 27.3.1938, s. 163.
I

19.5.1937, S. 93.
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n6.epdlroje WeW'Il~trene, lC.z y'1i sumienria, be21podsta'WlIle lub z podSlta
Wq, &le 'WlSzys1ikie one :pTzes21kad7l.a jq <pOst~powi. Jeien ll1Ii.epok6j rna
podsiVaw~, trzeba jq 'IlSunqc. (. ..) Mo,z e byc wyrzut sumienia z wilIly
popenonej. Z jallcichkolw,irek przyczyn bylby ni.6pok6j, za'w sze jest
on sl:zJkodlirwy. (. ..) JaikUS'UlIlqc niepoikOj - 'Wzgl~d,ruie, ja:k utrwalic
pok6j, 0 kt6r yrn rn6wil Pan Jezus? «Nie jako swiat daje, ja w arn
daj~". Swiat dogad,z a zmyslom, pysze i ~()z'Umowi. P1l'n Jezus d1aj€
me j'ailm §owi1at - do czego zepsuta natura oiq,gnie. Natura n~e z'a 
dowala si~ . ana chce ciqgle dalej , jesli si~ jej popuszcza".3 Dostrze
g'a wi~c o. MalksymHrian ~stotnq r6znt:i.c~ lpomi~zy pokojem, kt6ry
prawem silmejszego wyd~era sQbie swiaJt, dogadzajq1c 'ZiIIlyslorn,
2lachlannoSci imwrnoW'i, a pokojem, IMary d a j e ChTystus. Sq
to d'W'a przooiwne ~i&U111iki dzialana'a. Plierwszy jest bTanliem, gra
bieniem,:llll<iewalaruern. Dl'Ug,i jest dawaniem. Nie chc·e 1ln!ie'W'Olie
C'ZloW'ieka, lecz jedyll1li.e zle sklonnooci jego upadlej naltury.
Ponliewa,i 'c zlowiek 0 'WM.S'nyCh sila.ch me moie 2lWyci~iyc sam
siebie, walk~ t~ podjql Chrystus i' zwyci~iyl. Jest to jednak specy
ficzne zwyci~s1)Wo: "Pok6j swiarta, to Ic hwilowe udeTzenie, wzbu
Il"zeme. Pok6j Pa:na Jezus'a Ill~e jest rtJalkim, aby dac s,i~ ujarzmic na
·t urze, alepochodzize 7iWy'Oi~stwa nad narturq. (...) POIk6j zlwycci. ~zcy
jest ten, kt6ry Pan Jews dlaje. «J.am :7Jwyci~zyl swi'at». a 'Pokoju
zwyci~zrcy m6wil Pan Jezus. Do :tego 7lwyd~stwa prowadzi miloM:
, Boia, posuni~ta az do wzgardy siebie".4 Tak r6wniei zwyci~zyl blo
goslaWliony ojciec Ma:ksymilian. To wlaslI1!i.e IlIlilosc blizn~ego po
siUlli~ta az do o·f ia,r y 'Z Iw 1asnego iyda ~aza~a w jaskrawy s,posob
zwyCii~s·tJwo ducha nad ma1
teriq, dobra - nad zlem, P<)koju - nad
smieroiq, 2lWYci~stwo slwi~s'Cli Ill'ad 'Wojnq. T·a k m6gl zadys'P0nowac
sobq ty'l'ko czlO'W'ieik posiaa·a jq·cy siebie 'W sposob absolutn<ie wolny.
Wolnose <1la 'za's wylIltl!rza si~ z najgl~bszY1ch poklad6w czloWlieczen
stwa, Jlodzi si~ 'W SaJIIlym sereu sunri'e nla. ana 'pozwol~la '0. Maksy
milianowi beZlpiecZJllle umerac. POZlwa:l ala fiU rtia!kze bezpieC2ll11€
iye.
Kiedy NiepokalanOw nawtiedllily trudne chWli.le,iprzecrWlnosci
i niepdkoje, o. KOitbe kierowal rnysli s'Wych braci 'Ilia drogi lp okoju:
"Co oznacza ten pok6j? Jeslt ·to pirzede ws'z ystlcim ·pok6j czystego
S'lI!II1ierua. Swia:t 'pOzqda ba<rdzopdkoju, ·a le go me rna, bo go dac me
moie. Pan J.ezus .ty~ko j'ako Zlwyci~zca Smierci moze dac !prawdri:wy
pdk6j. I my odczuwamy ten po'k6j. I C'Zy jest pow6d do niepdkoju
W Niepo~alalJ1'OWlie? Nie mao JeS.n czujemy si~ lJ1iesPQilrojlThi 'W su
mien:iu, moZemy :zawsze bez 'W'i~h <trudillooci oczyscic siE: w s'a 
ikl"aIIllenaie IPdlruty. W pra'c y czy 'W '2laj~Ciiach tez lIl~e mamy si~ czego
• 23.3.1938, s. 167.

• Tamze.
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niepolk!aic. Jesli niekiedy nu,e udaje si~ lIlam tpraca mimo naszych
wy;sHk6w i da~Il'ajemy z tego pawodu U'polrorneii, tei: nie anaany s'i ~
C21ega mepa'kaic, bo wszyst'ko, CO mozemy, robiany dla Niepo!kaianej ,
a Ona wi~cej od nas nie wymaga nad to, CO mozemy".5
Ta niewqrtpNw,i e zaw~Wna koncepcja rpastoralna 'Zadzliwiac musi
swojq skUltec2JI1osciq. Skupiaj,!c lIllysli, zapal i Ip race swych brad
wolk61 jednej, choc w ,!s~iej idei slmby Bogu przez Niepokalan,!,
wyk;a21a1 o. tMaksynrillian, z·e rwielki.e dobro ilubi si~ tikrYiWac w rze
czach lIllalych, ze do wyso'k1i.'ch ,s21czyt6w dojsc moi:na r6wruiez WqS
kimi, 'cz~sto 'P{)I1nym~ drogami, 0 ile wyrtrwamy w ma'l'S21U Um 1"az
J.ronsekwentnie obranemu 'c elowi. Tak, jark 'k ropla ,w ody wydlr qza
kamieii nie przez sil~, lecz przez to, ze cz~sto sp1ywa, tak i pok~j
stopniawo dr'!zy twardy pancerz niezgody. Maj,! wi~c sens podej
mowane wciqz na nawa w duchu wiary wysilki i w zbudzane coraz
cz~sciej 'i lC'zysciej lpo'l~ojowe inicja't ywy Ic zlowieka. O&tatecznie "Pa
n u Bogu n[e Ichod..zii. 0 t'! TZecZ, {...) iPanu Bogu 'chodZJ.i. 0 wol~
naszq".6
Nie ziIl"aczy to wca.Ie, IbyScrny lIlaweit w lWarun'k aoh 'w ojennych nie
mieli obowi,!~u dbac 0 ikon1Netne rezultaJty.Obo~qzuje tu jed
nak :zlo.ta zasada: dohrze rspe1ni'ac, co lode mnle :2'Jalezy, a dobrze
2JI1osic, co 'ade mnie lIlie ,za1e~. Dobre funikcjona'waJUie tej 2lasady
zalk lada jednaik prawid10we f·oo'kcjonowanie sumiema. Tylko 00
wiiem 's mnienie '2ld01ne jest rwytyczyc obs'z ar mOTalnych zo'bowiq2lan
i m o,z,!iwosci cz1owieka. Tylk.o one r ozstrzygn,!c zid<ola, co jesZicze ad
nas Iz alezy, 'a ICO 'WYIIlly'ka si~ IPOza :2'Ja'k res lIlaszych ludzki<ch moey.
W imi.~ wliernasci samemu Bogu jesteScrny 'ZobOlWliq'zan!i. 7Jall!ll<ga'z o
wac wlSzystlde nasze ludzkie ,s ily po stronie Ipokoju. W. Irmi~ tej
samej wiernosci 'mbrOlrl'i!ono naJm ulkrywac to, co w nas jest naj
lepsze.
IlStoilmym 'WIl'es2lde 'elem6lIlJtem waEd 10' polk6j jest w '()I1nosc do o£ia
ry. Ma ona swe zr6dlo w eschatoJ'o~ilc2JI1ej na~ei, ze Ip ewien :rodzaj
d abra owocuje dapiera IW klimacae wiecznosci, Ic hoc rtutaj 2la'kwWta.
Nie 'Wszystkie problemy /W1.~C daj,! szans~ natychmiastawydl roz
/W1.qzan. Ojciec Maksymili1aJn wierzyl, ze s~~oi w ni,e bie, a ilJahle
cala escha't ologi'c zna Tzeczy'W!is1:osc - Ito ieren w spos6b ostateczmy
i nieodwracalny 2ldabyty dla pokoju. Przez lIlaS'z zwiqz'e k z Chrystu
sem juZ teraz kaildy z nas maze lIlliec w tej rzecZY,M stos,cl sw6j
udzia1, na miaT~ wollIlosoi do ofiary. Nie wol'llo lIlam lwi~c konser
w aW'ac Slwajej niespdkojnej :ziemskiej egzy's tencji, lecz zmyc s WlQrje
zyde dla sfusznej sprawy, by w Chrystusie Je~usie odzyskac je lIla
wieczmosc w wieczmylffi ipdkoju. Kilka lait .pr21ed wojn,! nauc2lal:
"My IprzyszHsmy do za'konu , aby 'cel lOSiqg'n qc, a ni'e zdroWiiekon
• 4.4.1937, S. SOn.
I
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serwawae. N a oltarzu mifosci irze:ba iZlo,z ye ,w.szyrs1Jko - ty'liko zeby
pa wolti palilo. Maze rwi~c bye poswi~cen'i e 'oallkowite izupeliIl'e.
A jezelJi si ~ ikomuS 7!darzy, ze zyoiem 'z apla1c,i za s,pralW~ Niepokrul a
ne j, to mozemy tylko IP02JaZdI1Oscie. Tuttaj pracowae rm ozemy naj
wyzej jednq r~kq, po smierci zas b~dziemy pracowali obydwoma".7
Wi erzymy, ze talk \Si ~ oStalo. Jalko jeden 'z rz~du ludzi wynies<io
ny ch na oHarze stal s<i ~ dri'Sl aj blogosla'Wliony ojciec Ma!ksym:Hian
Mari a Kolbe w s zczeg&lny s;posob Ikrzewicielem rpo!koju, W sfuzbie
chrZiesoijans.Jdego sumienia.
si~

DOKi\D DUCH SIE; KIERUJE, TAl\1 IDZIE SWIAT
(REINHOLD SCHNEIDER)

Owocem zas Ducha jest: milose, ra
dose, pok6j, cierpliwose, uprzejmose,
dobroe, wiernose, lagodnose, opanowa
n ie . ( ... J Majqc zycie ad Ducha, do Du
cha si~ tez stosujemy.
Gal 5, 22 Ii 25
Dla Rei.n'halda Schneid era, hiSitoryk,a i filozofa lkultU!IY, "pU!lllktem
wyjscia sttaly si~ \SImutne doswdadoczelliia his,tami. Chee bye I"ealistq :
"Spraw!ie pdko,j u IWs2Jakze nic talk :z lej przy's lugi nie wYlfzqdza, jak
u pros2JCzenie i minrilmal!irowanie ,o lbr.zymich na rp r2Jeszkodzi e stojq
cych trudnosci. Ledrwie, ze ,czforwiek odwa:ha si ~ 0 nim moWie, bo
jego imi~ jes,t najbardJ1i'e j rn aduiywa'!llym imieniem".l Dobirze '\Vli.e
dzial, jak trudna byla droga pokoju w historii choeby Europy. Zda
wal 'Sobie spraw~, ze to, czego 'z qdamy, rpo2Jostaj-e w jaskTawej
sprzee2J!llosc:i z wszeJ:kilIDi doswiadczeniam dziejo'W. Wojna, 0 krtorej
juz Kanit ibwierdzil, 'z e "zdaje si~ bye zas'2JCzepionq na Il'lldzkiej na
t u:rz,e ", wz,i~l-a ,czlowieka W 'S'We 'Posiadanie. W ostartni<ch ozas'1lich
de mon jej objawil s!i~ w posta,ci HitleTa. Stawia wi~c Schneider
sobie, swemu nalr odowi Ii calemu swiatu pytanie, jaik to si~ sta~o,
Ze t en czl:awiek, ,p elen "zqdzy, ktora 'Sohrie Ikpila Z nadZioru 'Sumie
nia, ktora uwazaIa, ze nalezy prawo tworzye, zamiast ugiqe si~ pod
nim, Ii ~t6ra myslaIa, ze IPralWdy nie Illalezy 'Czynie, ,l eez jq po 'P1'0
s tu IpO SlWojemu glosie" 2, mogi sitae si ~ 'sumieniem milionow sumien,
insta ncjq bmtalnrie ustalajqcq swoj "pokoj" ill'a 2Jiemi? Diabel prze
ciez nie zdob~ie panowl~a tam, gdzie jego d'ZiaIa'm e nie sprz~glo
&i~ 'Z ludzkim 'Wolamem. Wylania si~ tu 'z agadnieniie odpO'Wliedz\ial
7

19.5.1937, s. 94.

(R EINHOLD SCHNElIDER)
1 R einhold Schnei der, Pok6) na swtecte. W: M atenaZy :tr 6dZowe Konkursu. Reln

h Old-Schneider-Stiltung. Hamburg 1977, (daleJ cyt . Jako MZ) , s. 7.
I Reinhold Schneider. CzZowtek przed sqdem htstorii. MZ, s. 4On,
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noscl 1 winy. "W wielkich zwiqzkach dziejowych - wolal Schnei
der - mustmy za t~ zjaw~, jaJkC} byl Hi1l1er, ponooiC 'odpowriedzfual
nose. Ta:kq, jakC} ona byla, byia tylko rt;u moi:liwa. (... ) ~logusla
wiony ten, kt6remu sumienie pomoze odszukac jego win~" .3
StC}d, z rejonaw wlasnego sumienia i su:rrrienia calych 'Il'aJrod6w,
l'llSzye rna wY'prawa ' m pokojowej od'l1owUe Swiata. J'a1lcim p6jd~e
szlakJi.em? Dobra z'Il'ajormose his,tO'rii lPoz,wollila SCihneiderowi do
strzec ,w ludzkich dIDejach, k,rzesane 'wsr6d podmuch6w lfi.iezgody
i gradu plrreclW'nosd, zapa'lne ogll1iskapr·awd-zi'w ego po\koju. Z:wy\kle
t1ily si~ one n'ie~byt dlugo, przydeptywane z reguly pall1cernll stop,!
iJon,ocza. Jed'l11illcze ich - 'PrzypominajCj!cy rrmgotall1ie komety 
bl.aSlk ooaje si~ wy~aczae ikieru:nek ipOSZUlkri.w,an d.rog,i 'p okoju, 't ak
j'alk nocne gwiazdy orientujll 2Jagubionego w morZiU zeglarza.
Gwiazdll talkll byl w poloW!i.e IV w. zaloi:yciel pokojowego panstJwa
w dolnym biegu DUUlaju, IW'izygoCki his:lmp Wuilfila, jeden z tych
ll1~ellkznyCih, "kt6ry;m. nle 0 7!Wyci~stwo, lecz 0 zycie w prawdzie
ChOd:IDlo". W ta\ki.ej ,r ezygnacji ze '2JWyci~stwa Schneiderupatruje
bezwzgl~dny warunek rzeczywistego pokoju, "bo tylko mea culpa
wszySltklkh, naturalnti.,e iI1'ajbardziej winny'o h 'Oa pi'eI'W'SZyun miejscu,
maze go przywolae do i'Sltn1enia".4
Til drogC} pr6bowal Ipojsc cesaJrz Helllryk III, gdy swoje decy
cLujC}ce ZlWYci~stwo 'Ilad W ~grami Iliad l"zekC} Raab 'PizYIPiecz~wal
publicwC} pdkutC} zwyci~zcy, ,rzucajCj!C si~ ll1a 'p ol,u hiitWy IIlJa !kolalIla
pod ·s1JQPY tlQrzyz·a. Oglosil wtedy swym przeciwnikom po!koj, pr,z y
jazn i rprzebaczenie. I chociaz g'eS,t em tym sciqgnlli na siebie rue
naw!i.se "sUnych" 'kStiqzC}t, pragnql wyika'z ae, zoe to wlaSnlie W'i'l1a
jest tym, co nas Iqczy. (... ) "Krolestwo Boze zas jest kr61estwem
mHosci oj przeba,czell1wa. Jesh miall1owiocie B6g, na kioryrrn dok'Oll'aIIlo
ll1ajstrasZiDliejszej n~espra'\Wedliwosai, .przebacza, jesli On pozwala
SIi.~ na swiiecie zwyci~zac to w ob-mIllie m~ego mamy jeszcze wy
st~p'o'Wae?" 5 Chdaloby s:i.~ tu 'p odjqe polemik~ z OWC} pr,z ynaj
mniej z ludz'kieg'o pUll1ktu widzeni-a - niezyc~owq tezq Schneidera
oabsolutnej koniecznosoi z'rezyg.rJJowaIl1Qa ze zbrojnej obrony noawet
wla's ych ,p raw. OOCazaIoby s!i.~ to jednJ8.\k przedwczesne.
Odpowie nam natychmiast swi~tym Franciszkiem z Asyzu, kto
ry - Inie pozwalajq.c some na zaden dystans pami~dzy slowem oraz
-zydem i dzialall1.iem - zobowill'm i 's wych braci do odrzucenia broni
i t&k sz,e dl '2IWYci~Zac. Odipowie nam SClhneider zad-:ziwi'ajqCIl sku
tecZll1OS'Cill "fra'Ociszikanskiegl() ognia", '1cl6ll'egl() 1l11e roolala s,uumlc

I

Tamze. s. 41.

, Pok6j na swiecie. MZ
I
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nawet gro2a Osw<i~Climia z ikoszrrnallmq wti:zjq gtodowej smiemi. To
pl1awda, ze histo,rycz:ny InI'lanciszek z Asyzu IWYlamuje si~ spod
pr'll>w his1iorii. Czy jednak Ip rze:stal rt~ hi'StO'ri~ ik<szltaUowae?
PtI"zera:i:ony hi&toryc2Jnym doswi,a dczeniem niemiecki a'p ostal po
koju idzie 'w swych "niezycri.owych" poglqd'ach jeszcze dalej ii. alta
kuje usanikejonowanq, nruwe!t przez starrq tradycj~ chrzescijanskq,
ide~ tzw. "sfusz:nej wojny". Choc trudno wyobMzie sobie dzis swiiat
bez tego krane-owego s'r odka abrony lstotnych i slus7Jllych praw ,
przekonujq'co brzmi ,a,r.g'Urnerut, 'ze w 'p rarktyce idea Ita dla proste.go
Cihrzescijaruna p02JOsllanrie czystq a'bstr'a kcjq, "bo naturalnrie :ladne
pailstwo w chwi1i ,w yhuchu wojny ni,e oswiadczy, ze ntieprzyj,a ciel
rna slusznosc i ze cwo panstwo zdecydowane jest wystqpic w obro
ni e nieslus,ZtI1ej sprawy".6 W poW<iesci Oskarzenie d,aJ: nasz rpis,arz
wyraz przekonaniu, ze nawet ch~c niesienia innyrn narodorn daru
zbawienia nie stanow!i. slusz:negQ rtytulu dla prorwadzenia wojny,
stanowiqcej raczej tego daru zaprzeczenie.
Jako drogowskaz na ' pokojowych szlakach zasluguje - godna
wSkTreszenia - inicjartywa tragicz[l.ie 'Pi~lmej posrtaci Sehastiana
Inranooo, ~tory usilowal n'ieSe 'pok6j w obliczu rreldg:ij'llej niezgody '
i 'Zam~tu Reforlffiacj!i.. Przes'1 adowany przez tych, kwrych chc,i al
W lpokoj'U zjednoezyc, p0zostal 'wier'llY rprz,e konaniu, ile warun,&iem
wsze1kiego 'p Okoju jest ,r eligij'lle rpojednanie . To 'PTZekQnanie po
dzie:l:a Towniei Sohneider: "Jesiiby s!i~ udalQ srtworzye ,t rw ale zwiqz
iti pomi.~'zy ~szYSljjkimi isrllniejqcymi. religialffii 't radyoyj'llymi (...)
to moglillby powstae po'kojow,a pot~ga Il'zeczywscie Mstoriq wl'a da
jll'ca".7 Z calq 7Jas perwnoscri.q un:i'k'll~l~bysmy ,tailrirch rtragedii, Jakie
dzis rp rzeiywa clhoeby r,d andia.
Gdzies z zau~k6w przeszlosci dociel'a do nas 'b lask ,gwiaZidy Wil
Hama P~nlIla :i irndiansk'ich rwod z6w, krt6rzy rna drodze do 'poikoju
slubowali sobie w:z:ajemroe "zlym rpoglQskOirn '0 drugich rntie 'Wierzyf:
i pochrodzenie ich wykryc".
A my? Ozy ostaniemy 'si.i~ 'W sqdzie historii? Czy w nillSzJ"ffi XX..Jtym
Wlieku zdolarny zablysnqc gw:ia~dll 'pokQju? Schneider 'Przyroaje,
Ze nie 'widzi z,adnej danej naszej epoce Illadziei, \k,t6r a moglaby
wyrasrtae z czysto ludzkiej pot~gd. Wid2li. jednak nieodwolal'llq kQ
'lliecznose podejrnoW'a'llia takich wysilk&W i wierzy niezlornnle w ru
storycznq moe duchowych przeobrazen: ;,Ostae si~ W slldzie hisillorii
to znaczy: bye czIowiekiem przed Bogiem w czasie, rto ~naczy, ie
my sami winrnismy siel>ie :poznae 1 oSqdzie w swietle tego, co si~
staIo, 'W swietle wyd.arZJen, 'W kt6re 'Zostalismy 'wpllltani. His toria ,
to teren spotJkania samegosiebie ;i straszliwa -obiektywizacja n 'a
• Tamze, s. 26.
, Tarnze. 5, 28.
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szych mysH, /pragnien i 'Wrazen. TUltaj Iffiamy santi siebie s!ldzic,
abysmy nie byIi s!ldzen~. A sqd:zllimy siebie samYlCh, zrwa>lczajqc
n'ieprzyjacieia Iud:zi 'W :nas samych ~ iarliwie dq'iq'C do tego, co jest
B oiego".8 Poniewai Ip ok6j jest Ip anowaciem rp r.awdy i rt ylko 'p rawd·a
czyni wolnym, Itrzeba najpierw stanqc w pelnrej :p1'alWdzie przed
oobq rsamym, :by "w dszy, IZ daia od pragmaty~i d. Ip atosu naszej ze
psutej Il'zeczywd.stosci, drac dow6d Itego, ze nas~a milosc do pdko ju
jest Iprawdom&wm.a".9 Nie b~d'zi,e pokoju, gdy :zaWiiodq Iudzie mo
dl'itwy. Nie b~dzie rpokoju, jeSH me rpogl~bimy znaj'o mosct Boiego
Slo'wa, kt6r,e jedym.e IPOzwoli nClim me()myinie bad.ac duchy wlad a
j'l'ce swtia1em, "czy z Boga Sq".
Podstaw~ pokoju stanowi wi~c to, co duchowe 1 moraIne : "Do
k!ld duch s!i.~ kieruje, tam idzie swiat".l0 Nie jesrt wi~c oboj~tne,
jaikiemu celowl sluiyc b~dq oW()Ce 1tw6rczej pracy ludz'k iego du
cha, jakie 'Wartosci piel~gn'()wae b~d.me lS~tuka, jalki uksztaltuje
dbraz rc zlowieka i swiata, jalkich 'W'a1r·t os'ci zechce bronie, a jakie
zapo~a. Zauwaza Schneider, is sztuka zwykla zawierae rpok6j na
wet wtedy, gdy wojna je~cze trwa. R6wnie skutecznie .potrrafi
jednak ten rpok6j burzye, jesli nie pozostaje wystarczaj!l'co zobo
Wli1lzana rprawdZlie i 'r219CzywiSltosci s1Jworzeni a.
_5wiadomose :z aIeznosci mi~dzy post~pem badan ,n aukowych a ·:tbro
jen~ ami me rpozostawi'a 'i adnych wq'~pliwosoi, ie to gl6.wnie 00 'SU
mieni.a ludzi nauki zaIeiy nasze "ibye",aIbo ,;nie bye". "Czy 'CZiU
jemy si~ jedrnaik - /pyta Schneider- rwystail'czraj'l'co Ipewni sire bie,
z'eby m6e wybrac mgdy jeszeze nae przebyi!l drog~, rpo ikt6rej pro
wad-Zic nas b~d:zie nasze Is mnienie?" 11 Wiemy, ie bohaterscy b u
. dzic1eIe rsumien z reguly eloty'karu. byE hanbq Ii. der:pieniem. Wiemy,
ze ta droga iprzekracza rn asze ludrz'klj..e sHy. Ale Ic hrzescijanlin ~ po
dejmolW'anych wysil1k:ach nigdy rue jest sam. Wspier·a go laslk a
Chrrystusa.
,
Tym sposobem IpO Iffi~CiZ!l'cej rwyprawd'e w swiat hi'StOlru i Ikultury
dO'chodzi Schneider do miejsca, Z ~t6rego wyszedl Bonrhoeffer. To
rwi.-ara w Chrystusa 'I.lZbroi nas czys'to§ciq sumienia. ,,8wi'atlo bije
od ChryS'tusa i czyni ludzipodobnymi Mu. To swiatlo pragm.~ przy
ponmi.'e c. Chc,i albym to uczynic w It en spos6b, by to sw[,artlo bylo
swiiqtyniq bezustoo'll'ie stil'ze:lJonq, by 'si~ stalo iyciem iycia. Obraz
lud7iki 0 ,kt6ry <ohodzi, It o Chrystlli>. Zdobyl on ella czlO'Wieka war
:tosci, iktbre ~dalniaj!l nawetnajbardziej winnego do ekspiacji
i ~odnliesienia si~ n a nowo. (...) WywyZszyl jalko B6g 'W :positaci ludz
kiej 'cz~owie'ka Ip oIl:adWszelk!l dan!l jemu moiliwosc; 0 oto niechaj
• CzlowtelC p rzed ,qdem historU. MZ s. 51.
• POK6j IUl swiecie. MZ s. 35.
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sii~

'czlowiek po<in!iesie do ,t ego, czym lSi~ star 'PIzez Chrystusa".12
ze mimo tCiltgrych !Ili~powodzeii i;ad7l'a sila me ':lidala po
wSltrzyrrnae s \Vilarta od budowama lpokoju iudt7Jlci.mi srodlkami. Z Ikaz
dym r olci'e m !lll!Ilozye 'si~ b~~ po'kojowe inicj.aty,wy. 'I1rzeba je
rzalws~e cenie na mii'ar~ czystoSci iilllten.cji, j'a,k a 1m b~dzie :przyswie
cae. Jaka ehrzescijandJn mam tWtielk~ szanlS~ przetr,ansponowae te
inicjatywy !Ila j~zytk Ik onkretu. MallWenie bowiem a "wiecZlnym po
Ikoju", kt6re ludzkose mesi e od prawiek6w, w llas!Illie w Chrystusie
moze sit ae si~ faiktem.
Mysl~,

Ks. A.nlonl Dunajski

11

Czl ow i ek przed sqde m historH. MZ s. 49.
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DUC HOWNI -WI~ Z NIOWI E DACHAU

A CHRZESCIJANSKA EUROPA
We 'Wrz.esntiu 1976 odbyl si~ !W .Atkwi<zg~anie - grodzie Karola
Wieliki ego , k!tbry 'W s.woim czasie wy-cisnq! tak decydujq,c e ipi~tno
na chr2Jesdj,anSikiej E~()Ipie - VIII elll'Opej51ci (kO'Ilgres :m[~dzylIl'a
'rodo'Wego "Stowarzyszenia 8w. Benedykta P!8.riJr.ona Eu:ropy". Sto
w arzyszenie rto 'm"odz:il:o si~ w o'Wej godmae roku 1964, ikiedy to
paipieZ P'a we! VI na Mon,t e Cassino ogrosil s,w. Benedy1k ta Ipatro
nem Europy. Nastqpilo to w obecnosci biskup6w europejskich, ze
br anyrch 'W Rzymie lI m 'trzecliej sesji Sabaru. Jako przedsitawicielo wU
n'i'e miedlciego episko'p a,t u bYfO mi d:a ne brae udmal 'W tyrrn akC'ie.
W kr6tJlcim Islowae kon'oolWYm na Ikongresie w .AI~wd.zgralllie nawi q
zalem d o tego, wSlkazujq1c z,araze>IU, ze jui dwad'zie.s'Cia lat w{!zesnie j
w samym sercu naszej cz~sc;i Swia:ta 'U'llworz()1Ila 'ZJostala "zjednoczo
na ohrzescijan's:ka Europa": by}o to 'W o'hozie 'k?n{!enll00-cyjnym
Dachau - w miesiq'cach, Il dedy 6.wczeSn:i wladcy 'l'rzeciej Rzeszy
ze'hraid. tam 'Wszystk kh uwi~ziony{!h tduchowny{!h z dwudz~esitu na
rod6w Europy i skupHi i'c h IW trzech barakach. Jednoczesn~'e od
dzielono tych duchownY'Ch ogrodzenJiem IZ drutu od resz1ty lwi~z
ni6w, aby w miar~ moZnosci ,p rzeszkodzic w z,ajemnyrrn Ik ontaktom.
OSI"odkiem i symbolem tej chirz€s,cijanSkJi.ej Europy byla "k'aplli
ca" w naszyrrn k:sli~Znym bar'aiku na bldku 26, pomieszcZ!enie, kt6re
w ciqgu dnia bylo u:iywall1€ jaiko il'obocze - jedyne w s.waim '1"0 
d zaju mJiejsce 'p os'rodiku "piekla" . MozliW10SC >t~ wyjedn al papiez
Pius XII. PoZ'Wo1ono :na to rown:iei w 'cel'll pozyslmlIlli'a al!iJbi: mi~ - .
qzynaTOdowe 'k omisje, ikt6re chdaly IZwied.zic 'ob6'z, ,p ro1w,a d ZlO'Il'O
zawsze do Itego ,pomileszc~enia s luiqcego jako dow6d "humanita
ryzmu". CO TWO wstawali§my p6l ·g odziny w{!zesniej nai lpozostali
wi~znio}Vie obozu, 0 wp61 do czwartej, aby w ogromnie skqpym cza
sie - ws zystko trzeba bylQ 'p rzeciei !"Obic w n iemvyiklym pospie
chu - od prawic swdE}tq Euoharysti~: ,k apfaan 'Z diwudZ!iestu narod6w,
zJednoczeni IW jednej ofi1erze ' naszego P'ana. Nne spos6b ' zapolll!Iliee
tych chwal, k iedy - sz{!zeg6lm'e w d~ilkim roktu 1942 - niemal
k awego Tana musti.el'i Smywspooniinae w lIllodli'llwie kt6re~as z n a
s zych 'Wsp61b:rarci, co ;poprzedn:ie:go dnlia oddal Sw € iyoie i zostal
spal()lny w iklremato,riUlIIl, sqsiadujqcym 'z n,as'z ym barakiem. Przy
cal1ej ludzlkiej n E}dzy, ja!k!a ,w skUJtelk ciasnO'ty i udr~k w tym stlocz.o
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IHumKe - lpod konliec lI1a rpomiesz.czenie 0 'Powie.r.ZIChn[ 144 .m 2
pTzylpadalo okol o 400 ludzi - dala sri~ odczuwac Townliei wSTod mas
du'o hownych, wyl'Osla tu prz~ei :pTalwcLzriwa ohirzeSc'ij'afusko-eUTo
pe jska wsp61nota, kt6rej echo odzywa si~ do dzisiaj w regularnych
spot~arni'ach 't yc h, atlt6I'zy rprzetJ.'IWaili. Z ok()lo trzech _tysri.~cy IUwi~
~ionyc h duchawnych ponad tys:il:!c Z'Ilalazlo w Da'c hau Snrierc.
Wsp()mn~ tu lkiittka ty]ko 'Sz;c~egolrn:iejszych wydaTzen, k:t6re wy
mime u'kazujl:!, czym rta wS'p61nOlta byfa. A wi~ rtajille s'Wi~celll~a
'ka plans'k ie - TZecz chyba bez IpTecedens.u W rhristorii wszyostkich
przymusowych dbazow - di~zko chorego llliemieC'lnego di'a:kona Kar
l a Leisnera ; fT3'ncu:slti biis lmp Gabriel Piguet z ClermQint-Ferrand
dos tal si~ do n aszego haTak'll 'zapewrne ,p rzez pTzeocze<nri.e ("idygni
ta rzy" umieszczano w specjalnym baraku, gdzie i jego wkr6tce po
tern ,p rzeni esiono) i dzri~i Iteanru magI 'Ildzii elic tych swi.~cen - W 4.
n iedzi el~ adwentu 1944, w obecnosci i przy udziale kaplan6w z naj
roiniejszych narodow europejskich. Nieza1pomniarne SI:! clola mas k'f6t
kie medyit3'~je, kt6r,e l~aZdego wieczor,a W syplialni glosil1 s'Wym
wsp6 ~br.a: ciom duchowrni 'Z r6Zilych narodOw i IWSip6'lnOit wyman1o
wych, n i eIctfuzy tark sla:bi Ii wycze'npani, 'i e podcz,as >tych medytacji
z3'sypiali, n'ie1k iooy ieby si~ juz wti~cej nie OIbudzdc. . Do "chrzesci
ja nskiego zbratania europejskich narod6w" przyczynilo si~ w istot
ny s pos6b 30 ksi~iy, Jt:t6Jl"ZY IpomrimO lZagroieni,a wtasneg() iycia
zglosi1Ji. s>i ~ d()browolnie do p'iel~gnOW'arnia chorych rk oleg6w, k:i.edy
w obozJie szalafa epidemia tyfusu plamistego.
'SzczegMn'ie gl~bokie wTa'ienie porosrtawila IniedZJiela wielrkallloc
na 1945 r . W duchu widzielismy jui ws chodzqcq jutrzenk~ na!s zeg'o
wyzwolenia ; ilei nadziei, .haser i 'poglosek krqiybo wowczas po
obozi,e - lqcznri.e z wi escill, ie 'Przed wlkrocz~riem Amerykarn6w
cal:y ob6z 'zos1:arue 'Z'Ilri:s2Jczony pr!Zez SS, lponriewa;z wlasnie 'W'i~~nio
wie tego obozru - 'W .pTzewa~ruj~cej liczbie l ud!z ie sW1ieccy z r6i
ny ch Ik ra jow EUJI"o'py i lIl'aleiqcy do "Ip olityczrnej e!Nrty swego kr,a 
ju" - "za duzo W1iedz~ Ii za dU'io mogliby p otem poowladczyc".
Owego dnia my, kaptani z dwudZ!ieSlt u n arod6w, odpT'a'W'ilismy urro
czyste naboiens!t wo wli e1kanocn~; najstarszy w s!r 6d nas goolilosciq,
f r ancuski opat benedyktyn6w Jearn Ga:briel Rondet - szczu pl'a ,
uducho wiona lp ostac - wyglosll kazanie we wsp61nej lIl'a'Ill "chnze
sci jansko-euI1opejskiej" 1alcililie. rM6'Wli.l, i2 za:pewne rnie ,s talo sli~ to
, bez ZTzqdzeni a Boie'j opartrzrnosci, Qie w ubi eglyoh Il artach znaleiH
si ~ t u k aplarn:i. z najr6iln!iejszych narod6w EUTQPy,kt6re byly 00
d zie}on e od siehi e imm m urem nienawiisci, Ze 'Pr6i>no byloby szu
k ac 'S zams p OTDzullllierni a; my zrosliSmy si ~ tutaj w joomq chI1zesci
jansikq Europ~ i jesli danym f!1IaIll Iteraz b~dzi,e powrocic do oj
czyzny, !to spoczy:wa n a nas 'ObOWlqz.ek zahranr1a 'ze s obl:! zbudo
'w arn~,ch 't u taj most6'W Ii d a'ls zej b udowy tych mostbw z kraju do
~Y'm
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kiraju, od :n,aTQdu dQ naroou, tWlraz !Z€ wszystlcimi ludZmi dobrej woll
w tych :narodach.
W~elu 'Z :I1'as stal'alo si~ Ito 'POitem 'reali.ZJowac; dawiadywahs.my si ~
'0 tyro przy doroczny,c h s.potkani a'c h, jakie odbywalismy i do d'Zis
odibywaJilly w ro:imy;ch s1tron'a'ch :na'sZJego IlroIlltynentu. Trzeba tu
Il!p. 'Przy;pomniec \Spot~a:nie :na ikongresie eucha['ystyc~nym 'W Mo
nachium z uroczystos cil.l :w oboZ'ie Dachau; iWSip61:nl:j ,pie1grzymk ~
ksli~zy - bylycih wi~z.n!i6w Dachau do Rzyrnu 'Z okazji Roiku Swi~
tego 1975,po1I.l'czO'nl:j :z 'trzy;dziiestl.l TOc1JI1icq wyzwQlenia, z brZlemien
nymri. slOlWla mi papiez'a Pawla VI do awustu du'chOWlJ1y'ch, 'W tym
stu pi~Mziesi~ciu polskich :ks.i~zy, ktorzy stale podkresl1ajq, jak
mo-ano czujq oSi~zwiqzani IZ c hrzesoilj'an:s:kl.l Europq.
Jes'Ii tymczasem wyrroslo 'w sferze polilltyczmej ,t yle 'Wi.i~zIi. i zwtiqz
kow na Zach6d <i. na Wsch6d, to lIllajl.l w tylill n<i.-ewqtphwie swoj
zmacZJny udzial '11d.eZll'kz·o ne ofii·alr y 'Woj:ny, takhe oboz6w 'koncen'tra
cyj:nych - w tyan T6'Wln!i.eri 'Wielu ludzi Swieck:iJch.
Uswiadomi.liISmy 'SOhie 't o rponowtIlie Ip rzy 'n aszym Is:potikaniu 'W '1'0
kiu 1976 'W Pasawd.e, w k,t6rym 'W':zll~ll. udZli'al duohowtIli z kTaj6w
zachodici'ch,a taJkze IZ NRD, Polski !i. Jugoslawiri. ...
Trw'alylill sytmbO'lem "duchowegQ tIlurtu " , :kJwry byl 'W tym ~boiZie
taik Zy'Wy i M6ry iWyTosl rpoza ob6z i oooZJOWY 'dkll"es, stat sd.~ ,,~alr
mel w Dachau". Dzlief'O tQ ustanow<i.l 'PO woj1rrie 'Z wid'krim wikladem
pracy i osobistej ofi'a rnosci monachijsiki biskup-sufragan Neuhausler ;
zenski zakon kontemplacyjny pragnie tu pokutowac za okropnosci,
ja'k ich tutaj i w niezlicZOIlyoh obozaoh ilronce:n'trarcyjnych 'W owych
la-tach dopu'S'Zczano si~ na 'ludzn.'a ch z ;pogardl.l d1a Boga i ludzkiej
goo'lloSci; rpragnie sIi~ mod[ic '0 to, 'aby z Bozq POi1l1ocq :oostal,a prze
zwyci~zolIl'a 'W'Szel:ka :nie:nawti.sc :i nieZJgoda i 'ZJna>ieziona d1
rog'a do
chrwScijailoSkiej EU1I"0py.
Joseph Buchkremer
Hum. J . .Zy c howicz
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UWAGI 0 PRZYSZlOSCI RELIGII
Bernhardowi Welte z okazji dnia 10 marca {979
Willzanie kiwestii przyszlosci czlowieka i lud'Zkosci, spoleezenstwa
i swiata z 'k westill przyszlo.sci 'r eligii nie jest dzisiaj domenq wy
11l'Czrrie teologa. T·a kze ten, kto z pozycji chlodnego obserwatora
8IIlalizuje czynniki istome dla dalszych proces6w rozwojowych na
nas21ej pJane'Cie, nie moze - jeslJ. nie jest ideologicznie zaslepio
ny - pomirnllC hasla "religia". Emocjonujqce wydarzenia w swiecie
islamu i jego ekspansja na Czarrnym Lqdzie, t~sk!noty, zrywy i fa
natyzmy w lonie malyeh grup, a przede wszystkim wsr6d mlo
dzieZy, aZ do masowego samob6jstwa c-alej sekty, powszechne 'z a
interesowanie i weWIl~trzne poruszenie, jakie budzq postacie pa
piezy, problem roli Kosciola w sferze konflikt6w i ferment6w spo
feo2lIlych, rnp. w Ameryce PoludlIliowej - iWszystkie lt e ll1ieomal na
chybil tram zesta,w ione zjawiska Sll niczym innym, jak tylko po
twierdzeni-em naszej wst~pnej tezy: Kwestia przyszlosci jest dzi
siaj r6wnrl.ez, a moze nalezaloby powiedziee: dzisiaj znowu, kwe
still przyszlosci religii.
Obszaru, zakreSlonego tytulem "przyszlosc religii " , nie spos6b
b~zie w pondils1
z ych rOIZiWlaZan'iach iW lCaloSci prZJemierzyc, nie m6
wiqe juz 0 jego ~runtownej analizie. Co najwyzej moze si~ udac
postawic zwielokrotniony wykrzyknik - znak podziwu nad to
kiem ewol:ueji, kt6ra bynajmniej rue zdawala si~ zmierzac 'ku rna
wrotowi, i to takiemu nawrotowi piel1W'iastka religijnego; znak
konsternacji, kt6ra zadaje sobie pytanie, ezy rzucone przez t~ sytu
acj~ wyzwanie b~dzie zrozumiane; wreszcie znak czujrnosei, kt6
ry pragnie kierowac uwag~ naza'powiedz tego, co nadchodzi.
1. ODWRCT RELIGII

Ki,e dy moWliffiy dzisiaj 0 "religii", to przede wszystkim musimy
wyja§nic, co wlaSciwie pod tym slowem rozumiemy. W j~zyku po
tocznym jest to jeszcze jasne. Masi~ tu na my§li wiar~ w Boga
i prakty'kowanie tej wiary, obejmujqce tez odpowiednie instytueje,
Klaus' Hem mer I e 5 -
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np. Koscioly, ale r6W1lliez cafldem og6lny - z pOffil!IU~Clem tych •
instytucji - stosunek do Boga, pierwiastka boskiego, transcen
dentneg,o, tajemniczego, swi~tego, dQ OpatrznoSci, ukrytego funda
mentu swiata. I tu juz za,c zyna si~ ruepeWlllosc. Wazkie studium,
tr:aktuj~ce 0 wielu symptomaehoboonego rozwoju, nosi tytul: Re
ligijnosc bez Kosciola? (Religios ohne Kirche?: Eine Herausforde 
rung filr Glaube und Kirche, wyd. pr,zez Kada Forstera z ramienia
Centralnego ,K:omitetu Niemiecki.ch Katoli:k6w, 1. wydrunie Mainz,
Matthias-Griinewald-Verlag 1977):
Ale odWil'66my na Ohwil~ 'llwa'g~ od Tozwa.zanej sytuaeji falktyc2lIlej
i 'p rzyjrzyjmy si~ dyskusji teoretycznej. OWZ ~eligia jako fenomen
og6'Lnoludrzlki, alba ~lko ,l'lltlzki, zos1;ia'j e ,m rw 71llaomym stopniu usu
ni~ta w den przez pojmowan~ po chrzeScij'a nslru wiar~. Trudno
C)Cldac tutaj rozgal~2lienie i wielowarstwosc tych teorii. Inny nurt
l1'aukowych dysput, >to 'WYIParoie reli:gii przez ogoLnometafilzyczny
stosunek do ,a:bsolutu, uzyskiany na drodze filozoficznej. Jest to nie
w~tpliwie uzasadnione, a nawet kcmiecme (a propos calego kom
plekisu tych zagadnieil 'por. 'W szczeg6lnoSci pra~ Bernharda Wel
te: ReZigionsphilosophie, wyd. Herder, Freiburg 1978). Ze jednak:
drogi Boga fillozof6w i Boga Jezusa Chrystusa. - aby nawi~ac do
Baseala - w dobie nowozytnej ro7Jchodz~ si~, wSkazuje na to lIlie
't ylko 1I1:0wa samoswiadomoSc religii, lecz takze pewne jej wyizolo
wanie, ,;regionalizacja", kit6ra jll ,w yluslruje z cal(jksztaltu ludzkiej
mySli, ludz'kiego Zy'c ia, ludzkiego swiata.
Mozemy porwied:ziee: Religia cora'Z bardziej si~ 'llSuwa, zamyka
w coraz ciasni~jszych grankach - a zarazem coraz bardziej wy
chodzi z utartych kolein i!nstytucjonalnych, kt6re ' gwaranoowaly
jej dbecnosc w ludzkiej swi'adomos<!i i w swiecie.
Me jak my s'a mi tutaj, w fuku tych naszych dbserwacji, m6wimy
o religii? Otbi pojmujemy j~ "historyc,z nie": jako stosunek do Boga
i Iboskooci, Zywy 'W Zy"ciu czlowieka, ale w trzech 'kierunkach rue
dookreS'l ony. Po pierwszepozostaje klwesti~ otwal"bl, co jest przed-(
,
miotem religii: czy tylko Zywy B6g Objawienia, .czy takZe Bog filo
zof6w, czy moze takZe jalcieS i[luminosum - cos bli:iej nieokrcilo
nego, co budzi gl~boki T.espekt i bojun? Po drugie pozostaje kwe
still otwart/l, co jest siedliskiean religii: KoScioly chrzeScijailskie.
zinstytucjonalizowane wsp6lnoty re'l igijne, nowe, powstajllce poza
nii1lli lub co najmciej wyk:raczaj~ce poza me ruchy i kierunki 
albo tez jest ona zgola trudna do zlokaUzowania, jak rue dajllcy
8i~ jm wyr6znic element w caloScl Il udzkiego myslema i ~chowa
nia? Wreszcie pozostaje kwestill otwart~, co jest organem tej re
ligii: 'llczucie, Zycie, my§l, zachowanie -prywatne czy publicmo
-wsp6Lnotowe? I nas~pnie: Czy specyfilci wiaITY chrzeScijailskiej
naleZy Bzukac W obn:bie religii, czy t.eZ poza mil?
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Takie wielOstronne niedookreSlenie religii narzuca pytanie 0 hi
storyc2lllelosy religii na Zachodzie.
Trudno si~ kusic 0 zawarcie w kilku wierszach pewnej na to
odpowi·edzi. Spr6bujmy jednak wskazae na 'k ilka zasadniczych ry
SOW. W starozytnosci - r6wniez 'w staroZytnooci ,c hrze§cijanskiej 
wolno chyba widziec epok~, w kt6rej swiat byl otwartq przestrze
ni~, calkowicie przenikni~t~ dotyka1n~ obecnoSciil sacrum. Zdarza
ly m~ tam oczywiScie :przycm!ienia i OOry~.sy, i lkryty02llle pytania 
ale w zasadzie kazde nowe ludZkie iyci<e z chwi1il otwarcia oczu
wchodzilo w przestrzen, rw ktMej pierwiastek bOs'ki ci!\Zyl nad
wszys1ik'imi sprawml dnia powszednieg·o i przenikal je. 0 He kres
tejepoce zgotowal nietylko odruch l~ku przed tak!\ oczywistosci!\,
lecz takze obraz Boga przyniesiony przez judaimn i chrzescijail
stwo - lI1ie b~dziemy tutaj roztrz!\sac.
,
Natomiast sredniowiecze mozna by - tak samo schematycznie 
okreslic jako epdk~, w 'kt6rej do pierrwiastka boslci'ego, sacrum,
ladu, z k't6rego 'p owstaje Zycie i swtiat, dochod1J.i. si~ poprzez trady
cj~, a wi~c drog~ procesu historycznegv. W '()1;Wlart!\ pmesttzen
antycznego 'Zycia w'kraczajq nowe 'l udy i przyjmuj!\ swi~te swi,atlo
jako, lSy tak rzec, "spusci2Jn~". SpuScizna ta musi bye dal~ej przeka
zywana; legitymacja wlasnego bytu nast~·puje przez odwolanie si~
do wartosci odziedziczonych. Przekaz ·a zarazem nawiilzywanie do
przeszlo§ci, i wreszcie s:lulqmie w niej odpowied:zi na rwlasne py
tania, okrcilaj!\ ryltm iyaiowy sredl!1iowiecza. Jest to okres tradycji,
ale takZe - i w tyro leZy druga strona tego samegozjawiska 
olooes Il"eform, ~t6re stale !llJa II1QW1O ·si~gajq do .z r6del, wyjasmaj!\,
upewmaj!\, a wreszcie okres owej scholastylci,kt6ra w przekazie
pragrue zawrzee zarazem racjoname masadnienie, s·kieroWian!\ do
przeszloooi inte11Pellacj~.
W pewnym momencie wszakze - a moment ten staje si~ przej
sciem ze sredniowiecza w dob~ nowoZytn!\ - sama zasada owej
interpelacji popycha do nowego ,r adykalizmu. Dlaczego tylko tra
dycja chrzescijailska, a nie og6lll1oludzka, a konkretnie poprzedza
j!\ca j!\ antyc2llla? Dlaczego rw og6le tylko a~orytet wantoSci odzie
d ziczonych, a nie wlasna kOTIstrukcja i eksperyment? '- oto zasad
nicze pytania, jakie narastaj!\ na gruncie renesansu i racjona'limnu
(i podobnie dy:p.amiczne, a~e z innym akcentem rzeczowym - w re
formacji).
o ludizkdm oiCl.<czuci'll SwiaJta me decyduje lui Swialt :zastaLny, .pIlre
kazany, lecz swiat ci~gle lIla nowo dosW'i·adczallly w subiektyTwnej
bezpoSredllliooci, a wr~zcie swi'a t konstruowall1Y. I tu wlasme roz
poczyna si~ "odwr6t" religii.
Nie zeby religi~ po prostu kwesti.<>nowano czy ro2JIIlySlnie ruga
wano. Zdarza si~ ito, ale dominuje co innego. Funkcja Boga 
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ograniczam sit: tu do tego nurtu r acjonalizmu, kt6ry przez dlugie
okresy czasu nabieral decydujqcego znaczenia - staje sit: funkcjq
z;abezpieczenia, ZlIlaku' przed nawiasem, funkcjCl tego, kt6ry jako
gwarancja naszej egzysten<:ji, opierajqcej si~ na sobie samej, sam
wymaga zagwarantownia. Ze taki B6g przed nawiasem moie si~
w koncu stae Bogiem, ktorego mOZna zepchnCle w sfer~ prywatnq,
z kt6rego moma zrezygnowae, kt6ry jest nieinte.resuj<icy dla iycia
publkzmego i kultury - to jui leZy w logice tej ewolucji. Religia
albo staje si~czyms jedynie ra,c jona1nym, albo zostaje przez racjo
nalizm wyparta lub zamienia si~ w specjalnCl dziedzin~ <WJTizolo
w anego uczucia, wyizolowanego zwrotu do wewnqtrz.

, 2. PRZEOBRAZENIA' RELIGIl
Nie moina jednak powiedziee, jakoby religia cz~sciowo wsiqk
w og6lnq atmosfer~ , nowoZytnego ducha, cz~sciowo zas ulegla
zakonserwowaniu w jakiejs niedostt:pnej twierdzy, w getcie, z dala
od przemian epoki. Nie tylko dla religii, lecz r6wniei dla wi,ary
chrzescijans'k iej jest stale na 1l10WO aktualne pytanie: Jak re ligia
i wiara zachowujCl swojq toi:samose mi~zy przystosowaniem a czy
stym .spr~eciwem? J ,ak naleiy prZiekazywae slowo jako to sarno,
otrzymane drogq tradycji, aby w zmieniony<:h horyzontach pojmo
wania wyrazalo ono ~, co w sobie zalWiera?' I moma stwierdzie bez
przesady: Poniewai w ciClgu ostatnich dziesi~cioleci w wielu rejo
nach 1ego swiata dojrzewajCl,c e od wiek6w prZeObIla21erua mySli i Zy
cia staly si~ £aktem, 'l1iigdy 'jes zcze IPr:oblem stosunku !lIli~zy tra
dyejCl a hermeneutykCl nie byl tak palClcy jak od zakonczenia dru
giej wojny swiatowej.
Ostatnia wojna przyniosta w wielu krajaeh przebiegajClce w r6i
nych kierunka,c h zasadnicze przemiany spoleczenstwa, ale tak:i:e
sposdbu myslenia i Zycia. Trwale dotychczas systemy ladu staly g,i~
nagle kruche, zalamaly si~ straszliwe reiimy, ale takie bezpieczne
oczywistosci. Mozna m6wie - przynajmniej w Europie Zachod
ni'e j - 0 wyoofanil\l sli~ 1W1asrue treliigii ze Swii,a>ta obiektywnego
w sfer~ zjawisk egzystencjalnych, niepowtarzal:nych, sytua-cyjnych.
Decyzja indywidualnego sumienia, calkowide osobiste Swiadectwo
joonosl1Jki, rue dtajq<:y s!i~ WY'M eSe IZ zewil1~trzmej mO'tylwacji a.nny
spos6b .rozstrzygania i reagowania - oto punkt wyjscia dla usilo
wan zmi'erzajCl,c ych do tego, by religi~ w ogole uezynie zrozumialCl.
Niekiedy wypadalo doSe drogo placie za to zredukowanie religii do
ozeg,oo, co 'SIi~ rue da'je ziJnstytucjonal<i!zowae, do ezegoS ul'Oimego,
chwilowego.
'
.Acle ezy to jest wszystk'o? Ozy religia i czy wiara chrzes'cijaflska
nje r ezygnujq w ten spos6b ze swej wizji swiata i ze swego oddzia
n~la
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lywania na swiat? Czy w chrzescijanstwie, ale tak s arno w wielu
innych reH.g'li a'c h z 'plas2!cZY2lIlq 1Talil'Scendenta,mq me W\iqi;e si~ sci
sle plaszczYZlIla spoleczoa? Kte rna wydskac pi~tno na nowych sy
sil;emach fad'll, wsp61ruie budowaIIlJlch? Jaki duch rna 'P11zendikac jed
noczqcy s!i.~ Swliat? Jaik mamy roZW1i.jac ethos, l1m6ry by SlpTOsrt;al spot
kaniu ze wszystkimi ludzmi w niepodzielnej wsp6lnocie losu z calC!
ludzkosciq? Czy rozw6j technokratyczny ni<e zmierza ku jakims
niespodziewanym punktom kUlminacyjnym - ale gdzie w nim
jest miejsce dlaczlowie'ka i sprawiedliwosci dla wszystkich? Te
narzlUcajqCe si~ uporczywie pytania prowadzily do dobi1mego pod
kreslenia -21wlaszcza w chrzescijanstwie - elementu ludzkiej
wsp6lnoty, wymiaru hory:rontalnego, aspektu "socjologicZlIlego",
Wlasnie llalua S'zesCdzi!esiqte Sq pod 'wzgl~em teolo g!i.cZlIlym lIlam'a
czone w Europie Zachodniej tq tendencjq.
.
Czyjej uwadze moglyby ujSl: zrozumiale czy wr~cz bijqce w oczy
przyczyny tego? Ale kto rm6glby tez przeoczyc mielizny, jakimi to
grozi: jesli wialfa jest juz tylko srodkiem do ksztaltowania swiata
i spoleczenstwa, jesli zbawienie oznacza juZ tylko sprawiedHwosc
socjalnq, jesli spelni'e nie eschatologic21ne jest osiqgalne za pomOCq
ludzkiego post~pu, to ·c ale slownictwo chrzesdjanskie staje si~ 
moze ladnym i przez jakis czas atrakcyjnym - plasz·czem oslania
jqcym jakqs idealogi~ i jest rzeczq nieU'lliknionq, ze 'Wczesni<ej czy
pozniej plaszcz ten mst-anie odrzucony, zacznie bowiem hamowac
dynamik~ takiej ideologii. Podobnie jak 0 "egzystencjalnej", tak
i 0 "socjdlogicznej" f.all hermeneutyki chrzescijanstwa i religii moz
na powiedziec : wyzwanie do odzyskania toisamosd, do wejscia w e
wlaSciwq sobi'e i wlasnq sfer~ dzieli krok zaledwie od pokusy sa
mozatraty.
Ta fala czysto spolecznej interpretacji religii z'o stal,a w latach
siedemdziesiqtych zastqpiona przez innq: przez nowy zwrot do we
wnqtrz. Czlowiek nie wytrzymuje dlugo przeciqiienia wynikajqcego
ze swiadomoSci, ze bierze sam na siebie obowiqzek spewenia swe
go zbawienia i swej historiJ jako historii zbawienia. Czlowiek to
"my", "my we wsp6Inocie", to spoleezenstwo i ludzkosc. Ale takze:
ja sam, ja tutaj i ter·az, ja niepowtarzalny, ja imi~ i nazwlsko 
zeby nawiqzac do sl6w :i:ydowskiego filozofa religii Franza Rosen
ZJweig'a, ikt6rego 'prRlc e Stern der Erlosung i N eues Denken ju:i:
przed niemal 60 laty otwa.rly horyzonty, W kt6rych do dzisiaj 'pD
wstajemy.
"Nowy zwrot do wewnqtrz" jako reakcja na spoleczne otwarcie
i prreciqz'enie r eligii - nawet tam, gdzie wyst~powal pod znakiem
uciecZki w tJfadycje i praktyki rodem z Dalekiego Wschodu - po
zostawal w :macznym stopniu 2lWi qzany z typowo nowozytTIq ten
dencjq, na kt6rej 2Jblizajqcy si~ kres wskazY'wal Rosenzweig. Od

.
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kryteponownie "ja" skupi,a lo si~ na sobie samym, szukalo si,e bie
samego- samoodnajdywanie si~ i samorealizacja staly si~ nowymi
haslami. R6wnieZ i one majll swoje uzasadnienie, a nawet · Sll ko
ndecme. Ale doswilad~enie s'a mego si,ebie i ewen'tualnie grupowe
jako -doswiadcz,e nie 7Jbawienia, transcendencjaskierowana jedynie
wie wlasne wn~tr7)e, stan'Owi - 0 He ruchowi temu rue uda si~
skok jakosciowy - powr6t do konstruktywistycznego, wyizolowa
nego i izolujllcego punktu wyjscia mysli nowoZytnej, kt6ra zre
dzila sen 0 swiecie, ja:ki czlowiek moze zbudowa6 wlasnymi sHa
mi, i kt6ra przezywa teraz rozwianie tego snu. Zwrot 00 sfery czy
sto spolecznej do sfery rwewn~,trznej, prywatnej - indywidua'lnej
czy grupowej - ukazal wyraznie, ze wchloni~cie "ja" przez spo
leczenstwo i ludzkosc jest zarazem stlumieniem tego jednostkowego
"ja". Czego jednak nie osillgni~to, to owej ,zywej pol~ryzacj i mi~ 
dzy konkretnll jeclnostkll a zagarniajllcym "my", w kt6rych to
dw6ch biegunach jest przeiywane i ksztaltowane czlowiecz.e nstwo
jako relacja. Religia sluzllca tylko do prywatnego uzytku daje czlo
wiekowi w r6wnej mierze poczucie niedosytu, jak poczucie nad
miaru przynosi mu religia, dla kt6rej jest on tylko materialem do
wytwarzania kolektywnej 'szcz~sliwosci. B6g, kt6ry napelnia i pro
wadzi ' tylko mnie samego, B6g, kt6ry daje mi werwn~trzne napi~
cie , aLe nie WY2lIlacza misji, n1e jest Bogiem Zywym, rue jest Bo
giem calego czlowieka i calego swiata.
Refleksja taka moglaby si~ zrodzic juz przed, powiedzmy, pi~
ciu laty - teraz jednak wydarzylo si~ cos, co wykracza poza jej
r amy, ,a m'Oze tez poza calll przemiennose "fal" w ostatnich dzie
si~ cioleciach. Jest to wspomniana juz we wstE:pi e nowa "aktual
nose" religii.
3. NAWROT RELIGII?

Znam1enna jest rzecz iIlast~pujllca: przy "fali" egzys't encjalnej,
socjalnej i fali nowego zwrotu do wewnlltrz religia i chrzescijan
stwo odgrywaly wpl'owadzie rolE:, ale fale te rue wyplywaly z zad
nych religii ani tez z wiary chrzescijanskiej. Ruch byl raczej 00
. wrotny: to, co nurtowalo spoleczenstwo i mysl danego czasu, od
dzialywalo r6wniez na sf.er~ religii i teologii, byto tam poddawane
refleksji, przyswajane, po1;E:gowane. Dzisiaj natomiast OOnosi si~
wrazenie, jak gdyby sam pierwiastek religijny stawal si~ znowu
atrakcyjny, inieresujlley, aktualny. Oczywiscie nie w znaczen1u II'U
chu masowego, nie w tyro sensie, by wszyscy stawali si~ nagle
pobozni czy zgola garn~li si~ na powr6t do 'koscioI6w. Poblailiwy
uSmiech nad zacofaniem czlowieka wierzllcego, pelne niezroz1..UIlie
nia wzruszenie ramion na .slow a 0 Bogu, zalosna bezradnoSc wobec
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pil'lMVrl ,Wliary i lreldgtiljiI1de mo1;y1w1owl8iIlYich :w ymag.an - rwszystiko
to w Eurapie Zachodniej ~ w sferze bezpoSredlIlic:h IW1plyw6w jej
ku1tury Ip ozostaje jeszcze ~jaw;i.skiem powszecimym. Ale u &ZCzy
tu i 'lla dnie rozwoju zaznacza si~ juz 6w inny nurt, 0 kt6rym mo
wilismy na wst~pie. Rzecz szczegolrnie zastanawiajq.ca: nie jest on
tylko reakcj~ na nieobecnooc religii w tych rejonach, w kt6rych
zostala ona wlaSnier,acjonali<Stycznie wyeliminowana. Jest on me
mal zjawiskiem og6lnoludzlcitm. Ale rue jest tez czyms, co by nas
moglo uspokajac, co by nam moglo dawac pewll-ooc, ze jestesmy
na wlasciwej drodze. Zapewne, istota czlowieka jest czymS wi~k
szym niz racjonalnosc. I religii, kt6ra chce si~ dostosowac do
wzgl~owracjonalnosci, grozi to, ze przestanie ona zaspokajac ele
menta·r ne potrzeby religijne czlowieka, ze ust~pi miejsca innym,
nieodgad'llionym Jllocom. Ta krytyczna uwaga nie ma si~ konczyc
jakims wezwaniem w rodzaju: Zwr6ccie si~ znowu bardziej ku te
mu, co wyparliscie ze swojego pola widzenia i 0 czym zapomnielis
cie w swej ch~ci przystosowania si~ do racjonalnosci 'llaszej kul
tury i epoki! Do nadrobienia jest niew~tpliwie sporo; prace n a
temat fHozoficznej fenomenologii ,r eligii (por. caty dorobek Bern
harda Welte) IlIa tIe !i.nacze'j IlJastrojonego duchowego ,kon'tel{S,t u
uk azuj~ dostatecmie wyrafnie specyfik~ pierwiastka religijnego.
Zarazem jednak wskazuj~ one na to, ze decyduj~cej odnowy rue
osi ~gnie si~ drog~ z,a dnych zabieg6w: musi ona miee gl~bszy punkt
wyjscia.
Kto jak<;> wierz~cy 'z najduje si~ w obr~bie c hrzescijanstwa, ten nie
more wlasciwie nie dostrzegac owych 'Zywych ruch6w, kt6re nie
waz'l moze tak ilosciowo, ale kt6re uSwiadamiaj~ wszystkim wy
r ainie, jakie Zywiolowe sHy zawiera w sobie Ewangelia. Stwierdzi
tez z ~'adosci~, ze w wiellcich religiach swiata wyst~puje powszech
n e zainteresowanie kh zr6dlami i tyro, co w nich istotne.
Co prawda tam, gdzie si~ coS nowego dzieje, trzeba umiec bardzo
wyraznie rozr6i:niac. Obrotna zapobiegliwosc, co w~szy rynkowe
zapotrzebowarue na wartosci religijne i chcialaby sarna zapetnic tE:
lu k~, nie jest jedynym powodem do zmartwienia; zastrze:ienif'
budz~ rolW'l1iez, a nawet 'prrede wszystkim owe fale fanatyzmu,
s lepej i ;przepasllne j illami~'tnoSci, ikt6re Ip od haslami re'ligijnymi
pogrqzaj'l w sob~e ,iycie . jedlJlostek, ale takze catych grup i spa
leczenstw.
Wszystko to naleiy starannie segregowac. Pomiroo to wszaki:e
w owych sprzecznych wzajemnie zjawiskach wyst~puj~ struktury
pokrewne. . Ujawniaj~ one co 'llajrnniej jednll rzecz: W czlowielru
ukryte S'l pewne t~sknoty i skloDnoSci, kt6re domagaj~ si~ spelnie
nia. I oto natrafiaj~ one na propozycje "spemienia" prawdziwego
i pozomego, spemiajllcego i mszczll,cego. Czy potrafimy odkryc
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w fakloie czlowi-eczenstwa kt&reS z tyJoh mom€!l1!t6w, ,kt6~e byly ~a
tarrte w nowoZytno-racjonalnej yvizji calosd, a kt61"e tlumaczq no
Wq wr·azliwosc na pierwiastek relig-ijny w najszerszym tego slowa
. ?
znaczenlU.
Otoz trzeba tu wymienic cztery dziwnie moze brzmiqce hasla:
inaczej - nie - postac - wspolnota.
CQ ie slowa oznaczajq?
I n a c z e j: Racjonalizm oznacza, ze czlowiek czyni wszystko
zrozumialym dla siebie, przejrzystym, ze wszystko jest w jegQ za
si~gu. Racjonalizm oznacza calkowitq asymilacj~ wszystkiego, w11l
czenie wszystkiego we wlasnq sf.er~ czlowieka. Rzeczywistose ulega
splaszczeniu, ujednosltajnieniu - zg·odni·e z tym, CQ Blaise Pascal
na poczqtku epoki nowozytnej opisal jako esprit de goometrie.
Wprawdzie wY'mi·ar innosci i dziwnQscizachQwal swoje prawo oby
watelstwa w dzi'e jach nowozytnego dacha, ale tendencja podsta
wowa byla wlasnie taka: wytlumaczenie i przystosowanie, uniwer
salna integracja. Oczywi§cie taka integracja, ktora - aby inte
growac - musi skracae i upraszczac, redukowae. Pod tyro wzgl~ 
delID slUSZlIlQ·se rna Fr.anz Rorsenzweig ·w swoich pmc·a ch Stern der
Erlosung i Biichlein vom gesunden und kranken Menschenver
stand: PoOds-tawtOwa ewo1uoj,a zachOOniego - p.my;Il·a'jmniej nowo
tylmego - dacha polegala na redukcji; poj~cia Boga, swiata i czlo
wi,eka zosltaly wy.zUlte lZe swej odimiennokC'i i 'Wszyst1cie f.a.ZJem spro
wadrone ekspl'iik'aiY'Wllie do IklaZd.ego z tyCh rtl"zech tbiegunow 1Jaik,
re specyfika kazdego z nich rozplY'n~la si~ w nierozroimiainej ca
losci. J a przestaj~ bye "ja" tam, gdzie wszystko -staje si~ "ja" ~ gdzie
wszys1Jko iprzynalezy do mnie tak, ze staje si~ .ty1lro iksztabiieIh iIDO
jejsamotnej uniwersalnosci, a tyro samym uniwersalnej samotnoSci.
Poszukiwanie jakiegos "inaczej" jest poszukiwaniem czegos, co nie
daje s[~ ll'o'ZlpuScic IW S'W1Odej !pTlZejvzystosoi, lOze.gOS, 'co Wlbl"ew Iw sz·e l
kiemu wytlumaczeniu pozostaje tym innym, stanowiqcym jedyne
zrOdlo specyfi'ki. Choeby wszystko zmierzalo do samorealizacji i sa
moodnalezienia, cho6by barozo· gl~boka byla t~sknota za prawdzi
wie integrujqc!l jednoSc111 calo.sci, to prz.e ciez sama ta jednose, to
odnalezienie siebie samegQ moze si~ udal: tylko wowczas, jeSli ofia
l"Uje siebie i otworzy si~ to cos wi~kszego, co jest inne niz tylko ja.
"N 1 e": Dziwne moze si~ wydawac przypisywanie nowozytnemu
duchQwi nliech~i do "nie", do negacji. ,A le taka wqtpliwose na
suwa pytanie wzajemne: Czy ,,nie" jeslt rzeczywiscie rozpoz:nane
i 'lI:1lIl'ane jakQ talk ie tam, gdZiie stall1lQwi tylko pr~edmiot dJiall ektycz
nych operacji? Nowozytnooe zmusza Boga, aby w obliczu ciem:no.sci
i zagadkowoSci weryfikowal siebie; zllda gladkiej i doskonalej teo
dycei. A dil'uga strona tegQ: l~k przed cierpieniem, niez.dolnose do
cierpienia, wyperswadowanie winy, protest przeciwko wszystkie
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mu,

CO si~

rue daje gladko wkomponowac we wlasny plan i wlasnll
'Dam, gd:zie ci'erlpienie jako talcie nie rna juZ 'Pl'awa bytu,
gdziie [l.li<e wie:rn, coo p<)CUlc IZ rwloonq wwnq i wl'a snym ogr.aniJczeniem,
tam me j€S'tem juz w pelni sobq, a rzeczywistosc me jest calq rze
czywistosciq - i czlowiek wyrywa si~ z takiego skonstruowanego,
podajqlCego si~ lZ'a gotoiWy, swtil8!lJa. Gdzie me ma miejsca tl,Ia winy
i cierpienia, tam nie ma juz owej rzeczywistosci, kt6ra przynalezy
do czlowieka - istoty doczesnej, og,ranicronej. Przezwyci~zenie
winy i cierpienia, nadzieja wybawienia od winy i cierpienia - tak;
zaprzeczenie, dialektyczne wyeliminowanie, wyparcie ", i resekcja
winy i cierpienia - nie.
P 0 s t ac: Haslo to trafia chyba w sarno sedno pr.oblematyki re
ligii, kt6ra po okresie ,odwr.otu znajduje si~ xn.owu w ofensywi e.
Religia to nie tylko stosunek do czegos dominujqcego nad nami,
odlegtego, osiqgalnego tylko w szczytowych momentach naszej my
sli, naszego wyt~zenia i skupienia; religia to stosunek, kt6ry - od
wrotnie - wychodzi z tego czegos dominujqcego, odleglego, i od- '
nosi si~ do nas. Religia jest nie tylko przelamaniem wszystkich
oklrcilajqcych postaci, jakimi otaczamy nasze Zycie, ale takZe 
i przede wszystkim - wydarzeniem, w ktorym niedost~pna ja:kie
mukolwa.ek pojEi'mru tajemnica ofi-aTOwuje nam mehie, przyjmuje po
stac, wkracza w nasz swi'a t postam.
p.rzyj'r zawszy si~ dokladniej, m'()zna -silWli'erdziC, ze w lIlaszym 1IliO
w.oZytnym mysleniu sama postac znajduje si~ w sytuacji szcregol
nego napi~cia . Wprawdzie racjonalizm czyni wszystko uchwytnym,
wszystko przyrzqdza, wszystko sprowadza do jedneg-o mianowni
ka - ale towa:rzyszy temu 'k ryzys postaci. Post~c bowiem to cos
wi~cej niz owa uchwytnooc, kt6ra czyni wszystko r6wnomiernym,
ale przez to poIiczaInym i dyspozycyjnym. Postac jest uchwytnoscill
nieuchwytnego jako taki'ego. J esli na przyklad jaki'e mm artyScie
uda si~ nadac postac swojej idei, to idea ta, uj~ta rw postac, staje
si~ dla niego sameg.o czymS zdumiewajqcym, zllS'kakujqcym. Jest
to cos iakiego, j'ak 'Pl1Zestraszenie si~ 'Samego sh~bi'e ujro8!nego w lu
strze. Jest to cos nie dajqcego si~ skonstruowac, cos, co po prostu
Biehie daje, co si~ po prostu wydarza: jest to ta wielkosc, 0 ktorq
postac przerasta czysUi racjonalnosc. I wlasciwie tylko poprzez takq
postac mozliwa jest komunikacja. KomllTIikacja bez wyd8!Tzenia
przyj~cia postaci jest jedynie ekspansjq nudy oczywl's tosci. Tylko
w postaci ezlowiek Zyje z tego, co nie jest jedynie n.ian samym.
Postac uzyskuje zatem w religii centralnq pozycj~.
W s p oj not a : Przy objasni8!niu tego, co maczy postac, wylonil
si~ ' juz lZasadruc2io lIla'St~pIIly wyrrni'aT: wymiarr wsp6lnoty. Ot6i: wrros
ni~ie pojedyncrego i samotnego ego w kolektyw to jes'ZC2le Die
wspolnota. Podobnie jak czysta suma izolowarny<:h monad trwajll
iko[lcepcj~.
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eych w sobie, zewn~trznie tylko zetlmi~tych ze sobli "ja". CzloWiek
srub t mej posita'Ci, w ktorej by .zD.1a:1.a!ZI: It o coS ~tnego,wi~kszego,
a w tym zarazem siebie samego i drugiego czlowi:eka. A moz.]iwe
jest to tylko w6wczas, jesli owa postac zachowuje w swojej spe
cyfice to, co w sobie l~czy: to cos nieskoilczenie wi~kszego, ciebie
i mnie. Cz~owiek dllZy w zasadzie do zbieZnoSci pojE:cia Deus m'€US
z poj~ciem Deu'S noster i odwrotnie. DllZY do wsp6lnoty i do tego,
co przewyzszajll'c samll tylko ludtk~ wsp6lnot~, jll przede wszystkim
zapewnia. WSPQlnota taka gubi si~ jednak mi¢zy dwoma biegu
n-aIIlli: wylll'Cznie indywidualnego i iWy1llC7Jn.d.e kole\kltywmego "ja".
Zreasumujmy: Poza obr~bem i w obr~bie spoleczenstw naznaczo
nych duchem nowoZytno-zachodnim przycillgajll czlowieka sfery
zdecydowanie przekraczajllce w ymiar racjonalnosci i konstrukcji.
Zawierajll si~ one w kategorrach: nie, inaczej, postac, wsp61nota.
Przycillga w nich czlowieka to, co go nieskonczenie przewyZsZ&,
a zarazem daje mu siebie i staje si~ dla niego postaci~. To, 00 ze
spalajllcej si~ coraz bardziej ludzkosci daje od wewnlltrz jednoSc,
ktora nie niszczy.
.
Stlld WYil"asta nowe otwarcie na religi~. Religia bowiem 'te wlaSnie
momenty lllczy i udost~pnia . Oczywiscie takie przycillganie nie
dziala mechanicznire. Trzeba mu si~ swiadomie poddac. Zad rOO'Zi
tez przy tyro wzmozone niebezpiecz,e nstwo uciekania si~ do "boz
k6w" - czy to sfabry,k owanych przez siebie samego, czy tez za
oferowanych po niskiej cenie. Bywa niedobre wylamanie si~ ze sfery
racjonalnoSci, przekorrna czy ma:rzycielska ucieczka w zachlannll
innosc, bylw a samoupojenie b6lem i negacjll, az do lekcewaZenia
wlasnego czy cudzego Zycia. Bywajll takie postacie, kt6re fascy
nujq, ale zarazem fanatyzujll, nie obejmujll bowiem calosci i tego,
co nieskonczenie wysolcie, lecz oferujll tylko Biebie s ame. I bywa
tez wsp6lnota, kt6ra rue jest wspolnotll, ' ktOra stacza si~ w kole
ktyw - czy to grupy, czy spolecznosci.
Tak wi~c stoimy na dramatycznym, krytycznyro zakr~cie w d'Zie
jach religii. Czy my, chrzeScijanie, dajemy odpowiedZ? Czy w og6
le odkrywamy odpowiedz chrzeScijanstw,a?

"

4. ZAPYT ANIE DO CHRZESCIJAN

B6g, kt6ry nie iwynika tylko z r ,a chunku naszych potrzeb, kt6ry
moze nie tylko ,t o iklt6remu wolno z!j!dac me ;tyLko ltego, na co
mu pozwala czlowiecza ch~c samoodnalezienia si~ i samorealiza
cji. Wina i cierpienie, uznane jako takie, cierpliwie znoszone i 00
dawane w r~ce leczllcej i wybawicielskiej mocy, 'a przy tyro przy
j~cie Bozego poslania i Borej propozycji, kt6rych si~ pochopnie m e
pl'zelkza na to, co akceptujemy jako dopuszczalne i zrozumiale.
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Postac, w kt6rej ' wid'zimy prawdziwie samego Boga i samych sie
bie i wszechobejmujq<!q calosc - postac, w kt6r,e j B6g daje siebie,
a czlowi1ek jestprzyj~'ty i przej~ty, a my jestesmy zjednoczeni i xwlq
zani ze sobl! przez jednq wlose, ' ict6ra nas utrzymuje i IWszystko
przemienia: wcielony, uMzywwany, wyniesiony do chwaly Syn
Boiy Jezus Chrystus. Wsp6lnota w Duchu Swi~tym, nad kt6rym
nie my mamy wladz~ i kt6ry nie wyczerpuje siebie w porywie en
tuzjazmu, lecz ukazuje si~ w swoich owocach jako Duch mitosci,
radosci i pokoju. Inaczej m6wi~c: Wiara w Boga Dje·a, wszech
mocnego S1JwoTzyciela nieba i ziemi. Wiara w Jego jednorodzonego
Syna Jezusa Chrystusa, kt6ry dla nas stal si~ Czlowiekiem. Wiara
w to, z€ na'S odk!upil 'prz€z k!rzyz i zmartwychwstanie i ze Jego
droga jest drogq naSladowania przez krzyz izmartwychwstanie.
Wiara w Ducha Swi~tego i w KoSci61, i w swi~tych abcowanie. Taka
jest chrzescijanska odpowiedz na pytanie czlowieka i na jego p~d
do "nowej religii".
Wsze'la'ko: My chrzescijanie nie mamy zadnej podstawy, aby m6
wic to w spos6b triumfalis>tyczny. Zbyt cz~sto konserwowaliSmY
to ,w szystko na spos6b Ip osiad'Cl!czy, lub odiW'1'Otnrie pozbawi\a'li
tresci prze~ przystosowao:i,e i splycenie. Musimy na nowo znalezc
odwag~, aby uczynic z tego postac dajqcq swiadectwo. A wymaga
to'r6W1Ilie wiele 1mudnego IZachO'WylWania, jak trudnego Iprz!e ksztalca
nia. Jedno 'zaS jest przede wszystKim konieczne: i y c i e z iywym
BO'giem, z yc i e w nasladowaniu Tego, kt6ry mesie nasz krzyZ,
z y c i e z Jez'Usem Chrystusem jako Zywym Panem wsr6d nas, i y
c i e w Duchu i z Ducha we wspalnocie Kosciola. To musi si~ stac
postaciq drogi. Postaeiq, kt6ra zaprasza irunych na t~ samq drog~,
kt6ra ich :be -sobq na t~ cLrog~ zabiera.
A wi~c jednak zn6w tylko postulat? Nie, Sq boWiiem nurty iycia
i nurty mysE, kit6re nieznac:zmie, ale wyrainie wskazujq -ten kieru
ne'k ,CpoT. tak-ze Lebenswege des Glaub ens., wyd. przez J. Sauera,
Freiburg, Herder 1978). Na te nurty powinniSmy ,dawac haczeni,e.
Bp Klaus Hemmerle
tlum. J. Zychowicz

MICHAt STRZEMSKI

o ZACHOWANIE I DALSZY ROZWOJ
KULTURY EUROPEJSKIEJ,

A:ktua;lne pytama Znaku do~ za:siadni~ dboonego etapu.
chaotycznego biegu naszej kultury rw nieznane. Udzielanie odpo
wiedzi na te pytCl!nia wymaga jednak nieustannego oglqdania slE:
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za siebie i obserwowania wszeUcitch zjawisk na s2Jerokim, konkret
[lym tle (czy raczej "tlach").
I. T l o s pol e c z n 0 - g 0 S pod arc z e. W drugiej polowie
XIX w. radykalne dqzenia do sprawiedliwosci spolecmej ZO'staly
a teoretycznie i organizacyjnie zmonopolizowane przez inteligenckie
teistyc21ne !idee. W pierwszym cw!i.ercwlieC2lu .obecnego struleoia 'llzu
petrnono te 'i dee 7Jasadq jedynego lWodzostwa, saikrali:wwanego na
tIe tetracly substytucyj[lej.
Egoistyczne irllchy nacjonalistycZ'lle stworzyly zmodyfikowanq
wersj~ powy:i:szego zalozenia, zredukowMlq do wlasnych narodow.
Anulowaly jednoczeSnie rownosc ras i ludow, wysuwajqc zasad~
uprzywilejowania i dominacji wlasnych narodow oraz wstawi'a]qc
w rozmaite nawiasy spraw~ religii. WOQzostwo sakralizowano
poza zasadq 5ubstytucji.
Antyteologia ruch6w wyzwolenia is polecznego zostala przezwy
ci~.iona otwarcie poza Europq, w mrajach Islamu, gdzie elementy
socjali2lffiu zostaly ofi<cja'l nie wlqczone w ramy panstwowosci teokra
ty-cznej .
Wielkq tradycj~ Europy stanowi :konfrontacja upartych sil 'Wstecz
nictwa z konserwatyzmem rady,k alizmu spolecznego. Zmienilo si~
oblicze swiata, ale oorodek dialogu pomi~dzy tymi silami tkwi nadal
w pryncypializmie poj~iowym ubieglego wieku, utrudniajqc rze
czywisty post~p mysli 'poliJtycznej.
II. T l o p r z y ro d n i 'c ze. Nadmi·e rnemu odplywowi woo
z obszarow puszczanskich do morza przeciwdzialaly niegdyS bobry.
Pozmiej bobry zosta1y z,a stqpiooe przez dr~bnY'Ch mly1l1iall1zy.l Po
liIkrw!i.da<* 'tysi~cy 'l11'alych :2lap6r wodII1ych weszHsmy r.apiJowrue
w nowqepok~ hydrogeologicznq, kt6rej znamieniem jest [liedoMr
wody w krajach 2laolPartryw,81nych szczOOrze IW ·wod~ ip~ez SBlffiq
natur~. Czlowi,ek dokonal w dziesiqtkach lat tego, na co 'p rzyroda
potrzebowalaby tysiqcleci.
Budzqce nastroje katastroficzne 2lagadnienie totalnego skazenia
i og6lnej degradacji srodowioska przyrodniczego jest powszechnie
znane dzi~ki wielkiej Hosci publikacji poswi~conych tern'll tema
towi.
III. S to sun kid e in 0 g r a fi c z n e. Czlowiek jest przera
zony gwaltownym wzrostem ludnosci swiata. Wzmaga to na- .
stroje katastroficznei rodzi najdziksze pomysly. Robi si~ nam
za ciasno. Do tej sprawy autor nie potrafi si~ jednak ustosun
kowac.
I

To wcale nle dowclp.
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IV. N a u 'k a a s w i a top 0 g I q d. Do dzi!ewi~Cdziesiqtych lat
ubieglegowieku mogl<o si~ wydawae, ze materia jest w peW na
macarlna. Nauka dziewi~tnastego stulecia sprzyjala rozwojowi fi
dei2lmu materialistyeznego, naiWlnej wi'e rze w mit rzeezy pokle
palnych, rw tzw. (miJt konikl'etu mi~sa, Jtlamienila i zel<a2a.
Mijaly lata. Swiat "przestal bye" taki twardy i mi~si'Sty. Okallalo
si~, ze S'tr,ukturalne, prawie puste eZqstki elementa:rne rozpadajl:}
si~ na strukturalne, prawie puste cZqstki elementarne. Czy rue
prowadzi to do zupeltnej pustki w tzw. materii?
Bi<orqe pod uwag~, ze czqstki el,ementarne nie Sq "kulkami"
o zwaTtej kon'Sytstencji, lInusimy Ip rzyjqe 2lasad~ zmieIllIlosci poj~c:ia
materii, alba ,p rzes't ae Wlierzye w jej istcieIllie, co rue 'Z ka'Zdego
punktu widzenia jest absurdalne.
W ubieglym stuleciu moglo si~ wydawac, ze nauka wypieIla rue
tylko religi~, ale i filozofi~ . Ktos kiedys powiedzial, ze zd<olnose
poznawcza czlowieka UlInozliwi mu wydarde swiatu przynajrnniej
9/10 jeg'o tajenmic. Dzisiaj wlemy, Ze droga <10 wiedzy ,a bsolutnej
jest niesk<OIlczona (He to jest wi~e 90010 nieskonez,onosci?). W tej
sytualCji nauka nie nie udowodnila teologii, a nieZ'b~dnoSci filozofii
nikt powamy juz rue kwestionuje.
W obecnym okresie nie nie stoi na przeszkodzie harmonijnemu
wspolZyciu religii, fiioz<ofii i nauki. Bezpowrotnie min~ly czasy,
kiedy to sqdzono, ze :nauka musi wplywae ujemnie na religijnosc.
A swiatopoglqd naukowy to jest coo taikiego, co nigdy nie istnia
10, nie istnieje i istniec rue b~zie. To tylko zludzenie. Na swiato
poglqd ezlowieka skladajq si~ zawsze elementy wiary, przemy8'len
fi1lozofieznyeh (ehocby najprymitywni,e jszych) i wiedzy 0 swiecie.

V. R e w 0 1 u e j a r 0 man t y c Zilla. Czym byl romaniyzm
w dziejach Europy? Byl po prostu bardzo emoejonalnie zaangazo
wanq ,w alkq 0 wyzwolenie mysli ludzkiej z p~t racjonalistyeznie
aprobowanej kl<asyeznej "parabiurokra,e ji" poj~ciowej i estetyczno
-literackiej. Epoka romantyzmu weale si~ nie skonczyla i skonczye
si~ rue moze. Romantyzm nie jest oowiem zjawiskiem przemljajq
cym. Za kaZdq biu.l'O'kracjq podqza ' nast~pna biurokraeja. Jedne
racjonalistyezne sztywne przepisy rodz!! (drog!! nasladownictwa lub
przeciwstawienia) drugie racjonalist)"czne sztywne przepisy. Tym
samym usztywniajq si~ ci!!gle peWine formy 'kull!:ury, przez co jej
rozwoj ulega , zahamowaniu. A walka z reeepturainym sztywnie
mem ocultury, to IWlaSnie wiec:zmd,e an'tyrecepturalny i antyracjona
listyczny romantyzm.
VI. P r z e m ian y rei i g i j nos e i i ate i z m u. Czy Euro
pa byla kiedys w pelni sehrystianizowana? Ktos ldedys powiedzial,
ze byla ehyba tylko zafaseyno,w ana ~hrystianiz:rnem , Jednak to za
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fascynowanie odgrywato przez stulecia takq rol~, Ze m6wienie dzis
o rechrySltianizacji naszej cZE:sci Swiata jest w duZym stopniu uza
sadnione.
.
ReligijnoocchrzeScijafIska sfer wyksztalconych Europy ulegala
oslabieniu przez caly wie'k dzi.e'\W~1masty i rw pierwszych dziesi~
ciolecirach wieku dwudziestego. Nie zapobiegt temu nawet raptowny
renesans tomi'ZInu i rozw6j caloSci literaturychrzeScijansko-filozo
ficznej (zwlaszcza francus'ldej).
W okresie mi~dzywojennym, wsr6d ZOTganizowanej chrzeSeijan
skiej mlodzieiy akademickiej Polski, Francji, Wloch i niekt6rych
innych kraj6w szerzyla si~ bardzo naiwna pobomosc, kt6ra nie
pozwalala na podj~cie powamego dialogu z mlodymi przed
stawicielami ruch6w nacjonalistycznej i mlodziezowej lewiey
radykalnej. Zwlaszcza lewica odznaczala si~ wysokim pozio
mem prZygotowania filozoficznego i znajomosciq zagadnien socjo
logicznych.
Sytua'c ja ulegla dzis odrwr6ceniu. Mlod2li ll1iewierzqcy QPerujq iIla
og6l skll'ajnie Upl'\OSZCZOiIlymi i prymitywiIlyzm poj~ciami. Mlodmez
wierzqcawielu ~raj6w ll'o11Ilami~tnira si~ na1lom!iast w stuiliowaniu
Iiteratury filozof'LCZiIlej ~ zdumiewa swytm aJUtentyc11Ilym wyksztal
cen!iem.
A duchowienstwo europejsJtie wszystkich wyznan chrzescijan
skich osi~a coraz wyiszy poziom. Wzrasta jego znaczenie w ksztal
towaniu si~ elity intelektualnej swiarta, m.in. przez bezpoSredni
udzial w pracach badawCZY'ch z zakresu fizyki teoretycznej, . bio
. logii itd.
Religijnosc chrzescijan europejs~kich me poszerza si~ moze dris
we rwszyst'kiich krajach Irl'~go ikontynentu, 'ale na pewno ulega
wy'r amemu pogl~hienli:u.
Z najbardziej nawet obiektywnego punktu widzenia 's pl'awa chry
stianizmu w Europie jest sprawll Imitury europejskiej, jej tradycji,
jej Z3chowama i jej konitynuacji. Kultltta Europy 7.'dechiry'Sf;i·anim
wanej nie bylaby t q kuliurll, kt6ra od setek lat nosi zaszczytne
mianoku'l tury europejskiej.
VII. Rae jon a Ii z m, em p i r y z m, rea Ii 'Z m. Te trzy slo
wa mogq
w rozmaitym zastosowaniu me calkiem jednakowe
maczenlie. 'Thlitaj st6w Itych uZyjemy ,w 'l1PIXlS2lCzonym zn.aczeIlliu,
przyj~tym . przez smarkate jeszcze otoczenie mlodziciowe autora •
przed p6t wiekiem. A wi~ (dziecimrle i naiwnie rzecz ujmujqc):
racjonalizm - to, co wymy§lone; empiryzm - to, codoSwiadczone
lub zaobserwowane; realizm - to, co skonf.rontowane w relacji
racjonalizm/empiryzm z uwzgl«:dnieniem rozmaitych moiliwoSc:i,

.nuee
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kt6re nie zawsze musz14 podleg,a c jakiemus doslownemu konf,r onto
waniu w formie prostej 'l"elac~i.
.
Samoistny racjonalizm podlega ci14g1ej ,g alwanizacji przez po~z
ne aparaty reakcyjne. Wi~kszosc: swiata wybiera Il"ealizm, tylko rue
zawsze zdaje sobie z tego spraw~.
_
W obliczu uporu samoistnego racjonalizmu, realizm poszukuje
rozmaitych srodk6w i form opom i protestu. Pewien mlody czlo
wiek powiedzial niedaWlIlo: "tylko lCynizm moze nas uratowac".
Wprawdzie to Europa zlr odzila samoistny racjonalizm, ale spelnil
on juz swoje zadanie i w obliczu rozwijaj14cego si~ realizmu, stal
si~ tylko nieznosnym bachorem.
.
---..
~VIII.w...R e 1i-g-ra,~fi 10 z 0 =fi a,- n a: -lik-il:-riioiO-fi ~ a;;'s;~obri.i~

zala swoje loty, gdy rozpoczynaf.a jalowe spory z teologi14 pozytyw
n14. M6wi14C kr6tko a dosloWlIlie - "wy'c hodzHa na 'g lupiego". Nie
zapominajmy jednak, ze'toologia spekulatywna zlewa si~ w pewnym
punkcie z teodyce14 i wplywa szerok14 delt14 do oceanu filozofii, 114
cZ14cego si~ z oceanem nauki.
.
Wprawdzie nauka - jako 'zesp61 dyscyplin formal,n ych i S2Jcze
g610wych - me ma rnic do z·a ofiarowania religii, ale w miar~ swego
rozwoju maze odgrywac coraz wi~ksz14 rol~ w dydll,ktyc.e teologii.
Fakt wspomnianego jui: udzialu duchownych chrzescijanskich
w badaniach naukowych stanowi kontyn'Uacj~ starych tradycji kul
tury europejskiej. W nasze rzymskie tradycje wploUa si~ bowiem
w sredniowieczu klery(kali)zacja nauki', importowana niejako bez
poSrednio ze staroZytnego Egiptu. To wcale rue bylo ta-kie katastro
falne, jak si~ w nQwoZytn.osci okazalo. Wprawdzie Giordano Bruno
splon141 na stasi'e, 'ale raczej za euhemerY2lIl1, nli:z 7la to, co si~ k.r~ci.
A wrogowie ksi~a M~olaja Kopernika wywodzili si~ ze sfer anty
papieskich. Gal!illeusz iIlIatomirliSt, uTatowame lpI12Jed stosem za 00, co
si~ '®r~ (eppur si muove), zawdzi.~cza papiezow.i.
IX. C ·z y

jednojE:zycznosc Europy stanowilaby
Jednoj~zycznosc to wielka wy,g oda
w kontaktach mi~zyludzk:i.ch. Ale czy blaski tejwygody nie by
lyby przez ~ przycmione? Owszem! Bylyby przycmione. KaZrly.
rozwini~ty j~zyk zawiern 'W sobie rOi2'JIIlaite skarby "semantyczne",
kt6rymi me mog14 si~ poszczycic inne j~zyki, obfittij14ce winne
ska1'lby. Swi·ad'Czy 0 tyro koll!iecznoSc przeplatania dziel teologicz
nych, filozofic7lIlych i naukowych nieprzetlumaczalnymi cyta1:ami
j e jaw a n sku 1 t u ,11 a I n y1

obcoj~zycznymi.

Ta uwaga dotyczy calego naszego swiata, ale rekordowa zongler
ka j~zykami to jedoa z najbardziej ch8il'akterystycznych cech 'l rul
tuTy i mySli europejskiej.
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X. Pod k u 1 t u ram 1 0 d z i e z 0 w a. Pozyeja womego magi
stratu lub tzw. tercjana szkoly byla niegdys grubiej i trwalej opa
tulonaszacunkiem, niz aktualna pozyeja fUll1kcjonariuszy znaez
nie WYZszego stopnia. 0 pozycji decydowala 'bowiem nie tylko gra
niea wladzy, ale i jej stabilizaeja oraz zabalrwiona okre§lonll doz q
szacuniku lPowaga hierarchi!CZIllCi, dbejmujq'Ca wszys1lkie szczeble d:r;a
biny administracyjnej.
Z biegiem ezasu zreratywizowaly si~ zasi~gi wladzy (poza mglq
otulonytmi, niebosi~:inymi Is~ezytami), a ezasy plynnej rehierarehi
zacji wymiotly stal'osc i ipowag~ wli.~ks:rosoi szozebUpoza oIimpami.
Gzasy pogardy uprzytomnily ludziom latwosc alYsolutnego lekice
wazeni-a ka,z dego ,cdowieam. TotalHarYlZm ,zrown:al najwY:Zlsze auto
rytety ·z dennymi m~tami marginesu ·spolec:zmego.
Krtos powie, ze w oczach ealych spoleezenstw bohaterowie gin~li
w aureoli swi~tosei. Tak! Ale dzisiaj ezlowiek zmizernialy 'z prze
picia to "ofiara OSwi~cimia", a starsza iIlauezycielka stawiajqea
dwoj~ to "ta 'Cholerna lq'CZlliezk'a AK" .
Czasy pogardy nie przemijajq latwo bez sladu. Pogarda pogl~'bia
si~ jeszeze nawet drugo po ustaniu dz:ialan, ktore jq uwarurnkowaly.
Autorytet starszyeh pokolen zostal zresztll poderwany przez r,ze
czywiste winy wszystkkh ojc6w. Okazalo si~ bowiem, ze nie potra
fiii oni urzlldzie swiata obijajqcego si~ dzis po rozdrozaeh ~ bez
drozach. W XIX w. Europa budowala Imperia. W XX w. nastllpit
rozklad imperi6w, czemu towarzyszylo narastanie spraw nieza
latwionyoh. Nawet kraje zakonserwowanego dobrobytu me 'l1Strze
gly si~ od ujemnej oceny ze strony mlodzieZy, bo jest w nich po
prostu nudno, duszno i bezeelowo.
A do tego wszystkiego doszla jes2Jeze u mlodzieiy swiadomose
tego, jak starsze pokolenia potrafill straszliwie i grupio klamae
(ieby to ehociaz m'ldrze). I jes~ze U'CZq klamae swoje wlasne dzieci
(tak sarno glupio).
W tych ' w a runkach ~acz~la si~ ksztaltowae zeW1l1~trznie wielo
ksztaitna, wewn~trznie amodiez,na podkultura mlodziezowa.
Wyodr~bnianie si~ tej podkultury nie maze bye zjawiskiem po
zlldanym. Po prostu dlatego, ie z natury r2Jeczy musi one rodmf.,.
niedojrzale owoce.
Gdyby w czasie slynnyeh mlodzieiowych kontestacji 'p aryskieh
z lat szescdziesiqtych rza,d francuski wpadl na niedorzeczny p o
mysl przekazania wladzy mlodziezy, nie by z tego nie wyszlo.
PrawdziwYch pretendentow do czerwonych tronow nie byto na
wet wsr6d tamtejszych Czerwonych Gitar. Kontestacje wyczerpy
w aly si~ same w sobie. ZresztC\ z dynamitu nie robi si~ kielni
i mlotka.
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Wiele niedorzecznych elementOw pOOkultury mlodzieiowej po
wstaje po prostu "dla draki" .
. 0 ile tzw. konflikt pokolen (polegajq.c y na -OOmiennosci poglll
dow) jest zjawiskiem_ nonnalnym, 0 tyle podkultur~ mIodziezowll
trzeba zalkzyc do zjawisk patologicznych. Patologia ta sprowadza
si~ -z wykle do destrukcyjnej negacji zastanej rzeczywistosci i zasta
nych kierunkow rozwojru wszelkich mozliwych 'ukladow. Zwraca
si~ ona zawsze przeciw doroslej wIadzy, ale rmoZe si~ ,rowniez zwra
cae jOOnoczesnie przeciw caIej doroslej opozycji.
Poj~cia dovoslosci i niOOoroslosei czy "mtOOziezowosci" Sq w oma
wianym zakresie bardzo plynne. Wyrostki "uskuteczniajq" tylko
"rozToby " , a przywOdcami rUchow i ruchawek mlodziezowych by
wajq tacy zinfantyHzowani mlOOzi ludzie, ktorych wiek miesci si~
czasem nawet w klasie £iwjologic:zmej okreSlanej jako "star05e
mlodosci ".
W skrajnych przypadkach patologia pOOkultury mlodziezowej
prowad-zi do r6znie ukierunkowanego terroryzmu. Cz~stym jej wy
razem jest dqZnose do. izolacji w S'tosunku do cOOziennoSci swiata
realnegQ. Izolacja ta osiqgana bywa np. przez efekty dZwi~kowe
(b . 'glosne dyskoteki) lub prrzez zazywanie srodk6w odurzajqcych.
PowszOOnia demonstracja znajduje wyraz w strojach, ktOrych ma
lejqca ekscentrycznose <wskazywalaby dzis na dyskusyjne przermia
ny podJ{ultury, zapoczqtkowujqce jej zanik,
Histeryczny charakter pOOkultury sklania do pr~ypuszczen, ze
uj~cie jej w racjQnalne (nie racjonalistyczne) lozysko mogloby
przetworzye bezladne drgawlci w uporzqdkowany ruch tw6rczy. Nie
trzeba wyikluczac nawet ewentualnosci wlqczenia nerwowych wy
ladtowan w dorosly nurt rechrystianJzacji. Tylko autentyczne za
angazowanie mogloby skutecznie wyleczye nerwice dysocjacyjne
i Tozkojarzenia zwiqzane posrOOnio z 'IxxIkulturq mlodzieiowq.
Co. si~ tyczy przest~pczegQ marginesu podskakiwan mIodZiieiy,
to doswvadczenie swiat-owe wskazuje, ze wychowanie reli-gajne
po1lI'afi ten mrurgines zw~zie. Muffimy sobie jednak szczerze po
w<iedziee, ze w tym zakresie wi~<sze efelkty ro siqgane Sq przez
islam i judaizm (oczywisde tylko w rtych krajach, gdzie s>kutki de
klaracji wyznaniowej nie ograniczajq si~ do formamego zapisu
w aktach personalnych).
Ciekawe, ze nawet wynartu-rzQna ml·ocLziez interesuje 'si~ Pflawdll
o swiecie.
XI. Co. d a w a e 1 u d z i 0. m do. c z Y tan i a? WedIug jednych
lud.z.i powieSe si~ juz pTzeiyIa, wOOlug innych jest odwrotnie. Nie
ulega natomiast wqtpliwosci, ze obok relatywnych autentyk6w
6 -
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tbiografie j opowieSci biograficzne) najwi~kszym powodzeniem cie
szy si~ literatura faiktu (wspomnienia,pami~tniki).
.
Militony ozytelinik6w zcalej EurolPY chcialyby u:zysicac W\Zgl~e
popularny podr~cZil1i!k fi~o.rofii i historii filozo·£i.i z aneksem obej
rnujq~yrn slownictwo filoroficzne. Analogiczna ,u waga doty,c zylaby
teologii.
Dotychczas pubUkow,ane, pseudopopularne podr~C2JI1iki filozofii
i teolo,g~i (te dla niespecjccl~st6w) porostawiajll nie tyle wiele, co
wszystko do zyczenia. Chyba rniewajll bardro zlych autor6w i je
S21cze gorsZ)"Ch recen21ent6w, t akich zbyt d'llzO wiedzllcych i nie 1'0
zumiejq,c ych, jak powinna bye opracowywana taka literatura "dla
ludzi".2
.
Co si~ tyczy teo'logii, to doM: pospolite zaiinteresowania przekra
czajll 'z agadn ienia ch!rystianizmu. 'Dak np. rnlodziez polska rnarzy
o koranie i talrnudzie.
Bardzo potr21ebna jest 'literatura z zakresu Illauki 0 nauce. Tu n ie
_ chodzi 0 teori~ poznania, tylko Q takll nauk~ 0 lllaUkach szczeg6
lowych, kt6ra rysowalaby przed czytelnikiern obraz cillgly·c h prze
mian, jakim podlegajll poszczeg6lne dyscypliny. Szerzllc gl~bo'ki
sza'Cu!llek dla nauki, trzeba zapdbiegae jej 'pel1IIlanentnej dogmaty
zacji, zwillzanej ze szkodli'wymi pr6bami utrwalania pdj~ciowego
poszczeg61nych stadi6w wiedzy i prowadzllcej do odradzania si~ rni
tu zlotego ucronego delca. Inrtegralnll <;z~scill Illauki 0 nauce powin
na bye takze wiedza 0 niewiedzy.
Mlodziez interesuje si~ dill wi~cej niz ki·e dy,k olwiek genealogill
terazniejsroSci i poszukuje prawdom6wnych drlel z zakresu histo
rii nowoZytnej i najnowszej.
Ogromne zadania rna przed sobll ll i teratura 0 ochronie przytrOdy
przed dzialalnosciq czlowieka.
Aktualna i przy,gzla rola poezji w rozwoju klll'ltury jeSt dlaauto
1'a nillliejszych wypowiedzi 'trudna do sprecyzowania. W kaZdym
razie nie wydaje si~, zeby trwa1ll pozycj~ w historii literatury rno
gly sobie 'zapewn'ie herrnetyczne udziwnienia.
XII. Cop 0 d z i wi ae? Szanujllce si~ wydawnidwa Zachodu
odrywajq s.i~ od 'z wyczaju publikowa!llia fotokopii. Fotografia jest
zbyt obiektywna i rzadko uwypukla to, co 'a utor ilustrowanego
dmela chcialby 'Poktazae. Zad8lllia d,1us1Il1acyj!lle 'S'Pemiajq lepiej 'rtllW.
ryciny. F·akt ten decyduje takze 0 sensie qta}arstwa realistycmego
i zapowiada rnu dobrq przyszlose. Fotografia ni€ zastqpi recclizmu
• Dz.iela populamo-naukowe recenzowane 51\ wyll\cznie przez a utorytety 1 "ko
leg6w", a przecJet korecenzentami dzlel przeznaczonych dla "ludzl" powinni bye
..ludzle", "utytkownicy". Autor !lawal CZ~5to 5we prace, n a wet naukowe, po p~
stu ..ludzlom" 1 dobrze na tym wychodzil.
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malarskieg<>, bo subiektywizm rna tradycyjne prawo obywatelstwa
w europejskim malarstwie realistycznym. I to wlasnie subiekty
wizm zawiera w sobie istotE: a. sens istnienia realistyc2Jnych szk61
plastycznych.
Jest rzeczl:! oczywistl:!, ze wierne naSladowanie 'k<>l<>rowej foto
grafii nie bE:dzie nalezee do sztuki.
Sztuka europejska wypowiedziala si~ jednak najpehriej rue w rea
lizmie, lecz w impresjonizmie ~ ekspresjonizmie, tj. w kierun~ach,
00 kt6rych jawnie lub niejawnie wyl\VodZl:! mE: najrozmaitsze inne,
niezliczone -izmy.
Impresjonizm jest niesmiertelny, ale przejsci<>wo wyjalowil siE:
juz przed dziesil:!tkami lat. Ekspresjoni.z m jeszcze- ~E: dostatecmie
nie wypowiedzial.
Wprawdzie historycy sz'tuki rnysll:! inaczej, al'e zdafliemautora
zar6W1JlO metaforyC2lIle zjarwy MaJrka Chag·aJla znad ZydoWS'kiich
mia:stec·z ek BilalOl'11S:i, j'aJk rozplyrwiajl:!.c e siE: rwymowmie surrea'lJisltycz
lIle rzegary Sa;lvadol1a Da!li, ll:!'c zy ja~a:S mocna me z Krzykiem
Edwarda Muncha.
Abstrakcja szta'lugowa powstala w Ewropie, ale rue wiadomo
czy moze bye uwazana za zjawisko specyficznie europejskie,' ze
wzgl~du lIla uniwersalne IZnaczenie ·z dobnicze jej treSci.
Blazenada plastyczna, kt6ra sw6j szczytowy wyraz uzyskala
w gemalJnej 1lw6r,C'ZOsci SInultnawego 1clQWlIla (pii'oassa, stalIlOWli Clhy
ba tylko epizod w dziejach sztuki. Artystyczna 'z amiana oka na
oobyt i od,w rotnie rue rna szans utrwalenia siE: w formie CZ~i!to
powtarzalnych manipulacji obTazotworczych_
JeSli wolno wr6.zye, to powiedzmy, ze przyszfoSc plastyki euro
pejskiej naleiy do kontynua1cjiekspresjonizmu, kt6ry w dalszym
swoim I1ozwoju moze przybierac najrozmaitsze nazwy, maskujl:!ce
jego e~presjonistycznl:! ttesc_ Jui: brallruje Ib owiem sl6w, 'a tyle
jeszeze dram~tycznych wl:!tk6w i sytuacji czeka lIla swoj zewnE:1;rzny
W'/razXIII. CO TO b i e w tea t r z e? Najlepszymi doradcami og6lu
lud'2ii rtealtru byliby ~hyba cYlrkolWlcy. Po proStu dJiatego, Ze to IWtas
me oni majl:! najlepiej strukturalne granice swoich inscenizacji
i repertuar6w. . A teatr dramatyCZlIlY, . oscylujl:!cy dzis pomiE:dzy
przedszkolem a zakladem psychiatrycznym, chcialby ·z lapae siE: za
kark i podniese sam siebie dO' g6ry.
We wspolczesnym, infantyJizujl:!cym siE: psychapatyC2Jnie teatrze,
wliele jest "wydziw6iW". Th1och~ 'Przy1kro jest lPatrzec, jak dOroSli
ludzie w swych gloSnodZwi~kowych przedstawienia'c h nasladujll
przedszkolak6w z 'Przedszkolackich spektakli IIllimicwych. Bardziej
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przykre jest oglqdanie tydli;e dOl'oslych aktorow rw inscenizacjach
atakow furii.
Jeden z przedwojennych recenrentow teatralnych pisywal cza
sarni: " ... aktorzy grali zbyt serio". Z'a wsze trarne zalecenie u.miaru.
Calkowicie obcy kul turze europejskiej jest happening, b~dqcy
nasladownictwiern lolbuzerskich wybrykow ozieci z dziel'n ic n~dzy
amerykanskich mias1.
Tea1r rnusi miec chyba jakies granice.
Z wielkq prZykrosciq trzebaodnotowac upadek kabaretu . Ka
baret powstawal jako uteatralniajqca si~ kuznia smiatej rnysli.
J ego osi q stala si~ z biegiernczasu ostra, nieskr~powana satyra po
J.itycZifiJa. AktuaLny l!1ibykaba·r et chamkteryzuje s1~ zamUemniern '
mysJIi. ,i satyry polityc.znej. A moze kaba'ret da 'si~ jeszcze <1dbudo
wac w calej swej dowcipnej oklaza~osoi?
XIV. C z ego s 1 u c hac? Spadanie z konia ksi~zniozki ' Army
dlugo urqgac Europie dZwi~karni czarnego jazzu. Wyciszajq
si~ jedna1
k chrapliwe krzykanki i n 'a jprzerazLiwsze rnocne uderze
nia. POSot~p teclmiczny wyciszy 'z biegiem czasu kanalizacyjne zrodla
natchnienia kornpozytorow. Co b~dzie trwac? Chyba: choral grego
rianslci, styJ palestrinowskJ., barok bachowski" Idasycyzro Mozarta
i Beethovena, rorn'antyzrn Chdpina, neoklasycyzm Hindemitha czy
Strawinskiego, ludowosc Bart6ka i Szym an 0 wskiego , religijne eks
presje Pendereckiego...
Giekawe, czy muzYJka euroipejskoa ,po2'!b~d7li.e si~ ldedykoiwiek no
W'ouWlOrow pospoliltego .poc'hodzeTIlia nalasowego. J a1lcie hal,a sy mu
SZq byc uznane za rnuzyk~?
Czy da si~ kiedykolwiek zakJreslic granke rnuzyki, przyjmujqc
dla niej elastycznq zasad~, ze dzwi~ki w muzyce powinny bye upo
rzqdkowane wedlug jakichS systern6w?
b~dzie

XV. W s k a zan i a . Bez wzgl~du na to, czy Europa byl-a kiedy
kolwiek naprawd~ chrzeScijanska, czy tylko zafascynowall1a chrze
s cijanstwern, trzeba przyjqc chrzescijanstwo jako jqdro i os kul
tury euroopejsikiej .
Wokot tej ,osi. rozbudowaly si~ osnowy muzyki, sztuk plastycznych
i sztuki teatralnej Europy.
Filo:wfia europejska rna wiele do zawdzi~czenia sw. Augustynowi
i sw. Tornaszowi z Akwinu. Nawet ·a ntyteocentryzrn i antydogma
tyzrn rozbitej wielokierunk,o wo filozofii nowoZytnej Europy nie
rozwinqlby si~ tak bujnie i tak szybko, gdyby nie teocentryzn'l
i dogmatyzrn filorofii chrzescijanskiej, kt6ra r02'Jbudowala stllil"<r
Zytne podstawy struktutalne i semantyczne samego filozofow ani a ,
stwarzajqc ponadto liczne nowe punkty zaczepienia dla mySli ludz
kiej.
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WlasciwoSci "osi" dowollIlej formacji spolecznej se} jednoczeSrue
jej ceche} zasadni'cze}, wal'unkuje}CCl cechy pDchDdne. Gl6wne} cechCl
pochOOne} nowozytnosci europejskiej jest chyba ogrDmna wielo
stronnose i w~e}Dkie,runkowose w filozofii i w sztuce.
Rozwojowi mysli filDzoficznej i artystycznej tDwarzyszyl w Euro
pie wszechstrDnny rozw6j nauki, ,ktOry wyrazil si~ nie tyl>ko w PD
gl~bianiu i rozszerzaniu wiedzy, ale J w rozmaioosci sik61 nauko
wych.
Wielkie zr6znicowanie w sztuce, nauce i fHDzofii europejs'kiej mia
10 swe iroo1o w demDkracji chrzesdjanskiej. Oczywisde, nie w par
tiach tzw. chadeckich, w wi~ksZDSci niebardzDudanych. MDwa tu
0' duchu demokra·cji w samej religii oraz w warunkowanej przez
nie} kulturze.
Demokracja <ta pozostawal'a wprawdzie przez wieiki w stanie uta
jonym i wielokrotnie ulega1a skrajnemu wypaczeniu. Ale jej uta
jenia i wypaczenia nie mog1y nigdy zniszczye jej istoty, zawartej'
w samej naturze i w samych pra.zroo1ach ehrystianizmu.
Za glowpe cechy kultury eurDpejskiej mozna chyba uwazae:
chrystianizm, demDkracj~ oraz liberalne} wielostrDnnooe i wielokie
rU'l1kowose w sztuce, nauce ri. filozofii.
'
Co mog1oby zagr,ozie ikulturze eUJrqpejskiiej? Chyba OWodZlDstWD.
o ile wieley ludzie religii, £ilDzofii, nauki i sztuki wzbogacali zawsze·
chwa1~ EurDPY, 0 1yle wi'elcy IwodZloWlie byli dla niej zwy(kle lIl~e
bezpieczni.
Wli elk'ie wodZ'Dstwo l'lczy si~ naj,cz~sciej z psyd]Dpam'l, polega
j'lC'l przede wszystkim na bardzo lIlier6wnDmielI'nym rozwoju oso
boWDSci wDdza, w ktorej cechy genialnosci splataje} si~ z cechami
gl~bokiego upooledzenia psychkznego. Przerostowi ambicji oraz
pewnych talent6w towarzyszy skrajny niedorozw6j rozumienia swia
ta w niekt6rych jego aspektach. Myslenie wielkich wodzow obar
czone jest z reguly wielkimi uproszczeniami, a juz samD daIeko·
i d'lce upros2!czenie stanowi cech~ nieprawid1owosci widzenia ze
strooy podmiotu i nieprawidl'o wosci abrazu widzianego przezen
przedmiDtu.
Wielcy wodzDwie bywaje} do siebie nawzajern podobni, bez wzgl~
du na to, w jakiej kulturze rodze} si~ i wychowuje}. Nie stanowie}
oni zjawiska typowego dla Europy, chociaz Europa wielu z nich
zrodzHa.
Sytuacja wielkich wodzow jest w Europie - w Wii.~kszoSci przy
padk6w - nielatwa. Normalny Europejczyk chce bye czlonikiem
jakichS spolecznosci, ale wcale nie chce bye tylko 'kom6rke} jakiejs
tkan'kti, jalkiegos S"l2ltucZlnego org<llni,zrrnu spolecmego, 'ilWoI,zonego,
przez wodzow.
Ws~od wielkich Iwooz6w .zdarzaje} si~ wprawdzie korzystne wy
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jlltki, ale stosunkowo rzadko. Ich wielkooc bywa z reguly - wczeS
n!.iej czy pMmiej - m1a:ZdZonia pl1zez lPych~. JaQros me przychodzi
im do glowy refleksja pospolita u wielld:ch ludzi religii,filozofii
i nauki. To m'ianowicie, ze prawdziwq wielkosc osillga si~ naj~atwiej
przez swiadomosc maloSci.
Ale z demokracjq trzeba si~ ostroznie obchodzic. Trzeba jll sza
nowac i nie dopuszczac do jej naduZywani'a przez malych wodz6w,
kt6rych wielkie ambicje bywajq cz~sto zab6jcze dla demokracji
i prowadzll do anarchii. Anarchia zas moze stawac si~ zlem naj
gorszym, wdbec kt6rego dy'lctatura wiellcich wodz6w staje si~ ja
kqs fatalnq koniecznoSdq.
Wydaje si~, ze 'k ategoryemym warunkiem zachowania i dalsz!,!
go rozwoju kultury eU!Topejsldej jest przepojenie jej duchem
chrzescijanskiej demoikracji.
Michal S\rzemskl
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MASS-MEDIA A OBRAZ 5WIATA
I. - Jednym z przejaw6w 'kryzysu duchowego na Zachodzie,
kt6ry budzi m6j szczeg6lny niep6k6j, zwlaszcza jako dziennikarza,
jest JtendenC'j'a, j.aJk q ipl"Zej-awiwjq s'l'ddQci Spol6C.znego 'Prz~kazu w ,lcie
l'UJIlj~u cor,az WIi~ks'ze'j !j;rywtializacji ilnfoI1Ill!acji. PiI'\OWlad'~ ona z 'ko
l<ei do znieksztalceni,a og6lnego obrazu swiata, kt6ry mass-media
przedstawiajq szerokiemu og6lowi, zdanemu memal wyl,!!cznie na
pras~, radio i telewizj~ jako zr6dla info'l'macji. Ksiqzki Sq juz dzi
siaj rzadko czytane.
Trywiatli'z acja ta wyniata z dohoru informacji. Na skUltek praktyki
s,1JosoWanej ·c oraz oz~soiej ipT,zez goniq·c ych za sensalCjq dzienni.kaTZY,
ddkonuje si~ se1ekcji pod kqtem widzenia zainteresowati. bardziej
tym, co niezwykle, niecod:z1ienne llub ,w yjqtlrowe, a 1Jazwyozaj blahe,
nti:Z tym, co is'totne, waJl'1toSciowe lub :ziIla1czqce. Wpra.wdz.}e tie srodki
spolecmego pTzekazu nie pomijajq zupeloie wydarzeti. innego ro
dzaju, przestrzegajqc przy tym bezstronnosci, zwlaszcza jesli idzie
o fa'kty i:ycia weW!ll~trZllopolitycZllego, to jedti.ak przejawiajq stalq
tendencj~ do przechylania r6wnowagi na rzecz sensacyjnosci (mo
zJi.wlie krew mrozqcej Ii. !Zaibarwionej seksem) , bo Ito dostarcza 00
biorcom ro1!TyWki.
Czlowiek inteligentyny 1 'za'l'adny potran temu pTzeciwd'zialac.
Szuka sobie innych zr6del informacji, kt6rych nie brak czy to
w postaci prasy powaznej czy to periOOyk6w specjalistycz,nych. Wy
maga to jednak ini'cjatywy i zachodu. Nie kaZdego na tto s13c. Mnic
w tym 'w ypadku chodzi 0 szeroki og61, kt6ry zachowuje bierno~c
i iPTzyjmuje 'W'Szystko, 00 c;zy'ta IW IpnAsie llubwiti~ w tel.ewlizji, tak
jak "idzie". Poddawany takiemu procesOiwi stale i drogo, zwlaszc,z,a
przez tak popularnq telewizj~, nabiera z czasem przeswiadczenia,
ie 1Jak wfasnie swiati wyglqti'a. Nlie od·roima jui: tego, 00 wame, od
tego, 'co niewaZne. Zatnaca poczucie hierarnchii wartoSci przyj~tych
i sprawdzonych doswiadczeniem naszej cywilizacji. Trywialnosc
i wyjqtkowosc stajq si~ normq. Wzrasta pokolenie,kt6re juz nie
spostrzega w tym ruc dzilWnego i akceptuje Swiat 's paczonych 0 rum
poj~c, 'z e wszystkimi tego konsekwencjami dla przyszlooci kultury.
Dla zilustrowania problemu podam jeden przyklad. Gdy kard.
Wojtyla wybrany 'z.ostal papiezem, 'Wszystkie srodki spolecznego
przekazu, prasa, radio, telewizja okazaly z poczqtkiu ogromne zaWitold
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interesowanie tyro fatktem. Byla to przeciez "sensacja": pierwszy
od tylu lat papiez nie -Wl(){!h, malo tego - Polak. "Sensacyjne"
byly jego pierwsze wystqpienia: jedzie niezapowiedzianie do cho
rego, lezqcego w szpita'l u miejskim, wchod'zi w Hum wiernych,
sciska chlopca z kwiatami, <I'ozma wia z przygodnymi ludZmi i dzien
nikarzami. Ale tego, co Ojciec Sw. tym dziennikarzom powiedzial,
pras a juz nie podaje. U~nala, Ze to "ruiewaime", a papiez m6lWil
ciziennika'r,z;om wlasnie lIla te.Illa't na,s Interesujqlcy: "Z,alezy warn
haTdzo ' na wolnosoi informacji i wypowJ,edzi - made racj~ ... U zy
wajClie dobrze tej wolnosci, by IZ blJi8k'a osaozyc prawd~ ii wp,PQwa
dzic waszy·ch czyteln1k6w, sruchaczy czy telewddzOw do tego, 00 jest
prawdziwe, c·o czyste, -DO 5pra'Wiedlri.we, 00 sWli~te, ,00 Ill1Jile, 00 chlub
[le, co dotyc,z y cnoty lub .chwalehnych obyczaj6w... do tego, c o p o
maga .rm zyc w sprawied1i'wosci i bI1aterstwie, odklryc najwyzszy
sens zyaia, otworzyc ikh na Itajemna.·c e Boga".
Podobny los przemilczenia spotkal dalsze wypowiedzi Jana Pa
wla II na tematy, tak by si~ wydawalo, wazne i dotyczqce kazdego
z nas, bez wzgl~u lila wyznanie Teligijne lub jego brak, jak kwestia
pokoju, spraw mi~dzynarodowych i praw czlowieka w swiecie. Wi
docznie uznano to juz za lIli€-sensacyjne.
Szkicuj~ tyfko og6lny problem. Jest on OczywIscle i szerszy
i .gl~bszy. Z jego powagi ludzie na Za'c hodzie roajq some niejedno
k1'o1Jnd'e SipralW~. Jedm.<i fataUs:tyczmie UlWa,iJajq, ze Sq Ito 'W pewnym
sensie "z,naki czasu". Cala atmosfera panujqca we wsp6lcz;esnym
swiecie, wywolana post~pem technologicznym i nastawieniem kon
sumpcyjnym, prowadzi niejako czy konspiruje w kierunku takie j
wlaSnie sytuacji. Jak ktos si~ pesymistycznie wyrazil, pr6by zara
dzenia temu r6wnalyby si~ ch~ci zmienienia klimatu, jaki manny
w naszym kraju. lnni jednak podejmujq pewne 'kroki praktyczne
dla zlagodZlenia przynajmniej zla. I tak !Ilp. 'W Angiii' is1Jn'ieje nie
zalezna, nie-rzqdowa "Press Council" (Rada Prasowa), kt6rej moi
na przedstawiac r6zne konroretne wypadki naTuszenia etyki dzien
ni,kar·s kiej. Ale dotyczy to gl6wnie zbytni'ej sensacyjnosd lub wkro
czenia w nieistotne sprawy prywatne. Ponadto minusem jest to"
ze orzeczenia "Press Council" majq charakter tylko opiniodawczy.
Ni·emrri'ej przyczynic si~ one mogq s'topniowo do us'talenia jakie
g.o&: kodeksu post~powani a ety,ozmeg·o . dl-a OOien.ndJmI1ZY, Ik t6re
go jest boraik, 'W przeciwien·s twie do !Zawodu lekaTslciego lub praw
[lU!ozego.
Drugq inicjatywq 0 charakterze prywalt nym jest powolanie przez
p. Mary Whitehouse "National Viewers' and Listeners' Associa
tion" (Stowarzyszenie Widz6w i Sluchaczy). Stowarzyszenie 10 zaj
muje si~ specjalnie programami telewizyjnymi i radiowymi pod k q
tern widzenia naruszenia przez nie dobrych obyczaj6w i moralnosci
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oraz zbytniego eksponowania przemocy i 'Okrucienstw. Chociaz st'O
warzyszenie rna, jak wspomniale:m,charaklter prywtatlly, 'lo jedlnak
potrafil'O WY1'Obic sobie znacznq pozycj~ w 'Opinii pubhcznej. Pro
ducenci liczq. si~ w pewnej mierze z jeg'O ewentualnq reakcjq na
i.ch poczYI1!aJruia, a w parl\amencie przeprowadwn'O, pod Wlplywem
p. Whiteh'Ouse, ustaw~ (diruga jest w trakcie uchwalania) wymie
rzanq przeciw pom'Ografii.
Obydwie wymieniane O'rganizacje P'Osiadajq jednak charakter
raczej negaty-wny, t'O znaczy pilrnujq pewnych przekroczen ze st1'O
ny s-rodk6w mas'Oweg'O przekazu. C'O jednak zr'Obic, azeby te srodki
sklonic d'O pozytywneg'O dzialania, d'O przyw,rocenia rown'Owagi na
rzecz tego, C'O czyste, mile, chwalebne, C'O pomaga zyc w sprawiedli
wosci i brateTStwie 'Oraz odkryc najwyzszy sens zycia?
Wbrew temu , co P'Owiedzial przyt'Ocz'Ony prz'e ze mnie "pesymi
sta", nie osiqgnie si~ teg'O bez zmiany klimatu - klimatu moral
nego.

*

II. - Redakcja Znaku IP yta, jaJkie d2liella 521tuki 'po,wirnny bye
szerzej znane w P'Olsce? Jak'O ten, kt6ry od lat kruszy kopi~ '0 ma
j'Om'Osc tworczosd Paul Claudela wsr6d r'Odak6w, k'Orzystam z 'Oka
rl ji, azeby z,a\apelowac '0 wydanlie jeg'O d7Ji'el. Nie jestem maksyma
listq a wi~c nie apeluj~ '0 wydarnie dzicl wszystkich. W edycji
francuskiej jest az 28 P'Okaznych tomOw. Chciatbym jednak ON edy
cji polskiej zobaczyc chocby niekt6re dxamaty oraz wyb6r P'Oezji,
prozy i egzegezy biblijnej. Nie zawadzilby tez wyb6r listOw, w kt6
rych Claude} 'z ta'lcim UP'Orem stara si~ <> zbawienie duszy, nie 'OgM
nie ail e k'Onkre,t nych ludzi, 'cmsem mu 'OsobiScie rniemanych, 'a 2lwra
cajqcych si~ d'O P'Oety opom'Oc. Pr'Opozycja m'Oja - tak mi si~ wy
daje - nie b~dzie 1Jr.udna d'O 2JreaIizowania. Sq w P'Olsce doskanali
znawcy dziela Claudela: tlumacz Julia'll Rogozinski, pr'Ofes'Or Irena
Slawinska i inni.
Brak Claudela w j~zyku P'01s1cim, pO'za niewielkimi wyjl\tkami.
jest dla mnie czymS niezr'Ozumiarym. P'Omijam juz samq ik!westi~,
Ze w tw6rczosci jego znalcie m'Om'a wi·ele polO'llik6w. Chodzi prze
de wszystkim 0 t'O, ~e jest to pisarz wielki (ch'OC moze trudny), zna
n y i grany nie tylk'O -we Francji, tlumaczony i wydawany (w kSiqz
kach, la lI1ie ltylk'O w :specjaiJ.tistyC2lIlyoh peI1iodylkiach) w j~zy'lmch ca
leg'O swiaJta - ,n iemieckim, wroskim, "amerykailskiln", jap'Ormkim,
hiszpanskim, czeskim, rumuilskim itd.
Jest t'O tez pisarz, kt6ry traktuje '0 sprawach zawsze nas intere
sujq.cych, jaik 'w.alka '0 sens 'z ycia i 's wiata, 'lub rola milosoi w ukliadf.llie
"m~zczyzna"-"k'Obieta". Jest t'O r6wniez autor m6wiqcY!Ilam. '0 spra
wach dzi·s szczeg6lnie aktualnych, jak zagadnienie wzajemneg'O 00
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dziaIyWania na siebie tradycji i post~pu, dawnego i nowego, tego,
co trWla Ii tego, co s'i~ zmienia na tie pmewrotOw hisltoryC71lly,ch, 7la
r6wno politycmycll OI"az s polecmych, jak. i IID01'Ialnych.
Egzegeza Claudelowska ma taMe wiele nam do' powiedzenia
zw~aszcza pl'zy obecnym odnowieniu zainteresowania si~ Bibliq.
PQd leksykalnym 'Zllaczeruem slow i wail Olaude'l szuka innegQ,
gl~bszegQ sensu; sensu, kt6.ry mozna wyrazic jedynie z pomocq sym
bolow. Nazwijmy ~ lIDetod~ egzegezll du'Chowq; Kosci61 poz.niej
'oficjalnie jq zaa'k ceptowal. PEleta byl przekonany, ze w natchniQnym
tekScie wyrazenia symboliczne kryjll w sQbie zas·a dnicze przesla- .
nie. Glaudel szukalgQ i staral siE: patrzec na sens dziejow ludzkkh
Qraz na chwil~ obecnq poprzez pryzmat" Qbraz6w biblijnych.
Jednyttl slowem: proponuj~ i 'prQsz~ '0 Cla'lldela w edycji pols1cie"j.
Wltold Leltgeber
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RADOMIR MALY

NAJWAZNIEJSZE WYDARZENIA
Jakie wydarzenia kuturalne w Europie w ostatnkh latach uwa
zam za' najdonioolejsze?
Wymienilbym takich trzy. Jakkolwiek pozornie rue 5q 'One ze so
b q zw.iqzane, to jednak ich zwiqzek wewn~trzny jest bardzo seis ty.
Sq to:

,

1) -ra-tyfikacja -miE:dzynaTOdowych deklaracji pl'aw czlowieka
przez znacZllll cz~sc kraj6w eurQpejski-ch;
2) wyb6r karoynala Wojtyly na papieza;
3) ogloozeDle roku 1979 Mi~zynarodowym Rokiem Dziecka.
A teraz na temat poszczeg6lnych punkt6w:
1. Problem praw czlowieka nie jest niczym nowym. Wysuwalo
go juz 'llbiegle stulecie, wycisnql Qn- tez swoje pi~tno na pierwszej
polowae XX wieku. Cechq pozytywnq 1at 70-tych jest wszalkze moUn
zdaniem zwi~kszQna wrazliwosc ludzkos"ci na poszanowanie praw
'Czlowieka wsz~zie na swiecie. Dotychczas bylismy swiadkami tego,
jak haslo praw cdowieka sluZylo jedynie jako broil wobec ideolo
gicznego, pailstwo,w ego czy narodowego przeciwnika. To, ze liczne
panstwa--europejskie przyj~ly mi~dzynarodowq deklaracjl: jako swo
jll ustaw~, wskazuje na swiadomooc, iz rue wystarcza pi~tnowac
naruszanie praw czlowieka gdzie indziej, lecz ze trzeha szacunek
dIa godnQsci czlowieka realizowac przede wszystkim u siehie. Przyj
muj~ ze szczerym zadowoleniem fakt, ze rowniez moja ojczyzna
ratyfiko.wala ~ deklaracj~. 0 ile wiem, uczynily to ,r6wnieZ Polska
Radomir Mal if -
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Rzeczpospolita L"udowa, wszystkie niemal panstwa ~kandynawskie,
a talcie i'n nekiraje - bez wzgl~du na to, do jakiego bloku poli
tyoznego nalezll. Jest to dl'a mnie znakiem, ze ludzie w wi~'ks.zej
mierze nii do't\d zamierzajll brae powamie spraw~ 'praw czlowieka
jako problem etyczny, w mniejsZY:-ll zaS juZ stopniu jako argument
poli'tyczny. Dlatego to uwazam ten fakt za jedno z najwamiejszych
wydarzen kulturalnych ostatnich lat, a jednoczeSnie za pozytywny
wklad mysli europejskiej dla swiata.
2. Wyb6r Jana Pawla II naleiy do najdonioolejszych wydarzen
kultUralnyeh ,r 6wniez w kontekScie praw czlowieka. Jest on mia
nowicie sygnalem, ze Kooci61 pragnie- i zamierza reaUzowae szcze
rze prawa ezlowieka w ,c alym zakresie swego dzialania. Uezyl on
juz wprawdzie przez wiele stuled slowami Pawla, Ze "juz rue ma
obrzezanego ezy nieobrzezanego, Zyda czy Greka, pana czy niewol
nika, barbarzyncyczy 'p oganina, lecz wszyscy jestescie jedno
w Chrystusie", niemniej wszakze strefa kultury lacinskiej byla
w nim uprzywilejowana. Wyb6r Pasterza nalezllcego do innej stre
fy kulturalnej, to znaczy slowianskiej, jest dla mnie urz.e<;zywist
nieniem Pawlowej wf.zji jednoSci w Chrystusie wszystkich - bez
wzgl~u na lIlarodowose, :ras~, Kolor sk6ry czy pochodzenie spo
leczne. W .przypadku kardynala Wojtyly zadecydowaly walory du
chowe, nie zas wloska czy ruewloska krew. Jako czeski katolik
uwazam ten fakt za szczeg61nie doniosly dla mojego narodu, kt6ry
dotychczas mial uczucie, ze uehodzi w Kosciele za peryferi~, z lct6
rej niczego dobrego nie moma si~ spodziewac. Historyczny kom
pleks husytyzmu i katolickiej kontr,r eformacji za panowania
Habsburg6w sprawil, ze wiara katolicka byla w podswiadomosci
Czech6w zdyskwalifikowana jako ohea. romansko-lacinska sfera
kulturowa.lct6rll ciemi~Zcy narzucili ludowi przemocll. Moze wla
snie wyb6x Jana Pawla II pomoze Czechom uznac faItt. ze Kosci61
rue jest ograniczony do jednej okreslonej st:refy kulturowej, lecz
Ze majll w rum prawo obywatelstwa wszystkie, a wi~c r6wniez slo
wi afisk a. a w w~zszym kontekScie czes'k a.
3. Prawa czlowieka Sll rzeczywiste tylko wtedy. kiedy o'bejmujll
r6W1Iliez najslabszych. Nalezll do nich oczywiscie tane d~eci. Dla
tego przyjmuj~ z radoscill fakt. ze biezllCY rok im wlasnie zostal
symbolicznie ,poSwi~cony. Za osillgni~cie mygli europejskiej mile:iy
niewlltpliwie uznac to. Iz e prawo do materialnego zabezpieczenia
dzieeka jest na tyro Imntynencie w 7nacznej mierze ' zapewnione
i respektowane. Nie moma tego jednak powie<iziee 0 innych CZE:
reiach swiata. Niechcllc si~ bynajrnniej pysznie swoim europejskim
pochodzeniem i wyehowalIliem, muszE: obiektywnie uznae za wielki
plus eUTopejskiej eywilizacji to. Ze na ulicaeh Pragi. Warszawy,
Berlina, Paryza ezy Sztokholmu rue moma spotkae :iebrajllcego
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wyglodzonego drobiazgu, jaki siE: spotyka na ulica,c h Delhi czy Rio
de Janeiro. Nie byldby obecnie gorszego grzechu nii triumfalizm,
poczucie wy7JsZQSci i kulturalnego uprzywilejowania, ktOre jest 0001
ne od razu zdewaluowac tE: zddbycz europejskiej cywilizacji. Cywi
Hzacja ta muSii. lSiE: jes2'Jcre ok,a zae wol.!I1Ja do udzielrunia pomocy.
W przeciwnym razie jej ,w klad w swiatowe wartosci pozostanie
rowny zeru. To, ze dO'tylchczas tej pomocy nie okazala, a przeciw
rue, w erze kolonializmu cillgnE:la jeszcze z tej sytuacji korzysci,
porostawia na jej sumieniu wielkll plamE:.
Zresztll nawet w Europie prawa dzieci nie sll realizowane w pel
ni tkonsekwentnie. Zabezpieczenie materialne nie konczy sprawy,
lecz jest dopiero jej poczlltkiem. A jak wygillda zapewnienie dzie
ciom prawa do wychowania w rodtrinie, do tego, by rodzice mieli
decydujllce slowo w formowaniu ich mysli i pogilldow? Slldz~, ze
w tej dziedzinie jest wiele do nadrobienia.
Na koniec jestem prze~onany, ze podmiotem praw dzieci powin
ny bye rowniez istoty najbard'z iej betbronne, to znaczy jeszcze nie
narodzone. Jakie samowolnie matka i spoleczenstwo mogll sobie
dzisiajpoczynac z ich zyciem! Ustawy zezwalajllce kobiecie pod
okreSJonymi warunkami poz!byc si~ dziecka, ktore oboWii.llzujll dzi
siaj praktycznie juz we wszystkich pailstwa~h europejskich, uwa 
zam za dowod czegos lIlieliudzkiego w n,a szej eU!10pejskii ej cywili
zacji, wbrew wszyst1cim jej suikcesam lIla ,i nnym polu. Mysl~, ze
jeslri. mstoryk za 'kiJ:k.aset lat dotrze do .zrooel z nas zych czas6w,
kt6re mu uk'azll liczby dzieci, jatkiJrn odmowd:ano prawa u!1odzenia
si~, b~lZ'i.e 'r ownie ,wstrzIlSni~ty jak badacz na1
m wspolozesny, usta
1ajllcy lIla podstawie pisemnych i 'rodel liczby osob spaLonych za
cza ry w XVI ,czy XVII WIieku.
Niec.hcE: bye jednak prlZedwczesnym pesymistll. Ogl'oszenie bie
zllcego roku MiE:dzynarodowym Rokiem Dziecka wska'2'Juje na to, ie
czlowiek XX wieku uswiadamia sobie r6wnie:i: pmwa dzieci. Oby
go to pobudzilo takze do uznania praw wszystkich dzieci, a wi~c
i tych nie narodzonych, a przynajmniej tego ich p,r awa fundamen
talnego: prawa do iyeia. Je:iili to potrafi, to kulturowo-etyczna
waga tego faktu b~dzie nieoceniona,
Rado mir Maly
tlum . J. Zychowicz
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EWAKUACJA

ksillz~ta 'z wysp bezludn~h, w za dtliZylch bucilkach
z pustymi <tomistral1Il!i, <agI"y17llciem w kieszeniach
zamIiast 1larcz do ll'aI1Il!ion .przy'~ute ,bI1llemi~
gwiazdy 'l1Jiebieskiej rwOZeSIIleg'O 7!harwienia

me

god'lJin
roZ'pi!sal lIl!a zlb)'ltec11l1e rt.l!chy
nne s:i.E:'ga po 'I1almud anti Zyici'a 'gonli
roartwri si~ - zn,alazl, podaje jaik berm
ootatnill ~ostk~ cukru !pfa.CZIlOemU 1lm-61owi.
NAS7 DOM
Kll:edy IZ aIIllyiklalIlly dlonie
pO'11l1ajll<c lksZ:taU ich depla
rw IIlllS ciOffi chwilami tI'wa
wyrzez,mony z powietrza.
nie rrna rw rruiIrn.
me rna stolu
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;p1"zed :bT aIIllq b I'Ia!k wiiem eg 0 lPS'a
i tyliko W I11laszych dobrych slowach

ten dom chwilaJlIti 'jeSZ'Cze ;1Jrrwa,
Krzysztof Dawidowicz
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OPOKA MADROSCI
PAMI~CI ETIENNE GILSONA 
JAKO WYRAZ CZCI I MltO$Cll

Czlowiek jest "ZJwier~ciem filozofujl\cym"; lI1ajcz~cirej U1prawia
filozoficznl\ nie zdajl\c sobie z tego sprawy, jak pan Jour
dain w sztuce Mieszczanin szlachcicem MoNel1a, ikt6ry nagle Ize zdu
mieniem stwierdlJa, ·:he normal!llie m6wi 'Pl"Ozl\. Cz·a sem tylko fi,lozo
fowanie <Ix> przylbiera 1mztabty lI1a'Uikawe, ill TZoadlZiej -jeszcze ksztalty
takiie o'tI'1Zymujl\ ro2lWazama metafizyc7ID'e dotyczl\C€ tego, 00 rzeczy
wiste i uj~te od strony rzeczywistego istnienia_ Wiele r6znycp.
bodzc6w wplywa na ozywienie i ukierunkowanie problematyki filo
zoficznej. Doswiadczenie , historyczne poucza nas, ze te wplywy
ozywcze pochodzl\ najcz~sciej ze strony religii i nauk przyrodni
czych. Tej swoistej, dwoja'kiej 'itnspillacji, pobud'2Jajl\cej do filozofo
w,a rua, dosWiiadczylem ba,r dw wymznJte w mojej mlooo&ci. Z jed:nej
strony zainteresowania religijne i teologiczne prowadz!lce do coraz
zywszego zaangaZowania si~ w odnowie liturgicznej, a z drugiej
strony zamilowanie do wiedzy astronomicznej (w szkole sredniej
bylem inicjatorem zalozenia k6lka astronomicznego, a sam mysla
lem powaznie 0 podj~ciu uniwersyteckich studi6w w zakresie astro
nomii) - wplynt::1y decyduj!lco na charakter pasjonuj!lcej mnie
coraz bardziej problematyki filozoficznej. Zetkni~cie si~, poprzez
nlawr6t do gl~bolciego sensu liturgii, Z '2Jalkonem bened~tynskim
i jego odnow!l (gl6wnie we Francji i w Belgii) zblizalo mnie do
MedniQWti.ecza i jui; iba.rld2lO IWC1JeSnrie, 'bo IW szkole sredniej, lkIazalo
mi stawiac powazny znak zapytania przy rozpowszechnionej, nega
tywnej ocenie spuscizny duchowej i umyslowej wiek6w srednich.
Z takimnastawieniem rozpocz!llem moje studia filozoficzne i his
toryczne na Uniwersytecie Ja{la Kazimierza we Lwowie. Srodowis
ko tamtejsze rozwijalo . filozofi~ na wysokim poziomie naukowym
i , metodycznym ale w innym :z;upelnie kierunku niz moje 6wczesne
zainteresowruM'a. Jei:e1i jed:nak lpI"eSja mys1i po-OCani'owSJk!i.ej byl'a
bardzo widoczna w srodowisku filozoficznym lwowsko-warszaw
.s1ci.:m, to ~lra'1Jem, ip.l'lzez 'Osob~ Ka'zi!Il1i,e rza Twardow8,kiego, ujawnia
refleksj~

1 Etienne GilSon ur. si~ l3.XI.18M w Paryzu. Kolejno byl profesorem Unlwer
sytetu w Strasburgu, Sorbony, Coll~ge de France. J est tw6rcl\ IInstitute of Me
diaeval Studies' w Toronto. Zostal czlonkiem Akademl1 Francusldej. Zmarl
19.IX.1978 w Cravant (depart. Yonne). Pochowany w katedrze w Auxerre.
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la siE: we Lwowie jedna z wamiejszych we wsp6iczesnej mysli
europejskiej tendencji dqzqcych do przelamania wylqcznosci orien
tacji kantowskiej, a nawet szerzej, tej, kt6ra wydawala siE: wylqcZ
na'W filozofii, a nawiqzywala dozalozen.kartezjanskich. Mam tu nil'
mysli filiacjE: WY.,wodzqcq siE: od Franciszka Brentany, bylego domi- ,
nikanina, dobrze obznajomionego ze scholastycznym dziedzictwem
filozoficznym, kt6rego uczniami byli - miE:dzy innymi - Twar
dowski i HusserI. Poprzez tw6rczosc Brentany, wysoko cenionego·
i czytanego na seminarium Twardowskiego, sl\czyla siE: jednak
wqska struga uznania dla mysli sredniowiecznej i bezosobowy sza
cunek dla scholastyki, kt6rej jednak w rzeczywistosci nie znanc
i jej prawie zupelnie nie studiowano. PamiE:tam z jakim wzrusze
ndem Ii :nie-maIZe entuzjazmem wyrazal si~ TwaTdowslci 10 FTan:cji
jako 0 gl6wnym ognisku mysli sredniowiecznej, gdy - majqc jut
skrystalizowane plany 'wlasnych studi6w filozoficzno-megiewistycz
nych - zegnalem siE: z nim przed moim pierwszym wyjazdem
naukowym do Paryza. Tam, w roku akademickim 1929/1930 zetknl\
lem siE:po Taz pierwsiy be7lpOsrednio 'Z rtym, ikt6Ty p6z.mej stal si~·
dla !lllIIl!i€ prawdiiwyrrn mds trzem, z Etienne Gilsonern.
W ciqgu moi'Ch studi6w ,lwo:Mlkich nie lIllial€m 'w§T6d mokh profe
sor6w zadnego filozofa-mediewisty. Na cwiczeniach historycznych
u prof. Jana Ptasnika otrzymalem odpowiadajqcy mi i ksztalcqcy
temat pracy seminaryjnej: OpTacowanie kTytyczne prac ks. Kon
stantego Mich alskiego
zakTesu histOTii filozofii sTedniowiecznej.
Moglem siE: wiE:c zapoznae blizej z \ w6rczosciq pisarskl\ tego znako
mitego uczonego, a r6wnoczesnie t€Z czytalem wielu autor6w zaj
mujqcych siE: historyc~ nie i systematycznie filozofiq typu schola
stycznego. Wsr6d tych licznych lektur znajdowaly si~ dwa tomiki
wydanej w Collection Payot w r . 1922 La philosophie au moyen age'
GilsOlI1a. Bylo -to chyba moje pieI1Wsze zetkniE:cie SlE: ore spuScimli
naukowo-pisarskq tego uczonego, wschodzqcego w6wczas . jako
gwiazda pierwszej wielkosci. Ale promieniowan"ie jego dzialalnosci
pisarskiej i dydaktycznej musialo bye juZ .w6wczas znaczne, bo 
_uzgodniwszy z prof. Ajdukiewiczem temat rozprawy doktorskiej
(Poj~cie intencji w filozofii scholastycznej) nie miefismy obaj
w qtpliwosci, ze powinienem .spE:dzie jakis czas w Paryzu, aby ko
il'zyS'tajq.c p'1"2lede wszystkim zrad [ 'W'SklazOwek Gilsarra, 'Z~brae siE:
do ostatecznego zaplanowania i redagowania rozpoczE:tej dysertacji.
Bylem jeszcze bardzo ,,~elony" lod strony teclmicmej me ;p rzy
gotowany do sprawnego pisania tak trudnego studium. We Lwowie
zrozumialem dobrze, ze sredniowieczne pojE:cie intencji jest wielo
znaczne; ze wykracza ono daleko poza sfer«: etycznq (dobra lub zla
intencja naszych czyn6w) i ze jednym z gl6wnych znaczen 6wczes
nego terminu "intentio" jest wlaSciwaSc przyslugujqca wszystkim

z
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naszym swiadomym aktom psychicznym, ctzi~ki ktOrej kazdy z tych
akt6w zawsze do czegos zmierza (zmierzam do - in-tendo, stlld
intentio). ad tego scholastycznego rozumienia wyrazu "intentio"
mialby brae poczlltek' rodow6d tak waznej, zdaniem wielu mysli
cieli wsp61czesnych (zwlaszcza Brentany, Husserla i ich nast~pc6w)
intencjonalnosci, charakteryzujllcej wszystkie przejawy naszej swia
d·omosci. Przed wyjazidem do Francji mialem okazj~ otrzymania
cennych wskaz6wek od ks. K. Michalskiego, b~dllC juz uzbrojony
w Hczne rady i dyrektywy ze strony moich lwowskich profesorow.
Tak wyposazony i maj~c juz sporo opracowanego materialu doty
cZllcego poglqdow Dunsa Szkota na interesujllce mnie zagadnienie,
udalem si~ na mojll pierwszll zagranicznll wypraw~ naukowll.
Przybywszy do Paryza, staralem si~ oczywiscie 0 kontakt z Gil
sonem. Zaczlliem ucz~szczae na 'jego wyklady w College de France
i na rodzaj Ciwiczen prowadzonych w nieduzym gronie. Wylkl.adal
on w6wczas histori~ filozofii sredniowiecznej . Trese tego wielkiego
cyklu ukazala si~ p6zniej jako dobrze znany obszerny tom La philo
sophie au moyen dge des origines patristiques a la fin du XIV sii?cle
(1 wyd . 1922, 2 'w yd. 1944), k't61'ego nOWq Tedalkcjq, grunrtownie
zmienionq i uzupelnionq ogromnym aparatem erudycyjnym jest
angielska, wydana w r. 1955 History of Christian Philosophy in the
Middle Ages. W r . 1930 interesowala mnie specjalnie - z uwagi
na rozpocz~te pr~eze mnie badania pism Dunsa Szkota .- mysl
franciszkanska w wieku XIII i pami~tam z jakq uwagq i zachwy
tern studiowalem rozprawk~ Gilsona Avicenne et Ie point de depart .
de Duns Scot. - N a jego prelekcje w College de France przycho
dzily tlumy sluchaczy, tak jak niegdys na wyklady Bergsona
w tymze College zjawialo si~ takie mn6stwo jego wielbicieli i wiel
bicielek, ze wiele pan przychodzilo z r6znymi rob6tkami r~cznymi
na poprzednie nudne wyklady w tej samej sali, aby zawczasu zdo
bye siedzqce miejsce. Mam jeszcze zachowane moje notatki z trzech
wyklad6w Gilsona poswi~conych Aleksandrowi z Hales (29.I.1930),
Awicennie (19.1I.) i sw. Bonawenturze (5.111.). Silnie utkwily mi
tez w 'P'ami~ci 6wti crenia, podczas kt6rych Mistrz, iIlIa podstawie
odlpoiwiedrnio dobranych te~'t6w sredrn~<OWti.eczrnych :pdkIa~.al, jak
byly w obiegu u 6wczesnych autorow dwa r6zne poj~cia duszy
ludZllciej: augustynsllcie - j'aiko 'l"Ozrumnej substancji i 'arystotelesOlW
sik.ie - jalko formy lSubstalll'cj'alinej.
Zar6wno na tych spotkaniach ewiczebnych, jak i na wykladach
magdsrt;ra:l nych, uderzala mnie nieZlwy\kJ.'e wysoka J"anga umiej~1lnoSci
dydaktycznych tego uczonego. Wykorzystywanie i wyjasnianie czy
tanych tekstow sredniowiecznych odslanialo wielkose tego czlowie
ka, kt6ry dlatego przede wszystkim odkryl na nowo - jak powie
dziano - cale zagubione i zapomniane swiaty sredniowiecznego
1
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Zycia umyslowego, ze zaczql na nowo i na swiezo czytac dziela z tej
epoki, do ktorych od dawna nikt juz nie zaglqdal. Przeciez Hegel
nie wahal si~ nawolywac, aby nie tracic czasu na niepotrzebne czy
tanie niezliczonych i zbyt obszernych sredniowiecznych kompen 
cliow! 2 TTzeba bylro Iprzclamac takq zguhnq dla powa:ime j i zrod lo
wej historii tradycj~. To swieze i nieuprzedzone podejscie do auto
row z tych czasow i do ich tworczosci pozwolilo Gilsonowi uwazac
z calym przekonaniem, ze wieki srednie nie Sq martwe, lecz stano
wiq wciqz zywy i zyciodajny okres, a stqd Sq takze w pelni aktualne
osiqgni~cia filozoficzno-teologiczne powstale w tej epoce. Nie zda
walem sobie jeszcze w pelni sprawy z wagi i wszystkich implikacji
tych postaw Gilsona, przelomowych dla uprawiania nauk humani- ·
stycznych i filozofii w ogole. Mialem" jednak - jak i w wypadku
spotkan z Maritainem - nieodparte wrazenie kontaktu z najauten
tyczniejszq wielkosciq umyslu i ducha, z naukq ·uprawianq w pel
nym, nieomal ze absolutnym w ymiarze.
J uz we Lwowie mialem sposobnosc bye sluchaczem znakomitych,
olsniewajqcych jasnosciq wykladow Twardowskiego lub swietnie
pod wzgl ~d e m tresci i formy opracowanych partii dziejow filozofii
nowoZytne j gloszonych przez Wartenberga. N auczanie Gilsona bylo
czyms jeszcze innym; przebijala z niego cala jego osobowose. Umial
lqczye niebywalq klarownose i w nikliwosc mysli z kwintesencjq
polotu i lagodnie zlosliwego dowcipu francusk iego. Suche teksty
scholasty czne n abieraly w jego uj~ciu blasku zycia i gl~bi tresci.
Niezwykla t aj emnica osobowosci tego potomka chlopow burgundz
kich streszczala s i~ w zdumiewajqcej h armonii radykalnego realiz
mu i m qdrosci wkraczajqcej juz w s fer~ n ajwyzszych dost~pnych
czlowiekowi akt6w duchowych . P a t rzqc n a jego kr~pq i mocn o osa
dZOIlq w posad ach budow~ i spotykaj qc si~ z jego przenikliwym
spojrzeniem, mi alo Si~ rwrazenie z€Jjjknd~cia z dobrze ociosanq brylq
pot~znej a zar azem n agr zanej sloncem skaly . P rzypomin alo si~ obie
gowe w estetyce z epoki k arolinskiej okreslenie: homo qu ad ratus 
czlowiek (dobrze) w yciosany! Stopione w jedno, zdumiewa jqca roz
leglosciq wiedza, mqd rose, niewzruszony chlopski zdrowy rozsqdek
i urzekajqce blyskotliwosciq poczucie humoru - sprawialy, ze stal
si~ Mistrz Gilson jak gdyby uosobieniem owego esprit gaulois ,
a 'kt6rym powiedzdal kiedys, ze jest rezult1Jatem rtysiqca lat kultury
logicznej i dwoch tysiqcleci uprawy wina . Nie trzeba przy tym za
pominae, ze ten wielki historyk filozofii i filozof uchodzH tez za
jednego z n ajlepszych znawcow win francuskich!
I

PoruSza!em ten temat w m ojej rozprawce H egel und d te m lttelalterliche Ph t
PhJlosoph!e X (1960) , zesz. 1-2, S. 25-26, zw!aszcza p rzy

l osophie, Archiv fU r
pls 3.
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PodchodUlC dO' filO'zO'ficznO'-teolO'gicznej spuScizny sredniO'wiecza
me Ity"llko 'jako !i,}ozof i his'fx>lJ'lk, ale jakO' humanista szozeg6ln1i.e pre
dysPO'nO'wany dO' czytania i interpretacji tekst6w, m6g1 GilsO'n dO'
kO'nac dziela 0' niebywalym zasi~gu dla kultury wspotczesnej: .wpro
w adzil raz na zawsze dO'robek filO'zO'ficzny i teO'IO'giczny wiekow
srednich dO' rO'zwijaj~cej si~ nieprzerwanie O'd zarania starO'Zytnosci
pO' dzieii dzisiejszy mysli europejskiej. Przeprowadzil nie tylkO' fun
dementaln~ rehabi:litacj~ tego dordbku, ale W)1Iklazal tez lIl!iezbicie
jego trwaly i klasyczny walO'r, a takze jego obecnO'sc w filO'ZO'fii
nO'wO'zytnej, kt6ra w niejednym punkcie jest wO'bec O'si~gni~c sred
niO'wiecznych cO'fni~ciem si~, nie zaS krO'kiem naprz6d.
Ten wielki prO'gram zarysO'wal si~ jui; w zarO'dku w rO'zprawa<;h
dO'ktorskich ukO'nczO'nych w r. 1913, w kt6rych ujawnil GilsO'n cale
b O'gactwO' treSci schO'I'astycznych, tkwi~cych IW twOrcZ'Osci Descactes'a
(Index scoLastico-cartesien i La liberte chez Descartes et Ia theoZo
gie), a przejawil si~ w PO'staci dO'jrzalej a zwi.~zlej w slawnej jego
mowie inauguracyjnej w dniu przyj~cia dO' Akademii Francuskiej
(29.V.1947).3 Tebtom bad1a nia , musial Gilson stawiac odpowiednio
sfO'rmulO'wane pytania, aby mO'gly odPO'wiegziec i nabrac prawdzi
wych rumienc6w zycia. Wsr6d wielu warunk6w ksztaltuj~cych ten
zespol pytan dwa wydaj~ mi si~ szczeg6lnie gO'dne podkreslenia.
JednO' O'dnO'si si~ dO' sfery teoretycznO'-PO'znawczej, a drugie dO' prO'b
lemu nast~ps<twa czasowego poja'wiani'a si~ filozom. Pami~'tam, jak
prawdziwymi wyzvy'O'linami byla dla mnie lektura wydanej
w r. 1935 malej ksi~zeczki Le realisme methodique. W stO'sunku dO'
r6w.ych postaci reaH'7lmu <pomaiWczego, uzaleZoionych 'Zssadruczo od
sUlbiektywlisltycmej postawy, 121k wszechwladnej w mysli po~an
to'wskiej (np. tzw. realizm krytyczny), postawa GilsO'na O'powiada
j~cegO' si~ ze realizmem radykalnym wydala mi si~ jedyn~ i n aj
wlasciwsz~, dzi~ki ktorej mozemy si~ O'ddawac refleksji filozoficz
nej nad rzeczywistosciq, nie czekaj~c dO'pierO' na wynik praktycznie
beznadziejnego. s~ru 0 ipT'awomoonosc naszego rpoZIlam'a . - SipOj
rzenie GilsO'na na zwil!zek mi~dzy histO'rycznym nas~pstwem roz
nych filO'ZO'fii a walorem czystO' filO'zO'ficznym tych kO'lejnych prze
jaw6w ludzkiegO' filO'zO'fowania bylO' dla mnie r6wniez wyzwalaj~ ce .
GilsO'n, podO'bnie jak Maritain, walczyl z cO'raz bardziej rO'zprze
strzeniaj~c~ si~ .. chrO'nO'latri~", czyli - zgodnie z sensem nadanym
temu terminowi przez Maritaina - z przesadnym kultem nO'wo
czesnO'sci i pos~pu. Zgodnie z zalozeniami tej bl~dnej, zdaniem obu
myslicieli francuskich, PO'stawy, post~p i dO'skO'nalenie si~ mysli
ludzkiej s~ tak niezawodne i regularne, Ze pogl~dy p6zniejsze
• Mowa ta byJa cze§clowo druko:wana w przekJadzie poIsIdm
j nst. pt. : Ulubfonym tworem Boga ,est rozum.

(1948) s. 232
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w czasie musz~ bye doskonalsze od wczesniejszych. Gilson replikuj e
n a ten poglqd prosto i wyraznie: "Hegel w historii mysli jest poz
niejszy od Arystotelesa i Tomasza, nie wynika stqd jednak, by b yl
od nkh p r awdz1wsZY Ii lepszy".4
Nie zdawalem sobie jeszcze w pelni sprawy z wagi tych dyrek
tyw, ktorymi kierowal si~ Gilson w swej pracy naukowej, gdy
pieiwszy raz zetknqlem si~ z nim bezposrednio podczas rozmow y
dotyczqcej skonkretyzowania tematu mojej pracy doktorskiej. Prze
nikliwosc i zwi~zlosc odpowiedzi i niech~e do wszelkiego gadul
stwa, polqcZ'o ne z ci~tq i'roniq i humorem, stwar,z aly ldilffialt pewne go
dystansu, respektu i oniesmielenia ze strony poczqtkujqcych medie
wistow filozoficznych, do jakich nalezalem w roku 1930. Rozmowa
nasza byla krotka. Aprobujqc zasadniczo temat rozprawy, zwrocil
jednak Mistrz od razu CUIW'ag~ nra z'ab6jczq jego dbszernosc i - pod
k reslajqc, ze tak zakreslonego tematu nie opracowalbym poswi~ca
jqC mu cale moje zycie - zach~cil mnie, abym si~ ograniczyl do
przestudiowania poj~cia intencji u samego Dunsa Szkota, nad kto
rego poglqdami juz dose dlugo pracowalem. Ograniczenie to zosta lo
zaakceptowane przez mego promotora (prof. Ajdukiewicza) i stalo
si~ dla mnie zrodlem' duzej ulgi. Sposrod kilku rozdzialow poswi~ 
conych w mojej dysertacji roznym znaczeniom nadawanym w szko
ty·:mnie wy,r a'zowi ,,i'n:t encja", Gilson z,a,]nneresowal sIi ~ woWczas
partiq dotyczqCq waznych w logice i ontologii poj~e intencji pierw
szej i wtornej i zaproponowal mi publikacj~ tej cz~sci jako osobne
go artykulu w wydawanych przez niego Archives d'histoire doctri
nale et litteraire du moyen-age. Zredagowany po francusku przy
pomocy wybijajqcego si~ wowczas mlodego "normalien" (stypen
dysty Ecole Normale superieure), pozniejszego profesora filozofii
sredniowiecznej na Sorbonie, Maurice de Gandillaca, ten wlasnie
rozdzial ukazal si~ i sl1lotnie w r. 1934 w tomie IX tychZe Archives.
Po uzyskaniu doktoratu i po chwilowym opuszczeniu Lwowa,
jako rozpoczynajqce swe wspolne zycie malzenstwo przebywalismy
w roku akadem. 1933/1934 w Paryzu. Moje plany naukowo-badaw
cze i pisarskie nie byly skrystalizowane. Studiowalem dalej pisma
Sz,kota, coraz baTdziej linrter,e sowaleni si~ sw. Tomaszem; mys,1 alem
t ei: 0 habilitacji, kt6rq proponowal mi, kierujqcy jeszcze w6wczas
katedrq filozofii w Poznaniu, prof. Adam Zoltowski. Gdy nawiq
zalem znowu kontakt z Gilsonem, ten pytal mnie 0 m6j program
naukowy i i:yciowy, a gdy wspomnialem mu 0 zaproszeniu Z6ltow
skiego i poinformowalem Gilsona, ze jest on autorem studi6w
o Heglu, Kancie i Desca-rtesie, ze iMliecierpliwrierliiem m :r eplikowat
• J. de Fabregues, Un regard Bur la terre, le ciel et le temps, art. w I.e Monde

z 22.IX.197B.
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"il n 'en sortira jamais" (Jl!igdy jui n ie wyzJW01i si~ z tej tematyki)!
Choe prof. Z6ltowski przed swojq smierciq po wojnie w Londynie
zainteresowal si~ Arystotelesem, to jednak kr~gu kantowsko-hege
lianskiego nie porzucil; "przepowiednia" Gilsona okazala si~ trafna.
Obok studi6w tekstowych prowadzilem oczywiscie systematyczne
lektury, wsr6d kt6rych na naczelnym miejscu znajdowaly si~ prace
Gilsona : Duch filo zofii sredniowiecznej, Wprowad zenie do nauki
sw. Augustyna, Tomizm . Moim wla sciwym mistrzem stawal si~
Etienne Gilson. Jego inspiracja zarysowywala si ~ coraz wyrainie j
w miar~ krystalizowania si~ moich dalszych zamierzen badawczych
i pisarskich. Powrociwszy do L wowa, i zwiqzawszy si~ - jako asy
stent - z prof. Ajdukiewiczem, za jego radq odloiylem zeb r an e
bog ate materialy do pracy 0 poznaniu wedlug Dunsa Szkota (nigdy
jui do nich . nie powr6cilem) i zabralem si~ najpierw do studium
Arystotelesowej nauki 0 duszy, a nast~pnie do antropologii filozo
ficznej u sw. Tomasza.
1m bardziej zbliialem si~ do tekst6w Tomasza, tym iywiej odczu
walem slusznose podejscia do tych tekst6w, typowego dla Mari
t aina, a bardziej jeszcze dla Gilsona. Jakie wyraine bylo tu zerwa
nie z calym balastem tomizmu ideologicznego i podr~cznikowego .
Jak zdecydowane przeciwstawienie \ si~ apologetycznym kompromi
som i r6inym in!telektUlalnym "UIlll!iJzgom", typowym dla p e\Wlych
nurt6w neoscholastyki. Pozwalalo to odkrye na nowo samego sw .
Tomasza i odciqe si~ od tomizmow takiej czy innej masci. Haslo
nawrotu do czystego tekstu Tomasza bylo wsp61ne wielkim Fran
cuzom tej epoki. Gilson i Maritain postllpili podobnie jak Claudel,
kt6ry pisze w liscie do ksi~dza Ernesta Friche (z 5.II.1928):
" ... (pierwszy m6j spowiednik po moim nawr6ceniu w r. 1892) od
radzal mi przede wszystkim czytan ie pod r~ cznik6w i wst~p6 w ,
a radzil zabr ae si~ bezposrednio do czytania tekst6w (samego To
masza). Nigd y nie otrzymalem lepszej r ady i uwaialem jq zaw sze
za natchnionq. P odr~czni ki bylyby mi prawdopodobnie obrzydzily
sw. Tomasza... (a pochodzqce od niego b laski) przeobrazily mnie
wewn ~ tr z ni e i znalazly swoje ucielesnienie w cale j m ojej dzialal
nosci t worczej. Ma wi~c Ksiqdz w ,p elni racj ~, na'zy,wajqc nmie 'p oetq
tomistycznym..." - Gilsonow i chodzilo 0 to, aby ustrzec studia nad
sw. Tomaszem przed wszelkimi zniekszt alceniami, jakie mogq im
grozie, gdy studi ami n ie wlad ajq cele czysto pr a w dziw osciowe. Tak
zas b)'Walo (i bywa jeszcze n iestety) n a niekt6rych uczelniach ka
tolick{ch i dlatego Gilson - choc gl~boko wierzqcy i gorliwy kato
lik - nigdy nie chcial bye zat r udniony na wyznaniowych wydzia
lach francuskich. Widzial swoje powolanie zyciowe jako nauczajq
cego na uczeln iach panstwowych, na Sorbonie i w College de
France.
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Dziw nie zgodne byly ze sobll wytyczne, kt6rym holdowal wielki
historyk filozofii Gilson z tymi , kt6re uwazal za niezb~dne przy
pr acy interpretacyjnej logik i filozof tej miary co Ajdukiewicz.
Obu zale21alo rna tym, by do trzec do sensu kryjllcego 'Si~ 'Za s lownymi
sformulowaniami, aby nie zatrzymywac siE: na werbalistycznej tylko
transpozycji zgromadzonych w badanym tekscie wypowiedzi. Przed
samll drugll wojnq swiatowll udalo mi si~ dok0I1CZYC rozprawE:, kt6
ra stala si~ pMniej podstawll przewodu habilitacyjnego. Dotyczyla
on a centralnego w antropologii Tomasza problemu przystasowania
siE: duszy do ciala , kt6rego jest duszll (commensuratio animae ad
hac cor pus). Z t q pracll i otaczajllcll jll problematykll wkroczylem
w lata okupacji. W cillgu tych lat, pelnych tragicznych i ponurych
napi ~ c, dane mi bylo jednak miec wiele kontaktu z tekstem Summy
teologii sw . Tomasza i z problem tykll metafizycznll i antropolo
giCZIlq 'z awafltf! glawnlie IW pierwszej jej 'czE:sci. Owocem tego okre··
su byl zasadniczy zrllb polskiego przek ladu pewnych partii Summy,
kt6ry 'llkazal si ~ 'po'tem jaiko Traktat 0 czlowieku, a 1akze szereg
przemysleii, kt6 re pozwolily mi 'w pieflWszy'c h la bach po. s'kloiiczeni u
wojny zabrac si~ d o.. opracowania wykladu gl6wnych zagadnieii
metafizyk i, stanawillcych zrazu tresc wyk lad6w wygloszony ch
w K rakawie zaraz po. atw arciu Uniwersytetu Jagielloiiskiego i sta
naw iqcych potem tresc n iewielkiej ksiqzki (Byt, L ublin 1948).
W roku alklade mickim 1945/1946 jalro mrody, "rniedohabili'towany"
jes2)Cze docent, stanlllem lWobec b ardzo od powiedzi'a lnego zadaruia ;
chodzila a prow adzenie wyklad6w i cwiczell zIeconych z histarii
filazofii na Uniwersytecie J agielloiiskim, a ad jesieni 1946, jUz po
astatecznie przeprawadzanej habilitacji, a obj~cie stanawisk a kie
r awnik a k atedry histarii filozofii starozytnej i sredniowiecznej na
Katalickim Uniwersytecie Lubelskim. Odtqd przez ' wiele lat prawa
dzHem kursaryczne i manograficzne wyklady i seminaria z historii
filazafi,i na KUL~u. R!azdy historyk filoz,ofii, wykonujqc fUil1kcj ~
n auczy-ci eia akademickiego, bywa zazwyczaj tw6rczy i nowatarski
w jaikWms jednym aspekoie Ii. na jednym lub ki1ku 00. najwyzej ad
cink ach badawczych. Przekazujqc jednak niezmierne bagactwo
problema,t yki filozoficmej , sta'll<owiqICe ,prz,e dmiot hista riografiii filo
zofii, zmuszany jest do powtarzania tego, co powiedzieli juz i zinter
pretowaI i inni. Sprawq kluczawq, zwlaszcza dia poczqtkujqcego
histaryka filazafii , staje siE: zn alezienie w lasciwega przewadnika
ws106d tych, kt6rzy przebrn~li juz badawczo przez ter eny dziej6w
mysl:i ludzkiej, majqce siE: stac dziedzirnq jego wlasnych przemysle n
i jega nauczania. Oczywiscie, ze sciezki wytyczone przez tego prze
wodnika naswietIq, a maze i skorygujq badania innych uczonych,
kt6re naleZy znac i w miarE: mozliwosci oceniac i wykarzystywac.
W maim n auczaniu uniwersyteckim od samego poczqtku uznalem
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za takiego przewodnika Gilsona jako historyka filozofii srednio
wiecznej i patrystycznej. Pozwalalo rei to coraz lepiej poznawae
jego dziela, wykorzystywae ogromn~ ilose tekst6w, kt6re przytacza
i przemyslee interpretacj~ , jak~ im daje. Wydawalo mi si~ 0 wiele
wlasciwsze rezygnowae z' silenia si~ na wlasne pomysly i przekazy
wae sluchaczom to, co w moim sumieniu nauk{)wym uznalem za
najlepsze. W tej sytuacji "nowe" zjawHo si~ od zupelnfi.e innej
trony; w gronie prowadzonego przeze mnie seminarium ksztalto
waly si~ powoli cenne wytyczne metodyczne i przemyslenia meto
d ologiczne w zakresie filozoficznej historiografii.
W miar~ zapoznawania si~ z poszczeg6lnymi dzielami Gilson a
z dawalem sobie spraw~ nie tylko z ogromu i wyj~tkowej 'Wartosci
jego tw6rczosci pisarskiej, lecz zacz~ly tez oddzialywae na mnie
zwlas:tc~a nri.~t6re z podj~tych IpI'zez mega i 'roZ\Wjanych w~tk6w .
Oto niekt6re z nich. Fundamentalne dla .kazdej filozofii jest wys t~ 
pujllce w niej , explicite lubimplicite, poj~cie bytu. Ono decydu je
o typie zwi~zanej z danll filozofi~ m etafizyki. Poj ~cie bytu, w ktO.,
. r y m istnienie stanowi najwazniejszy element konstytutywny tego,
co jest, chara~tCII'Yzuje metaftizyk~ l1omas:ta - ri. dlatego wlasnie ta
filozofia bytu zyskuje prymat wobec innych w aspekcie realizmu
m etafizycznego. Juz po opublikowaniu Bytu uswiadomilem sobie
w spos6b pelniejszy cal~ wag~ tej tematyki i doszedlem do wniosku,
ze nie b~d~ m6g1 - jak W Ipierwszych lartaC'h mego alauczatnia 
wy kladac historii filozofii l~cznie z metafizyk~. Wtedy to udalo mi
si~ nam6wic rozpoczynaj~cego sw6j tw6rczy okres naukowo-badav,;
czy, O. Alberta Kr~pca, aby obj~l wyklady metafizyki na mlodym
KULowskim Wydzi,'ale filozof!ii. Zdaw'a lem some spI'aw~, ile Krll'piec
znaklOmi'Cie zrozumial wlktad G~lsona ,w rozw6j metafi:zyki i b~dzie
umial wzbogacie i pogl~bie jego osi~gni~cia .
Drugim w~tkiem pobudzaj~cym do krytycznej refleksji byl po
g llld Gilsona na stosunek filozofii po teologii i wiary. Niezmiernie
plodnym okazal' si~ na nowo ujawniony motyw "metafizyki Ksi~gi
Wyjscia" ; poka1z uje on, 'jak obj'a wienie rwla's ciwego limienia Boga,
" jestem, kt6ry jestem", otwarlo [lIajgl~bsze 'p erspeiktywy dla refleksji
filozoficznej. Niemniej wniosek Gilsona, kto ry opowiada si~ za pra
W'Omocnosci~ filozoili. chrzeScijanslciej, ,w ydawal mri. si~ z biegiem
lat coraz bardziej kontrowersyjny. Mysl~, ze bezposrednia dyskusja
n a ten temat mogla wiele wyjasnic, gdyby bylo do niej doszlo.
Mysl~ tez, ze jedn~ z racji skhmiajllcych Mistrza do takiego wniosku
byla troska 0 oZywienie zapomnianej prawdy 0 godnosci i wielkosci
teologii i wiary, oraz 0 Zyciodajnosci zaciesnionych ich zwi~zk6 w
z filozofi~ . W tym sensie chrzescijansk~ bylaby taka filozofia, kt6ra
nie rtylko nie zrywa tych Izwlillzkow, lecz lwidtzi w nich .p otencjaline,
ale pot~zne impulsy, zdolne do pobudzenia r efleksji filozoficznej

930

PAMIIiCI ETIENNE GILSONA

w takich dziedzinach, kt6re w braku tych impuls6w lezalyby 
bye moie - ocUogiem i byly s IDaz<me n:a zapomnien!ie. Na iakiie II"O
zwnienie filozofii cmzescijanskiej moglem i mog~ si~ oczywiscie
zgodZlie. Nie wyclJaj,e mi si~ jedn alk moiliwe do Ipogoci'reIliia z aUito
nomicznosciq filozofii takie jej pojmowanie, zgodnie z kt6rym pew
ne zaloienia i dyrektywy filozofii bylyby z istoty swojej tezami
teologicznymi lub prawdami wiary. Tak rozumiana filozofia chrzes
cijanska przestalaby bye filozofiq. Utrzyma~ ~ as niezaleinego od
wszelkliej konfesji charaIMeru i statusu :liilozofii wydaje mi si~
w og6le - a takie dla dobr,a reli.g ii i chr~escijanstwa - rzecZq
o podstawowym wprost znaczeniu.
Trzeciq sprawq, kt6rej waga uswiadomila mi si~ jasniej dopier o
znacznie p6zniej, gdy zajqlem si~ powainie filozofiq europejskq
XV wie:ku, to poditrzymywailla IPmez Ghlsona tel'Ja 0 nJieostrych gra
nicach mi~dzy powszechnie (ale konwencjonalnie) przyjmowanymi
okresami dziej6w, a zwlaszcza dziej6w kultury, w szczeg6lnosci
filozofii . Temu poglqdowi dal Gilson wyraz w j~dne j w n ajpo
wszechne j znanych, a jakie pi~knej , nieduZej ksiqzce Heloise et
Abelard (1938). Pokazal w niej znakomity historyk nie tylko prze
jawy najautentyczniejszego humanizmu w pelnym sredniowieczu
lacinskim, ale w mistrzowski spos6b poddal przekonujqcej krytyce
hiperkrytycyzm pozytywizujqcej nauki historycznej XIX wieku,
wykazujqc dlugo i przez najpowainiejszych uczonych kwestiono
wanq autentycznosc zachowanej korespondencji tej niezwyklej k o
biety, jakq byla Heloiza. W innej, oiywionej podobnym duchem '
rozplia1w ce (Notes sur une frontiere contestee - 1958), .uj1ruwnil
zludnose b~dqcych w powszechnym obiegu antytez mi~dzy srednio
wieczem i renesansem, stwierdzajqc np., ie tak zwany "contemptus
mundi" (pogarda swiata) bywal u niekt6rych autor6w typowo
- renesansowych znacznie radykalniejszy nii u przedstawicieli naj
autentyczniejszej scholastyki sredniowiecznej.
Przez piel1WSZYich d:zJi,esi~e 1at mojej dzialaLnoSci dydaik tycznej
(lM5-1955) nauczylem si~ z ksiqzek i artykul6w Gilsona wi~ cej
nii od kogokolwiek innego. Ocenialem t~ tw6rczosc bardzo wysoko
i kiedy osoby decydujqce programie wydawniczym w Wydawnic
twie , "Pax" zwr6cily si~ do mnie w latach pi~edziesiqtych prywat
nie (nie mialem bowiem nigdy iadnych oficjalnych kontakt6w
z tym wydawnictwem) z zapytaniem, jakie dziela filozoficzne ra
dzilbym wydawae, bez wahania wskazaleIll w pierwszym rz~dzie
!lla ,pisma GilsoIl!a. 'Wi'adomo, jak po.waimezasrugi ,p oloiylo na tym
wlasnie odcinku Wydawnictwo "Pax". Sytuacja byla dziwna i spe
cyficzna, bo w ciqgu tych lat - tak trudnych i surowych - nie
moglem miee iadnego bezposredniego lub korespondencyjnego kon
taktu z tym. kogo zacz~liSmy w gronie najblizszych moich wspol
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pracownik6w i uczmow nazywac arcymistrzem, a jednak byl to
ktos, z kim najblizej duchowo obcowalem. Bylo to doswiadczalne
przeiywanie realnego oddzialywania czlowieka poprzez jego twor
czosc pisarsk'l. IZaraz po zakonczeniu wojny zostalem zaproszony
przez Mistrza do Francji - ale wyjazd ten nie mogi dojsc do skut
ku. Praktycznie odci~cie bylo "\,vowczas calkowite. W latach tych
praca naUkQWla n\3. KUL-u l'oz.wija}a si~ jednak intensywnie, 'z entuz
jazmem i gruntownie. Zupeiny brak dost~pu dQ biez'lcej literatury
na ulk()wej, a rz;wlas,2lcza d() cZ'asCJIpism, zmuS"zal do srk()ll1centr()wani a
si~ na studiach tekstowych. Mialo to swoje dobre strony i niebawem
okazato si~, ie mamy jui: za sob'l pO"WIarue 'OS!i.qgni~ci'a nau~()!we
w zakresie badan historyczno-filozoficznych. N arastaia gwaltow1;la
potrzeba skonfrontowania tych wynikow z og6lno-swiatowym do
r obkiem w tej dziedzinie.
Na poczqtku roku 1955 opanowal mnie calkowicie szalenczo wy
glqdajqcy wowczas pomysl wybrania kil k udziesi~ciu powstalych
!po::l moim (a cz~scliO'W o i O. Krq'poa) ilcierUlIlkiem prac doktorskich,
magisterskich i seminaryjnych, dokonania ich stres zczen, przeloie
ni a tych streszczen na j~zyk francuski i przeslania ich do wglqdu
i oceny Gilsonowi. Urzeczywistnienie tego pomysiu wy dawalo si~
w owczas tak nie prawdopodobne, ie razem z wytr wale i ofia rnie
pomocnym mi owczesnym moim asystentem, a obecnie profesorem
M. G()ga·czem , musieEsmy uzy:wac 'c aIej mocy 'perswazji, aby niaklo
nic autorow okolo czterdziestu wybranych rozpraw do dostarczenia
streszczen. Trzeba wi~c bylo duiego nakladu energii i sUy przek o
nania, aby ten plan u r zeczywistnic. Calosc si~ jednak udala i d zi~ki
pomocy materialnej Wydawnictwa Pallottinum i poparciu ze str'o ny
owczesnego rektora Instytutu N auk Spolecznych przy KC P ZP R
p rof. A. Schaffa, oraz przy niezmiernie ofiarnej wspolpracy w ielu
os6b w lutym 1956 m6gI zostac wysiany do przebywajqcego w ow
czas w Toronlto Ga.lsona liczqcy. lcilka:.set stron maszynlOpisu 't om stre
sZlczen franousrkich Itych iW)'itylpoWlanych !pI1ac. 5
Kj.edy plan ten zostal przyj~ty w gronie najblizszych mi osob
i projekt zaczql si~ realizowac, napisalem 0 tym do Gilsona, zapo
wiadajqc mu przysiani e wspomnianego tomu streszczeil. Otrzyma
Iem wowczas pierwszy po wieloletniej przerwie list od m ego
Mistrza, datowany 27.XI.1955, w kt6rym pisal m . in. : "Nie potrze
buj~ Panu pisac z jakim wzruszeniem 'o trzymalem Pana list. Niech
P an b~zie iperwny, ie () ,Pramu nd.e zapomnialem, tak j'ak i Pan [lie
Zlapomn'ialo mnie - al<e stalem 'si~ ·s itarym, d~ikim czlowa.ekiem, roi
niqcym si~ bardzo - za wyjqtkiem serca - od tego, ktorego Pan
znal. Bylbym bardzo szcz~sliwy, gdybysmy si~ mogIi znow zobaI Tom ten
ulGlZal sif; drukiem po polsku jako Streszczenia rozpTaw do., tOT
Skich, magisterskich i seminaryjnych na KUL.... w wyborze, Poznan 1956, 223 s .
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czyc i gdybym m6gI sp~dzic z Panem d obrych kilka godzin". Sprawy potoczyly si~ dalej i oto na zaproszenie Mistrza, pokona
wsq;y waele trudnosci i pTizeszik6d, zj'a,w ilismy g,i~ oboje 'Z mojq ZOJ1lt
w dr ugiej polowie lipca 1956 r . w Poitiers. Przywiozlem ze sobq
calq wali:zJk~ material6w IIlIaulkowych, !ilusflruj~cych rt~maltyk~ i me
tod~ naszych prac naukowych; materialy te mielismy wsp6lnie
om6wic, poddajqc je ocerne Mis trm .
Zacz~la si~ w6wczas UIzeczywistniac jedna z najbardziej pasjo
nujqcych przyg6a w moim Zyciu. Trudno wyrazic nat~zenie prze
Zyc, gdy po tylu latach koszmarnej wojny i kompletnej izolacji
m oglismy wy jechac i znalezc si~ nagle w tak waznej "misji" w uro
czym, romanskim i k artezjanskim Poitiers. Gilson przyjql nas jak
prawdziwy ojciec, po swi~ c aj qc duzo czasu na gruntowne om6wie
nie spraw, do kt6rych przywiozlem ze sobq bogate materialy. Od
bywal si ~ wowczas letni k urs organizowany przez Centre d'etudes
superieures de civilisation m edievale w Poitiers , na k torym Gilson
mial kilka wyk lad6w 0 gra matyce sr edniowiecznej. W ciqgu tygod
nia !pTaWlie Icoozienrrli€ odbyw alismy k ilkugod2li.nne TOZ'lIlOwy z Mis
trzem, porusZ'ajq'C tkolejno, ,pun'kt po Ip unkcie, najbardZJiej lPalqce za
gadnienia dotyczqce przedmiotu i metody pod ejmowanych w naszym
gronie pr ac historyczno-filozoficznych. Moja Zona prowadzila caly
czas dok ladny protokol kazdej z tych dyskusji. Materialu bylo bar
dzo w iele, a tOCZqcy si~ plall'OtWo ipunlct ,p o pun kcie malog 1P0Z'Wolil
mi po r az pierwszy zetknqc s i~ bezposrednio i na dlugo z osobo
w osciq tego wielkiego u czonego i niezwyklego czlowieka.
Dokladna relacja z przebiegu tych r ozm6w uroslaby latwo do
rozmiarow osobnej rozprawy. Na dwa punkty chcialbym tylko
zwrocic uwa g~ , Gilson bardzo wyraznie zaaprobowal wykrystalizo
w anq na naszym historyczno-filozoficznym seminarium metod ~
pracy, skoncentI'1owane j Ilia grulIlrtowlIlym badalIl!iu teikstOw i <
i ch tin
terpretacji, zarowno od strony zawarte j w nich problematyki filo
zoficznej, jak i specyfikuj1lcych t ~ p roblematyk~ uwarunkowan
historycznych. Odpowiadala m u tez bardzo glowna w ytyczna tych
studiow, koncentrujqca je na mozliwie najdokladniejszym odtwo
rzeniu wyznawanej i gloszonej przez badanego autora filozofii bytu
czyli metafizyki. - Drugq spraWq byla wyrazna zach~ta do "zaata
kowania" dziejow filozoficznych XV wieku w Polsce i w Europie.
W tym pun kcie dziwna byla zgodnosc 'opinii Schaffa i Gilsona.
Prof. S chaff dlatego przede wszystkim ulatwil skontaktowanie si~
z arcymistr zem, a p6zniej walnie przyczynil si~ do stworzenia pla
cowki badawczej nad filozofi q sredniowiecznq w Instytucie Filo
wfii i Socjologii PAN, bo uwazal, ie tylko Polacy powolani Sq do '
tego, by wreszcie odczytac nieznane polskie r~ kopisy XV-wieczne
i na ich podstawie zobaczyc we wlasciwym swietle zycie filozoficz
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ne w p6znym sredniowieczu, jednym ze szczytowych okresow
w dziejach naszej kultury. Podobnie i Gilson ~- orientuj~c si~ zdu
miewaj~co szybko w przedstawionych mu materialach i projek
tach - bez wahania sformulowal sw6j wniosek praktyczny mniej
wi~cej w takich slowach! "Wasz rodak Konstanty Michalski pierw
szy znalazl klucz otwierajllcy do~p do zlozonego europejskiego
:iycia filozoficznego w wieku XIV - waszym zadaniem niech b~d zie
proba podobnego prze~arcia szlak6w pozwalaj~cych poznac filozo
fi~ wieku XV w Polsce i w Europie".
Barozo dziiwne s~ nier:all koleje ludzkIirch decY'zji , od llm6'r ych za
lez~ cale dlugie okresy :iycia i dzialalnosci. Interesuj~c si~ od bar
dzo wczesnych lat sredniowieczem, bylem jednak pod wplywem
rozpowszechnionej nawet wsrod najznakomitszych mediewistow
opiruii, negatywme oceniajetcej "jeSien sredniowiecza" od strony
filozoficznej . Podczas gdy znawcy filozofii sredniowiecznej zazwy
czaj wysoko oceniali wiek XII i XIII, na XIV patrzyli juz tylko
jako na zalamywanie si~ wielkiego gmachu ' mysli zbudowanego
w poprzednich stuleciach,
na XV spogl~dali wyl~cznie jako na
etap dekadencji scholastyki i na okres, w kt6rym rodzi si~ nowy
duch, rozkwita renesens i humanizm. Podobnie myslalem tez
w okresie moich pierwszych dziesi~ciu lat pracy n aukowo-dydak
tycznej w Krakowie i w Lublinie. Nie uwierzylbym" gdyby mi
w6wczas powiedziano, ze za lat dwadziescia poswi~c~ , si~ calkowi
cie studiom wlasnie nad tym wiekiem, kt6ry mediewisci filozo
ficzni powszechnie uz'nali za epok~ upadku i zalamywania si~ sred
niowiecznych "katedr mysli" . A jednak wiele czynnik6w - a wsr6d
nich nieposledni~ rol~ grala zach~ta ze strony Gilsona - zlo:iylo
si~ na to, ze wraz z g ronem najblizszych mi w dzialalnosci nauko
wej osob zaj~lismy si~ tym wlasnie okresem i ze sam zabralem si~
do opracowywania wielotomowego studium 0 filozofii europejskiej
WIieku XV - 'opubli:k;QWlawszy przedtem tom metodologicmy , uz,a
sad1l'iaj~cy stosow,anll w tyro studi um metod~ (Zagadnienie historii
jilozofii, Warszawa 1966).
Kontakt z Gilsonem w Poitiers byl w perspektywie tych decyzji
przelomowy. Niezwykla to byla osobowosc ; jak gdyby kondensacja
m lldrosci. Oszcz~dny w slowach, formulujllcy swe mysli z olSnie
wajllcll finezj~, precyzj~ i dowcipem, z latwoscill trafiajllcy w sedno
sprawy, robit wrazenie czlowieka, ktory zyjllc w warunkach tak
odmiennych od naszych, rozumial jednak doskonale problemy
i trudnosci, w jakich toczylo si~ wowczas nasze :iycie i krystalizo
wala praca naukowa. Zawdzi~czam wiele jego sugestiom i inspira
cjom. Mi~dzy innyrmi on wlaSnie zach~ci.l mnie do przestumowania
i przemyslenia kluczowego dla nowozytnej kultury europejskiej
problemu genezy nurtu doktrynalno-ideologicznego, okreslanego
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jailw la rystotelizm chrzeScijanski.6 Wliielko.se mtelektuama Gilsona ,
wyrazajClca si~ w swietnej syntezie wyjCltkowej erudycji, ogromnej
kultury og6lnej, gruntownej znajomosci kilku j~zyk6w , przenikli
wosci SCldu i mCldrosci, objawiala si~ nieodparcie w bezposrednim
z nim zetkni~ciu, w kameralnej rozmowie i w wykladzie magistral
nym, lpisanym lub m6wionym. Riedy w r. 1958 SipOtka1i:smy si~
znowu na mi~dzynarodowym kongresie filozoficznym w Wenecji,
bylem swiadkiem powszechnego uznania dla tego wielkiego uczo
nego, bo podczas zakonczenia kongresu, kt6re odbywalo si~ w Pad
wie, wlaSnie Gilsonowi przypadlo w udziale wygloszenie "pochwa
ly" Uniwersytetu Padewslciego w intieniu iWszysllich wszechnic
i akademii s,Wliata. Mam rtez w pami~ci cma.rni!enm.e Izetlmi~cie si~
Gilsona z Ingardenem na zebraniu pos wi~conym estetyce a zorga
nizowanym podczas tego kongresu - i sporadyczne rozmowy, kt6r e
moglismy wtenczas odbye.
Gl~boko myUlibysmy si~ 'jednalk, gdybysmy sCldUli, ze byl t o
typowy teoretyk, oderwany od zycia i nie rozumiejClcy Zywotnych
spraw ludzkich. Pi~kni e m6wi 0 nim Jean Lacroix, ze lClczyla si~
w nim "la solidite de l'historien et la finesse de l'artiste" (grun
townosc historyka z subtelnosciCl artysty) - i ze "ten historyk
-erudyta, kt6rego ch~tnie wyobrazamy sobie jako ,mol a ksiClzkowe
go', byl w rzeczywistosci w najmocniejszym znaczeniu tego wyrazu
"un grand , extistant" - co mozna oddae po po1sku jaiko "cz~OWiiek
IllOCn-O zw1Clzany z realnym is'tnd.eniem".7 Jezel!i. Gill son umiat bye
nieraz surowy, a moze i przykry w swoich bez obslonek podawa
nych sCldach, to r6wnoczesnie cechowala go gl~boka dobroe i tkliwa
wr azliwose na autentyczne w~rtosci. Ten sam uczony, kt6ry w spo
s6b tak ci~ty umial replikowae i ostro oceniae, byl zarazem czlo
wiek~em, kt6ry jak stwierdza Jean de Fabregues - rzewnymi
lzami plakal czytajClc Traktat 0 milosci Boga (De diligendo De o)
sw. Bernard-a z Clai rv·aux.8
MojCl osobCl, moimi uczniami, prowadzonym przeze mnie za
lkladem tIlaukowym iitIlteresowa l si~ prawdziwie po ojc:owsku. Za
wdzi~czam jego poparciu stanowisko maitre de recherche w pary
skian Centre National de la Recherche Sciootimque w l10ku aikadem.
1960/1 961, jego Zyczliwosc pozwolila uzyskae kilku moim uczniom
rocZne stypendia w Pontifical Institute of Mediaeval Studies w To
ronto, kt6rego two11CCl byl Iw iasnie GilsOtIl, on te:i par,okromnie przy
• Zob.: m 6j artykul Les dllbuts de I'artstotllitsm e chrlltien mDderne, Organon
V!II (Wa rszawa) (1970). Ukazal sit: on ostatnlo pod tym samym tytulem ale w nieco
zmien10nej postac1 w Nova et Vetera Lm (1978) 4, a po polslru pod tytulem P o
czq.t lct nowoZytnego arystoteltzmu. chrze§ctjanskiego , w : Roczn1ki Filozoficzne (Lu
blin KUL) XIX (1971) zesz. 1.
7 J. Lacroix, U n grand extstant, art. w Le Monde z 22.IX.1978.
• J . ' de Fabregues, a rt. przytoczony.

935

STEFAN SWIEZAWSKI

czynil si~ hojnq r~kq do wzbogacenia ksi~gozbioru Zakladu historii
filoZ'oftLi n.a KUL-u. Zresziq jego stosunek do kSiiq:iJeIk i wydaWlnri'Otw
byl szczeg6lny. Byl znakomitym mistrzem piOra i wysoko ceni!
utrwalanie mysli w druku. Nieraz jednak mi mawil, ze nie przy
wiqzuje wagi do polemik i ze nie jest zbyt entuzjastycznym zwo
lennikiem "hiperkrytycznych", trwajqcych dziesiqtki lat edycji r~
kopismiennych tekstaw . Uwazal za najwazniejsze zad anie wyd aw
nicze udost~pnianie tekst6w i ich solidnych opracowan; trzeba wi ~c ,
aby si~ ukazywaly i to mozliwie szybko i one powinny byc gl6wnq
troskq uczonych. Bardziej nawet dbal 0 pisanie fundamentalnych
dziel jak 0 uczni6w. Jego wlasciwq uczonq siedzibq w Paryzu nie
byl zaden gabinet na Sorbonie lub w College de France, lecz za
lozona wsp6lnie z wielkim przyjacielem, dawno juz zm arlym Ja
Llefe m Vrin, ksi~g'ami,a fHozofkzna JOSE:iph Vrin na Pla>ee d e la
Sorbonne.
Jednym Z ostatnich, jesli nie ostatnim spotkaniem z Arcymi
strzem byla kratka, przelotna rozmowa pod kopulq sw. Piot r a
w Rzymie. Bylem wawczas audytorem na II Soborze Watyk anskim.
W przerwie podczas jednego z wielJkich publ~02lIlych posiedrzen,
pr zechadzajqc si~ po olbrzymich przestrzeniach bazyliki wa tykan 
skie j, gdzi e mozna si~ by lo wtedy zetknqc z ludzmi zjezdzajqcymi
si~ z wszystkich stron swiata, zupelnie niespodziewanie spotk a
lem si~ twarzq w twarz z Mistrzem. Cieszylem &i~ w 6wczas b ardzo,
ze papiez Pawel VI tak wyraznie nawiqzywal do przemyslen Ma
rrittaina , wyrazajqc mu slWoje uznamiie i ,l mrzystajqc 'Z jego 'r ad, ale
martwilem si~, ze nie zostat podobnie wykorzystany dla dziela od
nowy soborowej wielki umysl i serce Gilsona . U cieszylem si~ wi~c
szczerze, gdy go ujrzalem w auli sob orowej i zapytalem , czy jest
tylko przygodnym gosciem, czy tez zostal za proszony do ud.zialu
w pracach Sabor'll. Odpowiedz'i al m i wGwcza,s 'ze sw<o~m przeni:kli
w ym i ci~ tym usmiechem: "Je ne suis pas protest ant pour etre in
vtite 'au Concile" (illie jestem protestantem, aby mn!i€ zap~aszano
n.a S obor).
Martwilem si~ t ez, ze wspaniale dzielo sobor owe w n iedostatecz
nym stopniu uwzgl!;dnia rol~ filozoficznej i teologicznej mqdrosci.
Zach!;oony prze z mego przyjadela, 'p rof. J. K aUn owsk:Jiego, zgodzi
lem si~ na wsp61ne z nim napisanie malej ksiqzeczki 0 sytuacji
filo zof\ii na Soborrze (La philosophie d l'heUT e du Concile Paris
1959 9 ) . Napisali sm y jq bar'dzo szybko, ostatecznq form~ j!;zykowq
• J, K a linowski S . Swiezawski, La philoso phie d l'heure du Concile , P ar.ls
(So cie te d'Editions Internationales) 1965. N a tem a t t e j k s.illzeczki p isze G. Cotti er
(Philosop h er sou s Ie ci el de Ia t ot, Nova et V etera LUI (1978) 4, s. 260) : " .. .La pni
losop h ie d l'heure du Concile, (ouvrage)' paru en 1965.. , n 'a rie n p e rd u d e s on
a c tua li te en 1978."
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nadala jej pani K alinowska i uczestnicy ostatniej (IV) sesji sobo
rowej mogli si~ juz zapoznae z jej tresci'l. Ksi'lzeczk~ t~ dedyko
walismy l'lcznie Gilsonowi i Maritainowi. 8owit'l zaplat'l za nasz
trud, j.a ko autor6w pracuj'lcych w ,p ospiechu i w trudnych rwra run
kach, a dla mn:ie z-ra niel·a:twe momentty w:alki 0 sw . TomruYza,
a zwlaslZcza () £ilozofd~ bytu na .Soborze, byly 'Pi~e i [lelne gl ~ 
bokiej tresci 1isty, jakie otrzymalismy od tych dw6ch nieodzalo
wanych swiatel, ktorym Kosciol wspolczesny i cala ludzkose tak
bardzo wiele zawdzi~czaj'l . List Maritaina ukazal si~ drukiem
w Nova et Vetera, pismie zalozonym i redagowanym przez kard.
J oumeta, 'a list Gihsona, datowany 14.VIII.1965, 'podaj~ w przekla
dzie:
Drogi moj przyjacielu
Ksi'lzka Panow byla dla mnie najzupelniejsz'l niespodziank'l. Nie
mowi ~ nawet 0 jej dedykacji. Wielki to dla mnie zaszczyt, ze wi
dz~ moje n azwisko iwi'lzane z imieniem Jacques Maritaina, mego
przyj aciela i wyrazam Warn za to obu, Panu Kalinowskiemu i Pa
nu, m oj'l serdeczn'l wdzi~cznose. Co mnie naprawd~ zdurniewa, to
sarna ksi'lzka i fakt, ze znalezli si~ dwaj katolicy, aby j'l napisae.
Bye moze, ze mamy tu do czynienia z jakims "polskim zjawiskiem",
gdyz nie widz~ dw6ch Francuzow, ktorzy by czegos takiego doko
nali. Tylk o cos w rodzaju cudu moglo p rzyczynie si~ do powstania
tej ksi'lzki, kt6r ej autorzy s~ kwalifikowani do tego , by zaj'le sta:
nowisko w obec wszystkich spraw, kt6re poruszaj'l. Zabieraeie obaj
glos z cal'l swobod~, ale zachowujecie si~ jak d omownicy. To jest
zachwycaj'lce. Czytalem (Wasz'l ksi~ zk~ ) z n a jwyiszym zaciekawie
niem i z przyjemnosci'l do niej pow roc~ , ale juz teraz pragn~ P a 
nom wyrazie peln'l solidarnose z W asz'l postaw ~ og6ln~ i z poszcze
golnymi w nioskami. Czulem si~ zawsze b ardzo osamotniony , jakby
n a m aTg·i nesie, i to n awet w s'tosunku do k atolik6w. DzIi~ki Warn
jednak doznaj~ radosci, ze odchod z~ wieciz'lc, iz m lodsi nie tyle
zgadzaj'l si~ ze mn ~, co ni e jest wa:i:ne w calej t ej spra wie, ile ze
s~ w zgodzie z t'l sam 'l prawd ~, k t6ra jedyna - dla mnie zna
ezy. To Ona nie jest juz osam otniona. Nie m og~ 0 tym myslee bez
pelnej wzruszeni a wdzi~eznos ci , ktora odzywa s i ~ w moim sercu.
Nalezy si~ Warn obu za to serdeczne podzi~kowan i e!
Nie ~la jeeie sabie - Panorwie - pr arwdopodohnie sprarwy, ze od
Was dowiadu j ~ si~ wszystkiego n a temat problemu Tomasz - 80
bor . 0 niczym nie jestem poin formow any. Dzi~ki Warn zaczynam
n awet podejrzewae, ze nie w iedz~c 0 tym dolewam oliwy do ognia
"konserwatystow" . Czasopismo Seminarium (kard. Pizzardo) pro
silo mnie 0 prawo opublikowania t rzech prelekcji, jakie wyglo
silem we Wloszech n a temat Tornizmu i jego obecnej sytuacji. Po
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slalem je. Proszono mnie, abym wyrazil, CO mysl~ 0 Ojcu Teilhard
d'~ Chardin. Napisalem i poslalem czwarty wyklad. Prawdopodob
nile rostan~ okrzyczalIly Ii.ntegry'S't4. Obaj wyka:zujecie rw sposob
d oskonaly, ze problem jest zupe1nie inny. To, co S. mowi na te
malt tegro, co lZ'Ilaczy "bye Itomlstll", wydaje misi~ doslkonale. Ch~
nie podpisalbym si~ pod s. 167, a gdy chodzi 0 wypowiedzi K.,
uczynilbym to pod stronami 162-164. Podpisalbym si~ zresztll pod
calli ksiqzkll, ale nie jestem pewny, czy do jej napisania mialbym
odwag~ obu autor6w, ich wnikliwose i jasnose Slldu.
Do czego (ta ksillzka) doprowadzi? Powiedzialem to juz, Pano
wie: sprawiliscie mi radose, kt6rej nigdy nie smialbym si~ spo
dziewae. Ale to sprawa uboczna. Nie wiedzialem, ze Sob6r mial
si~ zajqe sw. Tomaszem z Akwinu. Zdziwily mnie niepoj~te pomy
sly [...] (udaj~ TI'a iwlnego) skariy rsi~, ze si~ lnaUCZia za Wliele tOmiZ;ffiU'
Ot6i jlu z od pi~cdm.esi~ciu lat wypluwam pruca gloszqc w Ulll!i.wer
sytecie w N., IZ a k t 6 r y j e <s t 10 In 10 slOb i s 'c aerO d p '0 W Ii. e
d z i a 1 n y, ze wykladaJny 'tam 'Od p61 wieku tomi:zm nlewiele ·m a
wsp61nego ze sw. "I1omaszem ,z AkrWlimu. A wi~c nie ,w ie na:wet,
o czym mow'i. Uazyld. swoieh tomizm6w zamiast nauezac sw. To
masz-a 'Z Alkwilnu, a teI"aJZ chell wykluczye z ill'auczania pI"arwdZiiwy
t'O miZJm, aby uwoln-ie si~ od fal.szywych, kt6re tam Izamilast Illiego
wpr.(Jwadzili na sil~. Z calq swi'a domosoiq m6Wli~: "Ina sil~", gdyz
w diecezji montrealskiej diital,ajll kolegia, gdzi,e wychowaI'lk,owie
obowiq'Zall!i ISq .do .re.cytowaln[a n ·a pam i ~ C ,odpowiedzi z rich
podr~C21Illilltow. C6i mOZDa by tu zrobie? Obawiam iSi~, ie mc. I t o
iProwadZii mm.ie do je<iynego braku, jaki majduj~ W Wals zej wspa...
nialej Iksiq-zce.
Nie mowicie, Panowie, a moze tez nie myslicie, ze 99010 studiu
jllcych filozofi~, a jeszcze troch~ wi~cej sposr6d jej wykladowc6w,
nalezaloby skierowae do zaj~c bardziej spolecznie ui:ytecznych. Nie
bywala wsp6lczesna inflacja filozoficzna jest wprost bez sensu.
Wsr6d antytomist6w na Soborze znajdzie si~ wielu antyfilozof6w,
kt6rychsilll zmuszano do polykania doktryny sw. Tomasza. To Ta
cjanowe potomstwo. Doszukujllc si~ ukrytego sensu fakt6w rJsto
rycZIIlych, zdba!czytoby si~ more, Ze duchorwiensbwo sklada si ~
"n 0 r mal n i e" z przygniataj~cej wi~kszosci "duszpasterzy".
Prawdziwi teologowie mus~ na wlasne konto ponosi{: ryzyko w sa
motnosci i nie dziwie si~ temu. !luz braci z Zakonu kaznodziej
skiego bnilo udzial w pogrzebie sw. Tomasza z Akwinu? Napisa
liscie male arcyd~elo dla publicznosci, kt6ra Die b~dzie wiedziala,
o czym m6wicie. - Zresztll, Blondel, Maritain, Marcel i ja sam
(ja, tylko w zakresie wyksztalcenia wyiszego) wywodzimy si~ z n a
uczania panstwowego.
Raz jeszcze dzi~kuj~. Zechce Pan podzielie si~ moimi podzi~ko 
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waniami ze swoim przyjacielem. Czy spot~am Pana na Kongresie
Tomistycznym we wrzesniu? Dalem si~ nam6wic...
:E.qCZqC moje peIne szacunku i przyjazni wspomnienie dla Pani
SwiezawS'kiej, p1'OsZ~, by Ban wieTZyI w mojq seroec:Mlq przy]azii.l0
Etienne Gilson
Gilson szedl swoj~ wlasnq, wytyczonq przez mqdrosc i sumieni
drogq. W ipOSoborowym 'zamieszan<iu sUa.!l1ql odwaimie w ob~on!ie 2'Ja
grozonych ,t resci teologacznych, rmi~dzy ,i nnymi WSkUibek le'k~omysl
nych przekIad6w tekst6w liturgicznych (chodzilo mu specjalnie
o wierne tlumaczenie tak waznego terminu jak "consubstantialis").;
r atowal zachwianq wartosc celibatu duchownych i walczyl 0 ko
niecznosc znajomosci i uprawy Iaciny. Nie obawial si~, ze spotka
go zarzut integryzmu. W cytowanym liscie pisal przeciez: "B~d~
zapewne uwazany za integryst~" .
'
Za przykladem innych "wielkich" kroczyl Etienne Gilson do
.koiilca d'rogq S'amol1Jn.ych. Jest co prawda iZdumiewa:jqce, ~ dwa naj

,

Tekst' tego lism 'G11sona podaj~ r6wniez w oryginalnym brzmieniu fr ancu.
sldm, gdy:!; ka:!;de tlumaczerue znieksztalca ws panialy iE)zyk, tak charakterystyczny
dla tw6rczosci Gilsona, kt6ry byl jednym ,z najznakomltszych przedstawicieli nau·
k owej prozy francuskiej .
" Mon cher ami - Votre livre a ~t~ pour mol la plu.s compli!te des surprises.
J e ne pade mElme pas de sa d~dicace! C'est pour mol un grand honneur que de
vOir mon nom accoll~ a celui de mon ami Jacques Marl,.t ain, et je vou.s en dis
a tous deux, mr Kalinowski et vou.s mElme, ma tres sincere reconnaissance. Ce
q ui m'etonne vI'alment, c'est Ie livre, et qu'il se soit trouve deux catholiques
pou.r l'ecrire. C' est peut-etre une "histOire ' polonaise", car je ne vois pas deux
franc;ais faisan t cela. Seul un quasi miracle a pu produire ce o livre dont les
auteurs sont quallf1~s pour juger de toutes les matieres dont 11s traitent. Voua
parlez en toute llberte, mais v 0 u s 1! t e s d e l a m a 1 son. C'est mervell
leux. Je I'ai lu avec un inter1!t passionne,· et je vats Ie repren.d re a loislr, mais
j e d~e vous dire tout de suite mon parfait accord avec votre attitude generale
a ussl bien qU's vec vos conclusions particulie.res. Je me suis toujours senti tres
s eul et comme en marge, mElme du cllte des cathollques, mais vous m'aurez
donne la jole de ne pas pal'ltlr sans savolr que de plus jeunes, non pas du tout
sont d'accord avec mol, qui ne compte pas dans cette affaire, ,m ais sont d'accord
avec la m1!me verite qui pour mol seule compte. C'est Elle qui n'est plus seule,
et je ne puis y songer sans qU'une gratitude emue ne sourde en mon coeur. .
Soyez en 1'u.n et 1'autre cordJalement ,r emercies!
Ce que vou.s n'imaginerez sans doute pas, c'est que vous m'apprenez tout su,
Ie probleme Thomas-Conc1le. Je ne suts au courant de rien. Je vous dols m1!me
d e aoupc;onner que je Viens, sans Ie savoir, de porter de l'eau au moulln des.
" conservateurs". 'La revue Seminarium (card. P1zzardo) m'a demande II publier
trois conferences que j'avats Wtes en 'ltaIle sur Ie Thomisme et sa situation
presente. Je les ai envoyees. On m'a demand~ de preciser rna pansee sur Ie
P. Te1lhard de Chard1n: j'ai ~crlt et envoye une quatrieme conference. Je serai
sans doute cons1der~ comme u.n integrliste. vou.s montrez l'un et l'autre en termee
parfaits que la question est toute dUterente. Ce que dit S. sUr ce qu'est ,,1!tre
thomiste" me semble parfa!1t. Je contreslgnerats volontiers la page 167, et, POUI:
K. les pages 182-164. Je signerais d'a1lleurs wut Ie llvre, mats je ne Buts aucu
10
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simJi€jsze chytba swialtlla naleZllCe do Sf€ry mlldDOsoi. rw epoce, kt6ra
jeszcze trwa, Gilson i Maritain - zgasly jak gdyby w zapomnie
niu i odsuniE:ciu; bez blasku, reklamy i poszumu pochwal. Jest to
tez jedno ze znamion prawdziwej wielkosci - zwlaszcza w filozo
fii . Slusznie napisal Jean-Luc Marion, nazywajqc Gilsona "odkryw
'cll calego zapomnianego kontynentu" : "Zaczqc przemawiac po
smierci jest przywilejem samych tylko autentycznych filozof6w" .11
Trzeba wi~c odczekac i przetrwac moze jeszcze niejednq zawieru
ch~ , aby glos tego wielkiego filozofa dotarl do uszu tych, kt6rzy
powinni goO uslyszec. - Przejmujqce Sq slowa Etienne Borne'a
w zakoiiczeniu. jego artykulu 0 umarlym co dopiero Gilsonie 12:
."Gilson - ostatni z wielkich, kt6rych mielisr:p.y moznosc znac, .po
Sangnierze i Blondelu, Mauriacu i Maritainie, rna juz r6wniez swe
oblicze zwr6cone ku wiecznosci. Ale ich cienie na horyzoncie Sq
nement certain que j'auI'ais eu pou r l'~crire Ie courage des d eux auteurs , leur
p ersplca cit e et leur luddit e .
Quel s era Ie resultat? Je viens de vo us Ie dire : vous m 'aurez d onne une jole '
qu e je n 'aurais jarnais ose esperer. Mais ce n'est la qu'un resultat p articulier.
Je ne sav aiS pas qUf! Ie Co ncile dllt s 'occup er de Saint Th omas d'Aquin.
Les propos inconceva bles du [.. .J m'avaient etonne (je fais Ie na If) car il se
plaint q u ' on ens e1gne trop de thomisme, or voila ' cinquante aDS qu e j e m 'ep ou
monne it dir e a l'Univ ersite N ., do n t il es t per s 0 ill n ell e men t
re s p 0 n s a b 1 e, que Ie thomisme qu' on y enseiWle depuis un dem1 siecle n 'a
p as grand chose a voir avec saint Thomas d'A quin. n ne sait done m eme p as de
qu oi il p a rle. Apres avoir enseigne leurs tho m iSm es a la p lace de saint Thom as
d 'Aqui n , ils veulent a present exclure d e I'enseign ement Ie vrai thomiSme p our
se delivr er des ~ux qu'ils y ant installes d e force a s a place. J e dis bien: de
forc e, ca r dans Ie diocese de Montreal, il y a des colleges OU les eleves d oivent
reci ter pa r co e u r les reponses de leurs manu els. Qu' y faire? Rien , je Ie
crains. Et ceci m'amene a la seule lacune q u e je trouve da;'S votre admirable
livre.
Vou s n e dites pas, et p eu t- etre ne Ie p ensez p as, que 99'1, de ceu x q ui etu
di ent la philos ophie, et un p eu plus de c eux qui I' enseignen t, devr ai ent etre
diriges vers d es activites plus profi tables au commun. La fo r midable infl ation
p hilosophlq ue actuelle est litteralement insens ee. Parmi les an titllomistes du Con
cile, vou s trouverez b eauco up d'antiphilosopl1es a qui on a vo ulu faire avaler d e
force la d octrine de s aint Th omas. C'est la lignee de Tatien . SI on pouvait de
chiffrer les faits d e I'hlstolre, on verrait p eu t- etre qu e Ie clerge se compos e
n o r mal em en t d 'une i m m ense m a jorite d e " p astora ux " . Les vrais th eolo
g.len s dolvent c ourir leurs propres risq u es d ans la solit ude et n e p as s 'en etonner .
Combien y eut-il de Freres Pre cl1e urs aux obsequ es de saint Thom as d 'Aq uin ?
vous a vez. ecrit un petit chef-d ' oeuvre pour un public q ui n e sau ra pas de quoi
vou s parlez. - iIncide m ment, Blondel, Maritain, Marcel et moi- ern e (rn oi, seule
ment p our l'ense1gnement superieu r ) sommes des p r oduits de l' enselgnement de
l 'Etat. - Merei encore; veuillez p a rtager , m es r e merciem en ts avec votre ami.
Vous ren contrerai-je a u Cong.res Tl10 miste 'de Septembr e ? J e m e suiS laisse p er
su a der ... - Avec m On r espectueux et arnica! s ouvenir a Mme Swiezaw ska, je v ous
prie d e cr oir e a ma cord i ale a mitle Et. GilsoIIl ".
11 J. L . Ma rion, Le d ~couv reur a'un continent, art. w Le Monde z 8-9.X.197B.
11 E. Borne, Stature a'Etlenne Gilson. a rt. w La Croi x z 22.IX.197B .
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tym wi~ksze , ze wraz ze sci~ciem starych d~bow zaczyna kipiee
Zyciem podszycie. Tak toczy si~ kolejnose epok swiata. Po erze 01
brzyII;low zjawia si~ cala chmara owych gnomow i elfow nadmier
nie. wyposazonych w przemyslnose, spryt i chytrose, owych miga
jqcych blyskotliwosciq talentow schlebiajqcych modzie i swiato
wernu su!kceso.wi; tych przymiotow - muSlimy to uznae - byl
Etienne Gilson pozbawiony, co wywolywalo zgorszenie a zarazem
stanowilo jego \\;spanialose. "
Odejscie z tego swiata ostatniego z moich, zyjqcych jeszcze prc
fesorow - i to tego, ktorego uwazalem za Mistrza w najpelniejszym
I slowa tego 'Znaczen<iu -- bylD dl'a mnie wydar:~eniem, More mnlie ipO
ruszylo. N a r~ce najblizszej wspolpracownicy Mistrza, znakomi tej
uczonej Marie Therese d 'Alverny wyslalem telegram tej tresci:
"Gl~boko przej~ci smierciq Etienne Gilsona niezrownanego i umi
lowanego mistrza - Stefan Swiezawski i jego uczniowie" . Otrzy
malem p i ~ krtq odpowied z od pani d'Alverny, a jeden z moich mlo
dych przyjaciol francuskich napisal do mnie zaraz po smierci Gil
sona slowa, ktore Sq wymownym swiadectwem owej samotnosci
i niezrozumienia duchowego, ktore musiaty stanowie, z,w laszcza
w ostatnich latach, swoisty krzyz tego wspanialego krzewiciela
rnqdrosci. Ow mIody Francuz pisze m. in.: ,;Wiem jak ta smiere
musiala Pana dotknqc. Mam zresztq tego dowod przechodzqc kolo
ksi~garni Vrina, gdzie przez szereg tygodni widnial panski tele
gram na wystawie, swiadczqc 0 europejskim zasi~gu ' promieniowa
nia Mistrza. Szcz~Sliwie znalezli si~ tacy ludzie jak Pan, jak Fa
bregues, albo jak Borne, aby 0 tym swiadczyc." Ybolewajqc nad
milczeniem, 2lI1!ami ennym dla pewnych srodowisk francuskkh, kon
czy on swojq wypowiedz okrzykiem: "szcz~sliwie, ze jest jeszcze
Polska!" Mial on 0 tyle slusznosc, ze w Polsce jest wielu, ktorzy
dobrze wiedzq, 'kllim byl Etienn€ Gilson i 'ktOTZY majq jasnll opi'lli~
na temat wielkosci dokonanego przez niego dziela i rangi ducho
wej jego osobowosci. Jeden z wybitnych naszych filozofow powie~
dzial mi niedawno, ze uwaza go za najwi~kszego ze wspolczesnych
filozofow, dlatego zwlaszcza, ze sluzb~ prawdzie postawil zdecydo
wanie wyzej ponad oryginalnose swej wlasnej tworczosci. Ufajmy,
ze niebawem nadejdzie czas, w kt6rym dziela Gilsona nie tylko
b~dq czytane, ale stanq si~ r6wln!iez 'p odstawq formacjli imtelektual
nej czlowieka tej epoki, u ~torej progu stajemy.
Stefan Swiezawski
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BIBLIOGRAFIA NIEPUBLIKOWAN YCH·
BADAN KATOLICKICH NAD
RELlGIJNOSCIA WSP6lCZESN EJ
Ml ODZIEZY KATOLICKIEJ
Zainicjowane przed niespelna dwudziestu laty badania empirycz
ne ·religijnosci polskiego spoleczeIistwa upowszechnHy si~ w ostat
nich latach, obejmujqc szczegolnie mlodq generacj~. Badania te pr'o
wadzone Sq przez instytucje laickie (Osrodek Badan Opinii Publicz
nej przy Polskim Radio i TV, Towarzystwo Szkoly Swieckiej, Towa
rzystwo Religioznawcze oraz zaklady socjologii niekt6rych uniwersy
tet6w, zwlaszcza warszawskiego i 16dzkiego), jak r6wniez przez pla
cowki nau kowe katolickie, szczeg61nie zas osrodek lubelski; warszaw
ski, krakowski i wroclawski. Dominujq tu badania 0 charakterze 50
cjologic:?Jnym i psycho-oocjologicznym.
Slabq stronq t ych studiow jest ciqgly jeszcze brak doskonalych me
tod badawczych przy szczeg6lnym preferowaniu metod anlnewwych.
Tym bardziej wi~c nalezy cenic niekt6re z prac, kt6re stosujq wie
lose technik badawczych.
W badaniach katolickich, ktore nie doczekaly si~ dotychczas pu
blikacji, a ktore prezentuje ponizszy zestaw bibliograficzny, domi
nujq analizy z zakresu postaw religijnych i moralnych oraz poj~c .
religijnych. Obejmujq one najcz~sciej mlodziez ucz~szczaj q cq na ka
techizacj~, a jedynie niekt6re z nich przeprowadzono na probach 10
sow ych dobra.nych Z og6lu.-,mlodziezy katoliokuej w danym srodo
w-lsku, a wi~c takze !IliekClftechirzowanej.
W sklad prezentowa.n ej bibHog·r aHi, wchodzq z reguly prace dy
pl'omowe .opracowane pod kiemnllciem ks. prof. J 6zeta Majki (Lu
blin, Kralk6w, Wroctaw), prof. Andrzeja Swi~cickiego (Warszawa),
ks . pr.of. Wladyslawa P.i,Wlowarsk1iego (Lubliln) oraz ,k,il,k u innych
profesor6w.
Mimo, ze zbi6r ten * nie jest kample1my, to jednak prezentuje
wi~k,s2)oSC ro~raw .majqcych charakter scisle naukowy. Spelmi on
~ntencj~ autO'ra, jesli okaze si~ przydatny czyteLniko m zaintereso
wa.nym Ip roblematyik.q Ir eligijnosci mlodziei;y.
1. A dam ski F ran ci s z e k , PO'stawy §WiatO'pO'glqdO'wO'-7'eligij

ne student6w swieckich KatO'lickiegO' Uniwe7's ytetu Lubelskie
gO' - w trakcie opracowywania.
• Opracowany w roku 1977.
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Autor przeprowadzil w I:. 1977 badania studentow KUL- u dotyczq
ce ich drogi na katoliokq uczelni~ (motywacji wyboru uczelrii i kie
runku studiow) oraz postaw w zakresie zycia kulturalnego, swiato
poglqdowego i religijnego. W tym celu przebadano wszystkich stu
dentow swieckich I-go iV-go roku (studiujqcych na wszystkich wy
dzialach i wszystkich kierunkach). Badano metodq ankiety audyto
ryjnej zawierajqcej 46 pytan, uzyskujqc 460 kwestionariuszy nadajq
cych si~ do analiz. Przedmiotem CWaliz jest obok stosunku do uczelni
problem przemian systemu wartosci i stosunku do wiary oraz prak
tyk religijnych. Autorowi chodzi glownie 0 wykazanie, 0 ile post~
pujq przemiany tych postaw w ramach pi~ciu lat pobytu na uczel
ni oraz czy kierunek ich jest zgodny z oczekiwaniami uczelni ka
tolickiej.

2. A III b r 0 .~ i a k R adz i s I a w ks. W plyw religijnosci rodzic6w
na postawy religijne ich dzieci, Warszawa 1969, praca magister
ska, Arch. ATK.
Badaniem obj~to rodzic6w 68 dzieci, to jest wszystkich , ktore w 1961
roku przystqpily do I Komunii sw. w parafii Lubotyn kolo Ostrowa
Mazowieckiego. W wywiadzie uczestniczyli z reguly obydwoje ro
dzice. Analizy dotyczq religijnosci rodzicow or.az religijnosci dzieci
w 6 lat po ich I Komunii sw. Autor przeprowadzil konfrontacj~ ty
pow religijnosci rodzicow i ich dzieci.
3. B i e 1 a w s k a Ma r i 'a n n a s. Trese poj~cia Boga u dzieci ze
szk6l podstawowych ucz~szczajqcych na katechizacj~, Warszawa
1972, praca magisterska , Arch. ATK.
Badania przeprowadzono w punktach katechetycznych czterech pa
rafii warszawskich polozonych w dzielnicach: Srodmiescie, Mokot6w,
Wola i Praga P6lnocna. StosujqC ankiet~ audytoryjnq przebadano
320 dzieci z klas II, IV, VI i VIII (w badaniu klas II zastosowano
wywiad). Analizy dotyczq poj~cia Trojcy sw. i poszczegolnych Osob
Boskich oraz ~tosunku respondentow do rzeczywistosci transcendent
nej.
4. B i ern at Jan ks. Ksiqdz katecheta w op-inii mlodziezy. Lu
blin 1970, praca magisterska, Arch. KUL.
An.klieta ·obj~la 351 osob mlodz:iezyk,atolicki.ej s~61 sreclnich i kla5
VIII szkol podstawowych (kwesti-Olllarius,z zawieral 38 pytail). Ana
HZlowa:no opinie mlodziezy 0 osobowosoikatechety i jego rol'i w sto
su<nku doo ka tecnizowal!1ej mlodziezy.
J 0 z e fin a Ani e 1 a s. Stosunek do Boga
licealnej mlodziezy katechizowanej, Lublin 1967, praca magi
sterska, Arch. KUL.

5. Bob row s k a
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Badania metodq ankietowanq przeprowadzon~ na 81qsku wsr6d m1o
dziezy ucz~szczajqcej na katechizacj~. ObjEit'J pr6bq 300 os6b (200 dz.
i 100 chi.) z k1as X i XI. Kwestionariusz zawiera1 21 pytan dotyczq
cych stosunku badanych do Boga.
6. B 0 l' 0 W ski E u g e n ius z ks. Idealy religijne mlodziezy li
ceaZnej jako problem pedagogiczny, Lublin 1965, praca magi
sterska, Arch. KUL.
•
Badania zrealizowano wsr6d warszawskiej mlodziezy katechizowa
nej dobranej z 16 k1as llce6w og61nokszta1cqcych kilku dzie1nic sto
llcy (Stare Miasto, Zoliborz, Mokot6w i Praga). Opr acowano 300 kwe
stionariuszy pod kqtem idea16w zyciowych m10dziezy z uwzgl~dnie
niem ich religijnego charakteru.
7. C h rap e k Jan ks. Wplyw film1£ i telewizji na ksztaltowanie
si~ postaw religijnych mlodzieiy szk6l srednich ucz~szczajqcej
na katechizacj~, Lublin 1976, praca magisterska, Arch. KUL.
Ankietq zawierajqcq 50 pytal) przebada1 autor pr6b~ 10sowq m1o
dzieiy dobranq sposr6d licealist6w krakowskich, ucz~szczajqcych na
ka techizacj~. Przedmiotem analiz jest wp1yw kultury audiowizua1nej 
na wiar~, mora1nosc i zachowania re1igijne mlodych.
8. C z u b e k Z b 1 g n i e w ks. Problem modlitwy indywid1£alnej
1£ mlodzieiy licealnej, Lublin 1966, praca magisterska, Arch. KUL.
Badania ankietowe przeprowadzil autor w osrodku katechetycznym
w Kartuzach. Objql nimi mlodziei z k1as VIII - XI, a wi~c wiek
13-18 1at. Pr6ba badawcza liczyla 370 jednostek (150 chi. i 220 dz.).
Opracowano ty1ko 300 kwestionariuszy zachowujqc proporcj~ plci
respondent6w. G16wnym prob1emem ana1iz jest modlitwa indywi
dua1na w zyciu mlodzieiy.

9. D 0 b r zan 0 w ski S t e fan E u g e n ius z ks. $wiatopoglqd
reZigijny mlodzieiy w srodowisk1£ przemyslowym. St1£dium socjo
logiczne na przykladzie Skawiny, Krak6w 1975, rozprawa doktor
ska, Arch. Seminarium Metropolita1nego (da1ej SM).
Poslugujqc si~ metodq ankiety (98 pytan) roznoszonej przez ankie
ter6w do domu oraz metodq obserwacji socjo1ogicznej przebadal au
tor pr6b~', losowq 300 os6b (150 chI. i 150 dz.) dobranq z og61u 11110
dziezy w wieku 14-24 1at zamieszkujqcej Skawin~ i przy1egle
wioski nalezqce do parafii skawinskiej. W opracowaniu zastosowano
socjo1ogicznq teori~ grup odniesienia. Gl6wnym przedmiotem docie
kan jest proces internalizacji ideo1ogii Kosciola w swiatopog1qdzie
mlodziezy. W analizach poszczeg61nych sk1adnik6w swiatopog1qdu re
ligijnego (aktywnosc poznawcza, wiara i ideal religijno-moralny)
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zastosowano

typologi~ ,

ostateczn ie zas w ty pologii k ompleksowej
6 'typ6w wskazujqc na post~p u j q cy p roces Iaicyzacji
przekonan mlodziezy. U wzgl~dnion o r6wniez kilkanascie koreIat6w
warunkujqcych stan religijnosci swia topolgqdu badanych. Proble
matyka rozwazana jest na t Ie og6lu dotychczasowych badan religij
nosci polskiej mlodzieiy. Fragmen t pracy ogloszono drukiem w rocz
niku Analecta Cracoviensia i miesi ~C2lnik u Chrzesci janin w swie
cie.
wyodr~bniono

0 g. s z c z y k Pi 0 t r ks . Postawy religi jne m lodziezy ksztal
cqcej si ~. S tudium socjologiczne na podstawie bada1'i an kieto
wych wsr6d mlodziezy ksztalcqcej si ~ w parafii popiel6w w die
cezji katowickiej, Kraki>w, 1973 , praca licencjacka , Arch . S .M.
Ankieta (49 pytan) o bj ~la 62 osoby sposr6d 574 m lodziezy ksztalcq
cej si~ i zamieszkujqcej na terenie p arafii Popie16w na Gornym Slqs
ku . Byla to m lodzieZ w w ieku 15- 25 lat . p rzedmiotem analiz Sq
przekonania religijne, akcept acja n orm moralnych, pr aktyki reli
gijne oraz stosunek do autor ytet6w i spoleczn osci religijnych. W ana
lizach wSEYst k ich parametr6w religijnosci stosu je autor metod~ ty
poIogii.

10. Dr

11. Dub a n i e w i c z W i k to r, W ychowanie niewidomych chlop
c6w w domu rodzinnym i w intemacie, Problem wt6rnej aclap
tacji, Warszawa 1975, praca magisterska, Arch. ATK.

Badani a przeprowadzono w zakladzie dla niewidomych w m iejscowo
sci N. obejmujqc nimi 40 chlopc6w, ktorzy co najm niej 3 lata prze
bywali w miejsoowym inter nacie. Byly to dzieci z klas II-VII[ szko
ly podstaw owej. Po.l:ow a chlopcow rekrutow ala si~ ze srodowiska
miejskiego, a druga polowa z wiejskiego. Wszyscy na okres tygodnio
wych ferii wielkanocnych w y jezdzali do domu rodzinnego a ·bezpo
srednio po powrocie pisali wypr acowanie n.t. "Jak sp~dzilem ferie
wielkanocne w domu rodzinnym" . Nast~p n ego dnia przeprowadzono
badania metodq testu pr ojekcy jnego (zestaw zdan niedokoitczonych).
Autor analizuje w ychow anie r odzinne w konfrontacji z w ych owa
hiem w internacie ze szczeg6lnym u W".lgl~d n i e niem pr aktyk t eligij
nych respondent6w.
12. D z i e d z i c K r y st y n a , K ryzys religijny mlodziezy .- Studium
na podstawie badan przeprowadzonych w 12 lat po I ~omunii

sw. w parafii Mat7<:i Bozej z Lourdes w Warszawie, Warszawa
1973, praca magisterska, Arch. ATK.
Ze spisu 257 adres6w dzieci, ktore w 1959 r. przystqpily do I Komu
l1ii sw. w e wspomni'a nej parafii wylosowano 50 adres6w (25 m~z- '
czyzn i 25 k obiet) a nast ~pnie przeprowadzono z nimi wywiady. Ana
Hzow3lno wplyw rodzi'llY, koleg6w, k atechizacji 'lla posta"vy reli
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gijne badan)"ch. S2Jczeg61lIlae 'zas zajrmuje si~ autoI1~a ik'ryzysem ['e
ligijillym mlodych w .zaik'I'esie wia['y i mQll'allIllOsci katolicktiej.
13. For tun i a k Z d z i s 1 a w ks. Postawy religijne chlopc6w
i dziewczqt w szesc lat po pierwszej Komunii sw., Warszawa
1968, prac a magistersk a, Ar ch. ATK.
Sposr6d 338 dzieci, kt6re w 1961 r. przystqpily do I Komunii sw.
w parafi[ STem (woj. poznanskie) wy10sow,ano 67 os6b, oa lIlast~p

nie przeprrowadzono wywiady z ich rodzicami, uzyskujqc ostatecznie
wywiady 61 rodzic6w. Aut or analizuje srodowisko religijne p ar afii,
katechizacj~ parafialnq i wychowanie religijne w rodzinie p od k q
tern wplywu na religijnosc mlodziezy, ze szczeg6lnym uwzgl~dnie
niem plci.

14. For tu n i a k Z d z i s 1 a w ks. Zespoly ministranckie a w~~z
z Kosciolem. Studium socjologiczne na przykladzie archidiecezji
poznaiiskiej, Warszawa 1972, rozprawa doktorska, Arch. ATK.
Z og61u parafii archidiecezji pozn anskiej wylosowano 25 r6zniq cych
si~ wielkosciq oraz polozeniem na terenie archidiecezji a takze 5 pa
rafii miasta Poznania. · W ten spos6b ustalono 30 parafii, w kt6rych
prowadzono badania sluzby liturgicznej. W kazdej z nich a nkieto
wano 5-30 ministrant6w uzyskujqc lqcznie 519 wypowiedzi. Chlop
cy w wieku 11---.2.15 lat stanowili 90% pr6by. P onadto w dwu wylo
sowanych parafiach przebadano chlopc6w nie b~dqcych m inistran
tami a uczestniczCj:cych w katechizacji - pr6ba ta miala charakter
kontrolny. Trzeciq ankiet~ skierowano do ksi~zy opiekun6w grup
ministranckich. Badania chlopc6w mialy charakter ankiety audyto
ryjnej. Opracowanie zawiera problematyk~ dotyczqCq przede wszyst
kim sIlodowiska rodzinnego ministrant6w i ich kl'~gu r6wiesniczego,
decyzji zostania ministrantem, motywacji sluzby ministranckiej oraz
liczebnosci i pracy zespol6w.
15. F u 1 e k A dam ks. Poj~cie modlitwy u dzieci w wieku szkol
nym, Warszawa 1972, Arch. ATK.

Badania przeprowadzono w punktach katechetycznych czterech pa
rafii warszawskich w dzielnicach : Sr6dmiescie, Ochota, Wola i Praga
Poludnie. Ankietq audytoryjnq obj~to 320 dzieci (160 chI. i tylez
dziewczqt) w wieku 8-15 Iat (kl. II, IV, VI i VIII). Analizy do tyczq
stosunku badanych i ich rodzin do modlitwy, problemu r ozumienia
modlitwy oraz jej miejsca i sposobu.

n Jan u s z. Niekt6re praktyki religijne mlodziezy szk6l
srednich miasta wojew6dzkiego i wplyw rodzic6w na wykony
wanie tych praktyk przez mlodziez w swietle przeobrazeii wsp6l

16. Gil u
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czesnej rodziny, Wrodaw 1971 , p raca absolutoryjna, Arch. SM.
Badania ankietowe przeprowadzone na lekcji religii obj~ly 230 res
ponden t6w (134 chl. i 96 dz.) w wieku 16-22 lat, byli to ucz~iowie
szk61 srednich . Ankieta (7 pytaiJ.) dotyczyla wylqczme praktyk reli
gijnych: cz ~ s tosci spe1niania, motywacji, stopnia wplywu rodzic6w
ora z wplywu innych czynnik6w na spelnianie praktyk. Zagadnienia
te Sq przedmiotem analiz autora.
17. G I q b a And r z e j , Stosunek mlodziezy do nikotynizmu na
podstawie badaii ankietowych przeprowadzonych w Technikum
Przemyslu Drzewnego, Wrodaw 1976, praca magisterska, Arch.
SM.
Ankieta audytoryjna przeprowadzona przez wychowawc~ obj~la ma
1q grup~ mlodziei y odpowiadajqcej na 25 pytan w wi~kszosci skate
goryzowa nych. Analizy dotyczq oceny nik{)tynizmu przez mlodziei
oraz jej fak tycznego post~powa nia oraz wplywu srodowiska rodzin
nego i r6wiesniczego na ten proces. Wnioski dotyczq zadan wycho
wawc6w i du szpasterzy w tym zakresie.
18. G 0 I daR y s z a r d ks. Religijnosc mlodziezy szk6l technicz
nych stopnia licealnego , Lublin 1970, praca magisterska, Arch.
KUL.
Bada:nia ankietowe (98 pytaiJ.) obj ~ly pr6b~ lo sowq 314 os6b mlo
dzieiy z parafii sw. Michala w Lublinie. Byla to ml.odziez w wieku
15-21 lat ucz~s zczajqca i nie ucz~s zczajqca na katechizacj~. Autor
analizuje postawy religijne mlodziei y stosujqC metod~ socjograficz
no-opisowq.
19. G r y go t 0 w i c z Z 0 f i a s. Pojr:cie Mszy sw. i Komunii sw.
u dzieci ze szk6l podstawowych uczr:szczajqcych na katechizacjr:,
Warszawa 1972, praca magisterska , Arch. KUL.
Badania zrealizowano w punktach katechetycznych czterech parafii
warszawskich po1ozonych w dzielnicach: Sr6dmiescie, Ochota, Praga
P6lnoc. Ankieta a udytoryjna obj~la 416 dzieci z klas III, V i VII.
Z og6lu zebranych ankiet do analizy wylosowano 240. Przedmiotem
st u dium jest rozumienie Mszy sw., jej wainosc ~ por6wnaniu z inny
mi prak tykami religijnymi a takze poj ~ cie Komunii sw.
20. J a c k i e w i c z B ol e s I a 'w ks. Postawy religijne mlodziezy
w w ieku 16 lat iv zaleznosci od zagospodarowania czasu wolne
go, Warszawa 1968, praca magisterska, Arch. ATK.
Studium o parte na badaniach metodq wywiadu rodzk6w 16-letniej
mlodZieiy,: kt6ra w 1961 r. przystqpila do I Komunii sw. w parafii
00. Cysters6w w Nowej Rucie - Mogile. Sposr6d 1056 wylosowa
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no do bq.dan 127. Wywiady z r odzicami przeprowadzono w domach
(w 47 przypadkach uczestniczyli oboje rodzice). Problem dotyczyl
mlodziezy, jej r eligijnosci i sp osobu s p~dza n ia wolnego czasu. Autor ,
analizuje r eligijncic m Iodziezy i jej zaleznosc od sp~dzania czasu
wolnego.

21. J ~ d r a s z e k Ja n ks. Poj~cia religijne uczni6w szk6l pod
stawowych ucz~szczajqcy ch na ka tec hizacj ~, W'a rszawa 1971 ,
' praca migisterska, Arch. ATK.
Badania p rzeprowadwno w Radomiu, <;helmnie n/Wislq, WaIbrzychu
i Ozarow ie Mazow ieckim, ob ejmuj qc n imi 160 dzieci z klas I, Ill,
V i VII. G r om adzeniu m aterialu sluzyl sform alizowany, indywidual
ny w ywiad trwajqcy 30- 90 minut, przeprowadzony w sali kate
chetycznej lu b kan celarii parafialnej . An alizy au tora dotyczq poj~cia
Boga, modlitw y, Kosciola, Mszy sw. i laski usw i~cajqcej u badanych
dzieci.

22. K a n k i e w i c z Ja n u s z, Stosunek m lodziezy do alkoholizmn
na podstawie badan anki etowych przeprowadzonych w Techni
k um Rolniczym, Wroclaw 1974, praca magister ska, Arch. SM.
Ankietq nadzorowanq, obejmuj qcq 20 pytan, przeba dano 180 mlo
dziezy (67 chI. i 113 dz.). Problema tyka dotyczyla oceny alkoholimnu
przez badanych. Autor analizuje problem czy mlodziez jest sw iado
ma szkodliwosci alk oholizmu i jego destruktywnej funk cji w po
rza,dku spolecznym i rodzinnym. Zestawia oceny mlodziezy i jej
faktyczne zachowania w tej dziedzinie.

23. K a r s z n i aN i w ar d S ta n i s 1 a w ks. 8rodowisko .spolecz
ne a religi jnosc dzieci, Lublin 1962, praca licencjacka 1962, Arch.
KUL.
Badania metoda, ankietowa, przeprowadzil autor wsr6d dzieci szk6l
podstawowych u cz~szczajqcych na ka te ch izacj ~ w p arafii Nowa Hu
ta - Mogila . Pr6ba losowa obj ~l a 350 respondentow . Druga, ankiet~
o ch arak terze -k ontrolnym skierowano r6wniez do ich rodzic6w, a t ak
ze analizowano dzienniki lek cji religii i inne dokumenty parafialne.
Przedmiotem analiz sa, g16wnie praktyki religijne dzieci oraz ich
zaleznosc od element6w srodow iska w ychow awczego (rbdzina, szkola,
grupa r 6wiesnicza).

24. K i s i e 1 S t an i s l a w k s. Duszpasterstwo rekolekcyjne a po
t1"zeby duchow e mlodziezy szk 6l srednich w swietl e pzdaJogiki
pastomlnej, Lublin 1971, r ozpraw a dok torska , Ar ch. KUL.
Autor p r zebadal metodq ankietow q 1000 os6b mlodziezy ka lechizo
wanej w czterech wielkomiejskich osrodk ach k atechetycznych Pol
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ski - w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Poznaniu, po 250 os6b
obojga plci z kazdego osrodka. Byla to mlodziez w wieku 15-20 lat
ankietowan a podcza-s lekcji religii. Przedmiotem studium obok prak
tyk religijnych sa, zairiteresowania sw iatopogla,dowo-etyczne bada
nych oraz ich ideal moralny. Calosc problematyki uj~ta jest w aspek
cie potrzeb duszpasterstwa rekolekcyjnego . Male fragmenty pracy
publikowane byly w periodykach Katecheta i Homo Dei.
25. K 0 n i 0 r C z e s law ks. Oeena klamstwa przez mlodziez do
rastajqcq, Lublin 1965, praca magisterska, Arch. KUL.
Badania przeprowad2lOno metDdq ankietowq przy przewadze pytan
otwartych. Badano m lodziez z klas VI-XI z dwu lice6w og6lno
ksztalca,cych oraz jednej szkoly podstawowej . Pr6ba badawcza obj~. .
la 510 respondent6w (291 licealist6w i 119 uczni6w szk oly podstawo
wej). Przedmiotem analiz sa, postawy moraIne mlodziezy w zakr esie
6smego przykazania.
26. K raw i e c E I Z b i eta, Wi~i z parafiq m lodziezy szkolnej
ucz~szczajqc ej na katechizaej~. Studium socjologiczne na pod
stawie badan ankietowych w jednej parafii Wroclawia, Wroclaw
1975, Arch. SM.
Auoorka przebadala 345 os6b mlodziezy (209 dz. i 136 chI.) w wiek u
14-19 lat, posluguja,c si~ ankietq (50 pytan). Badan ia mialy .cha
rakter ankiety nadzorowanej . Analizy zmierzaja, do okreslenia wi~ zi
mlodziezy z parafia" wewn~trznej jej struktury oraz zwiqzk u z og61
na, religijnoscia, we wszystkich jej komponentach. Opracowano ty
polog i~ religijnosci mlodziezy (wiara, praktyki i moralnosc) oraz
typologi~ wi~zi z parafia" nast~pnie zas ob ie typologie skorelowano.
27. K r y n i c k iAn d r z e j ks . Uezestnietwo mlodziezy w piel
grzymee warszawskiej, Lublin 1970, praca magisterska, Arch.
KUL.
Ankiet~ zawieraja,cq 62 pytania rozdano w trzecim i czwartym dniu
trwani a pielgrzymki mlodziezy akademickiej ida,cej w grupa·c h z War
szaw y do Sanktuarium Maryjnego na Jasnej G6rze w Cz~stochowi e .
Z rozdanych 400 kwestionariuszy zwr6cono 142. Dla pozostalych
u czestnik6w pielgrzymki zastosowano uzupeiniaja,co m ala, ankiet~ za
wieraj"tcq 6 pytan (uzyskano 136 zwrot6w ). Jako m aterial empirycz
ny posluzyly takze autorowi intencje pisane przez mlodziez przy
wsp6lnej modlitwie. Przedmiotem studium Sq gl6wni~ motywy
uczestnictwa mlodziezy w pielgrzymce.
.

28. K use k T ere s a s. Stosunek mlqdziezy do wartosei naezel
nyeh na podstawie badan ankietowych wybranyeh grup mlo
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dziezy licealnej, Lublin 1972, praca magisterska, Arch . KUL.
Badaniami ankietowymi obj~to mll{) dziez IV klasy liceum og61no
k's ztakqcego, dobrrunq 'Z dwu lkeow pal1Jstwowych (GdaiJ.'Sik-Wrzeszcz
i Gdynia) oraz trzech lice6w prywatnych ka tolickich (Warszawa ,
Wroclaw, Krakow).
29. Lip k a W i e s 1 a w ks. ReUgijnosc wiejskiej mlodziezy poza
szkolnej, Lublin 1969, praca magisterska, Ar ch. KUL.
Autor przeprowadzil badania religijnosci mlodziezy w dwudziestu
wioskach na terenie parafii ~g polozonejw rejonie Pulaw. Badania
obj~ly wylqcznie ml-odziez nie ucz~szczajqcq do s zk61, a wi~c juz
przewaznie pracujqcq (najcz~sciej w przemysle). Na 285 os6b zalic:?;a
jqcych si~ dl{) tej kategorii 237 obj~ro ankietq, zas 50 wywiaderri nie
kontrolowanym. Religijnosc analizowana jest wedlug klasycznych jej
parametr6w, a takze rozwazane Sq jej uwarunkowania spoleczne.
30. Met r y k a K a z i m i e r z ks. Udzial w katechizacji a pmkty

ki religijne mlodziezy katechizowanej na przykladzie parafi.i sw.
Jakuba w Szczecinie , Lublin 1973, praca magisterska, Arch.
KUL.
Autor poslugujqc si~ ankietq oraz merod q obserwacji socjlOlogicznej
przebadal 200 os6b mlodziezy szk61 srednich we wspomnianej parafii.
Przedmiotem runaliz jest zaleznosc mi~dzy katechizacjq a spelnianiem
praktyk religijnych.

31. P a b i s z WI a d y s 1 a w ks. Postawy i praktyki reLigijne mlo
dziezy szk6l technicznych. Socjo-reUgijne studium na podstawie
badan w parafii sw. Jana Chrzciciela w B~dzinie, Wrodaw 1973,
praca licencjacka, Arch. SM.
Badani,a ankietowe (98 pytan) obj~ly mlodziez w liczbie 160 os6b
(90 dz. i 70 cht) w wieku 16-21 lat. Autor przeanalizowal opinie
mlodziezy 0 potrzebie religii i jej miejscu w zyciu ludzkim, oraz
ustalil typologi~ badanych w zakresie wiary / ~ praktyk religijnych ,
z koleji zas na kh podstawie uzyskal kompleksowq typologi~ reli
gijnosci mlodziezy.
32. Pan

0

nk

0

M i e c z y s 1 a w ks. Motywy

zy szk6l srednich na

katechizacj~

ucz~szczania moldzie
parafialnq, Wroclaw 1973, pra

ca magisterska, Arch. SM.
Ankieta przeprowadzana wsr6d uczni6w r6znego typu szk61 sred
nich we Wroclawiu, z klas I-IV. P odstawq analiz jest 120 kwestio
nariuszy (65 dz. i 55 cM.). Sq to odpowiedzi na 15 pytan otwartych.
Autor analizuje rodzaje motyw6w sklaniajqcych mlodziez do uczest
nictwa w kaiechizacji o raz czynnik i wplywajqce na rozw6j tej mo
tywacji (rodzina, srodowisko r6wiesnicze, katecheta, zycie parafialne).

950

RELlGIJNOSC WSPOtCZESNEJ MtODZIElY - BIBLIOGRAFIA

33. Pel k a Flo ria n ks. Religijnosc mlodziezy szk6l srednich
w swietle badan socjologicznych w Polsce, Lublin 1969, praca
magisterska, Arch. KUL.
Praca przedstawia stan religijnosci miodziezy szk61 srednich w Pol
sce w oparciu 0 og61 badan socjologicznych przeprowadzonych w la
tach 1956-1968. Omawia ona badania osrodk6w i autor6w katolic
kich i laickich, tak publikowane, jak i nie ogloszone dotychczas dru
kiem. Przedmiotem studium jest zakres problematyki badan nad
reIigijnosci~ mlQdziezy o1'az wyniki tych badan. Autor zestawia wy
niki badan odnosnie swiatopoglqdu religijnego, praktyk religijnych
oraz opinii 0 zachowaniach moralnych. Praca zawiera ponadto bar
dzo cenny aneks, zestawiajqcy chronologicznie badania nad mlodzie
Zq szkolnq w Polsce.
34. . Pi 0 s e k F ran cis z e k ks. Wplyw srodowiska spolecznego
na pmktyki religijne mloclziezy licealnej, Krak6w 1975, praca
magisterska, Arch. SM.
Metodq ankiety rozdawanej i zwracanej w osrodku katechetycznym
przebadano 125 os6b (80 dz. i 45 chl.) mlodziezy z Liceum Og6lno
. ksztalcqcego w Nowym Targu. Badania obj~ly mlodziez klas II. An
kieta zawierala 98 pytan odnosnie wszystkich parametrow religijno
sci i jej uwarunkowan, lecz opracowano jedynie stan praktyk religij
nych. Autor sporzqdzil typologi~ praktykujqcych.
\

35. Pi r 0 g S t e fan i a s.

Poj~cia religijne i oceny momlne dziec1
uposledzonych umyslowo w stopniu lekkim, Warszawa 1972, pra
ca magisterska, Arch. KUL.
Z og6lu dzieci przebywajqcych w zakladach wychowawczych "Cari
tas" w Domas2Jkowie i Otwocku a uposledzonych umys.lowo w stop
ni'u leikkim, wyLosowano 80 z klas II, III, IV i V szkoly specjalnej
(po 2~ z kazdej klasy). NastEwnie przeprowadzono z nimi wywiady
indywidualne. Analizy dotyczq poj~cia Boga, Mszy sw. i modlitwy
a takze wybranych ocen moralnych.

ks. Rola uwarunkowan wewn~trz
nych w ksztaltowaniu si~ przekonan religijnych u mlodziezy
w okresie dorastania, Krak6w 1973, rozprawa doktorska, Arch.
SM.
Metod q ankietowq przebadano pr6b~ 640 osob mlodziezy szk61 sred
nich dobranej w osrodkach katechetycznych na terenie kilku diece
zji poludniowej Polski (krakowska, tarnowska, katowicka) . Opraco
wani e ma charakter studium psychologicznego. Analizowana jest
tresc przekonaI'l religijnych mlodziezy w okresie dorastania, jej mo
36. Pi s z k a 1 ski Hen r y k
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tywacja oraz oddzialywanie uwarunkowan
konania.

wewn~trznych

na prze

37. P Y z e 1 S tan i s I a w ks. Postawy religijne mlodziezy ,w okre
sie 5-6 Zat po I Komunii sw. w malym miescie podw arszaw
skim, Warszaw a 1969, praca magisterska, Arch. ATK.
Ze spisu adres6w 254 dzieci, kt6re w 1962 r . przyst&pily do I K o
munii sw. w parafii sw. Anny w Piasecznie, wy10sowano 86 os6b
(47 dziewczqt i 39 chlopc6w) docierajqc nast~pnie do ich rodzic6w.
Wywiady zrealizowano w stosunku do 66 wylosowanych Jednostek,
badajqc na podstawie wypowiedzi rodzic6w stosunek ml.odziezy do
obow iqzk6w r eligijnych w 5-6 lat po I Komunii sw.
38. R a baS tan i s I a w ks. Stosunek do Kosciola w wypowie
dziach k atechizowanej m lodziezy szk6l srednich, Lublin 1969 ,
praca magisterska, Arch. KUL.
Ankietq otwartq obj~to 300 os6b sposr6d mlodziezy szk61 sr ednich
w wie,ku 15-18 lat. Byla to mlodziez ucz~szcza jqca n a katechi zacj~
w ki1ku miastach Ziemi Lubuskiej . Przedmiotem analiz Sq oceny Ko
sciola, ,jego ro1a i znaczenie spolec?Jne i re1igijne w oczach mlodziezy
oraz osobisty stosunek badanych do Kosciola .
39. Reg u I a W I ad y s I a w ks. Rola Mszy sw. w zyciu mlodzie

zy parafii Stronie Slqskie. Studium socjologiczno-religijne na
podstawie badan ankietowych wsr6d grupy m.lodziezy 1catechi
zowanej, Wroclaw 1974, praca licencjacka, Arch. SM.
Badaniami ankietowymi o bj~to 150 os6b mlodziezy w w ieku 15-22
1at (112 dz. i 38 chI.). Byli 'to uczniowie kilku szk 61 srednich r 6±ne
go typu (licea, technik a i zawodowe) na Ziemi Klodzkiej. Ankieta
zawierala 34 pytania odnosnie Mszy sw. Anali2Jow a na jest wiedza
mlodziezy 0 Mszy sw., jej miejsce w zyciu badanych oraz spos6b
uczestnictw a. Autor sporzqdzil typologit; mlodziezy ti cz~s zczajqcej na
Ms z ~ sw.
40 . R z e p e c kiM i r 0 s I a w ks. Posoborowe zadania katechezy
i ich realizacja w wypowiedziach mlodziezy warszaw skich szk6l
srednich , Lu blin 1972, pr aca magisterska, Arch . KUL.
Studium 0 charak terze psychologiczno-pastoralnym oparl autor na
pr6bie badawczej 300 os6b dobranych z mlodziezy szk61 srednich
ucz~szczaj~cych n a katechizacj~ w Warszawie, Piastowie i Radzyniu.
Jako narzt;dziem badawczym posluzono si~ ankietq 0 przewadze py
tan o twartYch.
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41. S 10m ins k a Jan ina, Uklady poj~c religijnych starszej mlo
dziezy z warszawskich szk6l srednich i wyzszych biorqcych udzial
w katechizacji, Warszawa 1973, rozprawa doktorska, Arch. ATK.
Badania ankietowe dotyczyly 365 os6b mlodziezy uczestniczqcych
w 19 grupach katechetycznych d zies i~ciu par afii w r6znych dzielni
cach Warsza·wy. Z uzyskanych a nkiet wylosowano pr6b ~ 280 os6b
(145 chI. i 135 dz.) ucz~szczajqcych do lice6w, technik6w, szk61 p o
maturalnych i wyZszych. Badano metodq ankiety audytoryjnej trwa
jqcej okolo 70 minut, przeprowadzonej osobiscie przez autork~.
Przedmiotem studium Sq poj~cia religijne badanych : poj~cie Boga,
spolecznosci religijnych, praktyk religijnych, wiary i jej zwiqzku
z zyciem. Autorka analizuje uklady tych poj ~c w zaleznpsci od ptci,
wyksztakenia i stopnia zaangazowania w praktyki religijne. Jest to
studium pionierskie ze wzg l~du na swoj charakter metodologiczny.

a:

42. S mol a r z M ar i
s. Opinie mlodziezy laickiej 0 zyciu zakon
nyrn a je j postawy religi jne. Lublin 1966, praca magisterska,
Arch. KUL.
Badania ankietowe ()bj~ly g ru p~ 152 osob mlodziezy katechizowanej
ucz~szczajqcej do szkol licealnych w Warszawie, Krakowie, Lublinie
i Wrodawiu. Praca ma charakter psychologiczny i analizuje zrozni
cowanie opinii 0 zyciu zakonnym w zaleznosci od postaw religijno
-moralnych mlodziezy.
43. S top a S t an i s 1 a w Koledzy i sympatia, a religijnosc, War
szawa 1974, praca magisterska, Arch. ATK.
Ze spisu nazwisk dzieci, kt6re w 1959 r. przystqpily do I Komu nii
sw. w parafii Mi~dzyrzecze wyeliminowano te, kt6re mieszkaly poza
miastem. Z pozostalych wylosowano 65 osob, chociaz ostatecznie
udalo si~ ~ealizowac wywiad tylko w stosunku do 49 (28 kobiet i 21
m -zczyzn). W 12 lat po I Komunii sw. przeprowadzono z nimi wy
wiad sformalizowany obE:jmttjqcy 47 pytan. Analizy dotyczq przede
w szystkim religijnosci ich rodzin oraz wplywu kolegow i sympatii na
ich postaw~ religijnq.

•

44. Wa las z e k B 0 I e s I a w ks. SWiatopoglqd a pmktyki Teli
gijne mlodziezy konczqcej szkol~ sredniq. Warszawa 1970, pra
ca magisterska, Ar<:~, . ATK.
Praca oparta na badaniach ankietowych mlodziezy klas matural
nych ucz~szczajqcej na katechizacj~ do punktow katechetycznych
w Warszawie (parafie: Katedralna, Podwyzszenia sw. Krzyza i sw.
Stanislawa Kostki) i Tar;-:;.obrzegu. Proba badawcza obj~la 146 an_
kietowanych . AnaIizowane Sq praktyki religijne oraz podstawowe
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kwestie swiatopoglqdowe badanych a
lacja.

nast~pnie

ich wzajemna kore

45. War a k 0 m s k a H a lin a Poglq.dy na zycie zakonne a uzna
wane wartosci mlodziezy zenskiej I-szych i IV-tych klas szk6l
podstawowych w czterech parafiach waTSzawskich, Warszawa
1976, praca I:I1agisterska , Arch. ATK.
Opracowanie zawiera. analizy oparte na badaniach socjologicznych
dziewczqt z czterech parafii warszawskich (dzielnice: Praga, Br6dno,
Saska K~pa , Zoliborz). W kazdej z parafii przeprowadzono w czasie
przeznacwnym na lekcje religii badania dwu grup katechetycznych
szk61 srednich. Pr6ba obj ~la 239 respondent6w. Autorka analizuj e
hierarchi~ wartosci tej mlodziezy i na jej tIe poglqdy na zycie za
konne.
46. W 0 lo s z y n Tad e u s z ks. Ksztaltowanie si~ ocen moralnych
u mlodziezy, Warszawa 1970, praca magisterska, Arch. ATK.
Bada-nia przeprowadzono w punk tach k a techetycznych czterech pa
rafii warszawskich polozonych w dzielnicach: Sr6dmiescie , Ochota
i Mokot6w. W ankiecie audytoryjnej uzyskan ~ 240 wypowiedzi mlo
dziezy z klas VII , IX i XI ucz~szczajqcej na katechizacj~ (po 80 z kaz
clego poziomu nauczania) . W pr6bie znalazlo siE: po 120 chlopc6w
i dziewczqt. Przedmiotem badan byl stosunek mlodziezy do obowiqz
k6w moralnych, do kradziezy, do wlasnosci spolecznej, do przepis6w
drogowych oraz do os6b starszych i znajdujqcych si~ w niebezpie
czenstwie. Autor analizuje ponadto wartosci u znawane przez mlo
dziei: wazne decyzje, idealy zyciowe, znaczenie au torytetu oraz war
tosc wi~zi rodzinnej i kolezenskiej .
47. WI' 6 b lew s k a Bar b ar a Ksztaltowanie si~ ocen moral
nych u mlodziezy, War szawa 1974, praca magisterska, Arch.
ATK.
Badania metodq ankiety audytoryjnej przeprowadzono na pr6bie 172
os6b dzieci i mlodziezy (97 chI. i 72 dz.) ucz~s zczajqcych na katechi
zacjE: w czterech parafiach warszawskich (dzielnice : Nowe Miasto,
Mlociny, OkE:cie, Powisle). Respondenci rekrutowali si~ z klas: V,
VII i IX. Przedmiotem dociekan autorki jest srodowisko rodzinne
i szkolne a :na ich tIe ideal moralny mlodmezy : prefewwane .oceny,
preferowane i uznawane wartosci.
48. Z a wad z k a S tan i s I a w a Mlodziez 0 wplywie katechezy
na jej reUgijnosc, Warszawa 1973, praca magisterska, Arch. ATK.
Studium dotyczy religijnosci mlodziezy w 12 lat po I Komuniisw.
Jest kolejnym z serii prac tego typu podj~tych przez osrodek War
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szawski. Tym razem obejmuje 50 os6b (26 m~zczyzn i 24 kobiety),
z parafii sw. Szczepana w Warszawie. MetodCl wywiadu badala au
torka wplyw rodziny, srodowiska szkolnego, zwlaszcza zas katechi
zacji na religijnosc mlodych ludzi. Dokonala charakterystyki praktyk
oraz przekonan religijnych respondent6w, a takze przeanalizowala
wplyw kateohety na ich postaw~ religijnCl.
49. Z i

°m e k

Tad e us zAn ton i ks. Warunki mate7'ialne a po

stawy religijne 'mlodziezy w 6 lat po I Komunii sw., Wars~awa'

1976, praca magisterska, Arch. ATK.
.
Pr6ba losowa obj~la 60 (sposr6d 117) os6b mlodziezy, kt6ra w 1961 r.
pierwszy raz przyj~la Komuni~ sw. w parafii sw. Floriana w WCl
chocku. Przeprowadzono wywiad z ich rodzicami PotClczony z obser
wacjCl mieszkania oraz stanu budynk6w mieszkalnych i gospodar
czych. Na tle opisu warunk6w materialnych badanych rodzin autor
przeprowadzil typologi~ religijnosci rodzic6w i typolo'gi~ religijno
sci ich dzieci, nast~pnie zas podjCll pr6b~ ich konfrontacji.
Ks. Stefan EugeniusI Dobrzanowski
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PRDBA TYPOLOGII
PRZEKONAN RELlGIJNYCH
MlODZIEZY KATOLICKIEJ

Pytanie 0 religijnosc wsp6lczesnej mlodziezy jest cillgle aktualne
a odpowiedz niela'twa i z wielu powod6w niepelna. Niepelnose od
p ow~edZi; na t o pytanie wynika juz z faktu, ze problem dotyczy
gl6wnie sfery zycia nadprzyrodzonego, to zas wymyka si~ zar6wno
potocznym obserwacjom, jak r6wniez tylko w zewn~trzn)'ch przeja
wach uchwytne jest na plasz.czyznie nauk empirycznych, jak. socjo
logia czy psychologia religii 1.
Trudnosc okreslenia religijnosci naszej mlodziezy pot~guj e fakt,
'ze chodz'i. tu 0 religijnosc polskq, ta natomiast uwazana jest przez
socjolog6w za fen omen niezwykty (trudny do wyjasnienia) w skali
swiat owej oraz ze chodzi 0 mlodq generacj~, a wi~c t~ kategori~ spo
lecznq, kt6rej postawy duchowe cz~sto Sq maskowane, a ponadto po
zostajq in statu f i eri 2 .
Wreszcie od strony psycho-socjologicznej nie ' ulega wqtpliwosci
fakt wielorakich uwarunkowan wszelkiej religijnosci, zatem i reli
gijnosci mlodziezy - jej uzaleznienie od korelat6.,w psycho- socjo
i bio-gennych. Wsr6d tych determinant zasadniczq rang~ w religij
nosci mlodziezy posiadajq uwarunkowania spoleczne. Splatajq si ~ tu
~ S'ob'a, lub pozostajq w kolizji wplywy Kosciola, rodziny, szkoly,
mass~ediow, grupy rowiesniczej oraz wielu instytucji, grup i prq
dow spolecznych 3.
Jest natomiast rzeczq bezsprzecznq, ze niezaleznie od trudnooci
w odczytaniu aktualnego obrazu religijnosci mlody{!h docenie naleZY
kazdq pr6b~ okreslenia tego stanu, jesli oparta jest na rzetelnie zre
alizowanych badaniach eI?pirycznych. Wartose t~ posiadajq badania,
1 Ks . J. Majka,
82 (1974), s . 259.

" Teologl a praktyczna a

socjo l ogia",

" Ateneum

K a pla Iiskle",

r Por. M. Kozakiewicz, Paradokl y mlodzfezowe, W a r szawa 1970, S. Szuman.
J . Piele r, K s . H. Wer y Iisk i, P sy chologi a 8w iatopoglqdu mlodzlezy, Wars zawa 1933,

passim .
, H . Carrier, Rola grup odni eslenia w i ntegracj f poat aw r el!gijny ch , w : F . H ou 
t a r t (r e d .) So cjologia r eli gii, K ra k 6w 1967, SS . 123-144 .
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kt6re prowadzone Sq na pr6bach .reprezentatywnych, gdyi mogq bye
uog6lniane nie tylko na calose populacji reprezentowanej, ale
w znaczneJ mierze takze na mlodziez 0 analogicznych parametrach
spoleczno-demograficznych w analogieznych srodowiskach, kt6ra
w zrasta przecieZ w tej samej sytuacji spoleczno-kulturowej w na
szej ojczyznie 4.
przedmiotem niniejszego studium bc:dq postawy mlodziezy w za
kresie przelronaIi. religijnych, uog6lnione do tego stopnia, ze podane
w formie typologii przekonaIi.. Bc:dzie to pr6ba typologii swiatopoglq
du 'reHgijnego mlodziezy karo1iokiej, .przebadanej przez auto.r a
w roku 1970 w Skawinie, a w,i~c w srodoWiisk.u dose typowym dla
w spolczesnej Polski, pozostajqcym na styku tl'adycyjnej wsi i Wiie1
kiego przemyslu /).
Bad'ania metodq ankiet i obserwacji dokonane byly na pr6bie 10
sowej obejmujqcej 300 os6b w wieku, 14-24 lat wylosowanych z og6
lu mlodzieZY zamieszkujqcej w rejonie Skawiny 6.
Gl6wnym celem studium jest ukazanie procesow internalizacji re
Jig;ii kartoHckiej w przekonaniachtej mlod!lJiezy O'raz linteg'r acji jej
elementow i funkcjonowarua w sw~atopoglqdzie 7 .
Przedstawiona typologia jest zwieIi.czeniem dokonanych przez au
tora analiz typologicznych w zakresie podstawowych skladnik6w
swi·atopoglqdu r eUgijnego mlodziezy. Jest to Wii~c typologia kom
pleksowa uwzgl~dniaj!!ca zainteresowania reIigijne badanych, ich
stosunek do religii i podstawowych prawd wiary, akceptacj~ war
tosci religijnych i norm moralno-religijnych oraz motywacj~ post~
po wania.
Pomijamy tu szczeg610wq prezen:tacj~ typologii partykularnych,
w kt6rych uwzgl~dniono nastc:puja,ce wskamiki: w z a k res i e z a
i n t e r e ·s 0 w a Ii. - czytelnictwo, rozmowy z rowiesnikami, aktyw
nose poznawczq odnosnie kazaIi. i katechez: w z a k res i e p r z e
k 0 n a Ii. - autodeklaracj~ religijnq, ocen~ chrzeScijaIi.stwa, akcep
tacj~ osmiu podstawowych dogmat6w (istnienie Boga, Opatrznosc,
b6stwo Chrystusa, boskie poslannictwo Kosciola, niesmiertelnosc du
szy, powszechne zmartwychwstanie, niebo i pieklo), w z a k res i e

• L . ;KisCh, Zasadu doboru losowego pr6bu reprezentatt/wnej (w:) S. Nowak
(red.) Metody badaft Bocjologtcznuch, Warszawa 1985, S. 535 nn.
• K. DobroWOlski. A. Stoiak, (red.) Stud!a nad zalogq HutU Aluminium w Skaw tn ie, Wroclaw 1969.
• CharakterystykEl metod nadawczych oraz badanej zbiorowosci podalem w ar
t ykule Chrzescfjan8two w oczach mlodzte:tu. "Chrz esciianln w §w1ecle", 47/9 (1978)
s. 83/84.
1 S . Mika, Uwagi 0 tnterna!1zac1t postaw (w:) '8. Nowak (red.) Teoria pO$taw,
Warszawa 1973, SS. 213-234.
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ide a turn 0 r a 1 neg 0 - rniejsee wartosci religijnyeh wsrod dq
zen zyciowych, preferencja norm i obowiqzkow religijnych,a'kcepta
cja czystosci przedrnalzenskiej i motywacja post~powania. W wy
niku 's zczeg61owych analiz typologicznych w dziedzinie wskazanych
skladnikow uzyskaliSrny przybliiony obraz religijnosci mlodzieZy
uj~tej globalnie, lctory prezentuje tabela 1.
1 •
Tabela 1. Badana mlodziei. wedlug stopnia zaangai.owania religijnego
w poszczeg61nych dziedzinach (w 0/0, N-300)

T y p swiatopoglqdu
I
II
III
IV

konsekwentnie religijny
niekonsekwentnie religijny
ulegajqcy laicyzacji
calkowicie laicki

.Z aintere
sowania

Przeko
inania

24.0
43 .7
.22.3
10.0

51.0
29.3
10.7
tg. O

\ 27.7
49.0
14.7
8.6

100.0

.100.0

1100.0

Ideal

Wskazuje ona, ze bada na rnlo dziez naj bardziej wierna jest religii
w dziedzinie wyznaw a nia prawd wiary, gdyz przeszlo polowa zacho
wuje tu postawt;) ortodoksyjnq. Slabiej przedstawia s i~ rnoralna stro
na swiatopoglqdu religijnego, a n a jslabiej zai:nteresowania proble
rnatykq religijnq. Wiadomo jednak, ze przekonania religijne w yr a
zone w akceptacji dogrnatow wiary 0 tyle Sq gt~ bok9 uwewn~trz
nione, 0 ile z jednej strony lC\:czq si~ z zywyrn zainteresowaniern reli
gijnyrn, zas z drugiej strony, 0 ile rnajq wplyw na zycie, czyli ksztal
t ujq ideal rnoralny. Stqd tez konieczna byla typologia kornpleksowa,
ktora uwzgl~dnia wspolzaleznosc t ych trzech elementow.
Wracajqc do rnaterialow ernpirycznych : stosujqe analizt;) typolo
gieznq zrnierzano do wyodr~bnienia kilku osta tecznych typow swia
topoglqdu mlodziezy , rozniqcych sit;) poziornern religijnosci w zakre
sie zainteresQwan, przekonan i idealu rnoralnego.
Typern idealnym czyli cMkowicie konsekwentnyrn bylby ten, kto
ry by posiadal rowny poziom w szystkich trzech miernikow. W prak
tyee jednak typy takie nie weryfikujq si~, gdyZ wyodr~bnieni e ieh
wymagaloby zbyt wielkiego rozezlonkowania. Analiza danyeh ankie
t owych przy zastosowaniu niewielkich uog61nien pozwolila ostatecz
nie na wyodr~bni eni e pit;)ciu typow swiatopoglqdu badanej rnlodzie
zy, ktore przedstawia tabela 2.
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Tabela 2. Mlodziez
(w

0/ 0,

Lp.
I
II

III
IV
V

N

wedlug

=

przynaleznosci

do

typ6w

swiatopoglqdu

300)

Nazwa typu
chrzescijanski konsekwentny
chrzescijanski niezupelnie konsekwentny
chrzescijanski niekonsekwentny
zlaicyzowany
laicki
Og61em

20.0
50.0
15.0
6.3
8 .7
100.0

1. T Y P c h r z esc i jan ski w

pel n i s w i a do m y i k 0 n
s e' k wen t n y - cechuje go maksymalna akceptacja prawd
wiary oraz pelna internalizacja modelu moralnosci chrzescijan
skiej a takZe wystarczajqca aktywnosc w dziedzinie zaintereso
wan religijnych.
•

II. T Y P c h r z esc i jan s ki n i e z u pel n i e k 0 n s e k w e n
t n y - cechuje go niepe1:na internalizacja doktryny wiary i m o
ralnosci chrzescijanskiej oraz srednie lub niewielkie zaintereso
wanie r eligiq.
'
III. T y p c h r z esc i jan ski n i e k 0 n s e k wen t n y - cha
rakteryzuje si~ wysokim wskaznikiem pewnych skladnik6w
swiatopoglqdu, przy braku r6wnowagi innych. Jest to b1'ak in
tegracji swiatopoglqdu chrzescijanskiego, gdyz zachwiane Sq
proporcje mi~dzy wia1'q, moralnosciq religijnq oraz zaintereso
waniami religijnymi.
IV. T y p z 1 a icy z 0 wan y - cechuje go minimalna akceptacja
prawd wiary i modelu mo1'alnosci chrzescijanskiej oraz bra k
zainteresowan religijnych lub zainteresowania krytyczne.
V. T y pIa i c k i - charakteryzuje go calkowity brak akceptacji
dokt1'yny chrzescijanskiej o1'az chrzescijanskiego idealu moral
nego, a w zainteresowaniach krytyczny stosunek do ideologii
religijnej lub calkowita oboj~tnosc.
Zdajemy sobie spraw~, ze wprowadzona typologia, jak kazda inna
zresztq, jest w duzej mierze schematyczna i zawiera znaczne uog61
nienia, podczas gdy postawy swiatopoglqdowe mlodziezy Sq bardziej
zr6znioowane. Wydaje si~ zatem wskazane przeprowadzenie bardziej
szcZeg6lowej charakterystyki mlodziezy reprezentujqcej wyodr~bnio
ne typy swiatopoglqdu.
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Typ I skupia mlodziez ortodoksyjnq tak w sprawach wiary jak
i moralnoSci chrzescijanskiej. Nalezy postawie pytanie, czy ortodok

sja ta jest juz dojrzalq postawq religijnq, czy tez malo przemysla
nym konformizmem w stosunku do prawd wiary i zasad moralnoSci
chrzeScijanskiej.
Majqc na uwadze, ze przeprowadzone analizy typologiczne opie
l"aly si~ na wyg6rowanych rygorach ironsekwencji dotyczqcej nie
tyle zewn~trznej deklaracji, ile przekonan, wartosciowania i moty
wacji, mozemy na postawione pytanie odpowiedziee pozytywnie. Na
lezy sqdzie, ze zakwalifikowani do tego typu stanowiq grup~ mlo
diiezy 0 swiatopoglqdzie gl~boko religijnym, zawierajqcym zinterna
lizowanq doktryn~ chrzesdjanskq. Jest to wyznawanie wiary swia
dome i refleksyjne, polqczone z nastawieniem apostolskim, impliku
jqce doskonalq motywacj~ post~powania moralnego, gdzie pierwszen
stwo majq motywy religijne, mistyczne, oraz calkowiiq konsekwen
cj ~ w przyznawaniu pierwszenstwa wartosciom religijnym i religij
n ym normommoralnym.
W oparciu 0 bogaty material empiryczny jestesmy w stanie przy
toczye wiele dodatkow ych WSkaZIlik6w stanowiqcych spraw dziany
tej dojrzalej postawy r eligijnej. I tak np. sprawdzianem r efleksyj
nego podejscia do spraw wiary jest przewaga w tym typie mlodZiieiy,
kt6ra pod poj~ciem "czloWl.ek wierzqcy" rozumie czlowieka zacho
wujqcego k onsekwencj ~ wiary wyznawanej rozumnie, post~powania
moralnego plynqcego z wiary oraz pozostajqcego w kontakcie z Bo
giem przez spelnianie praktyk religijnych. Wypowiedzi dotyczqce
tego problemu szczeg6lnie akcentujq wiar~ , czyli przekonanie reli
gijne, podczas gdy globalnie w calej zbiorowosci przewazajq w ypo
wiedzi akcentujqce spelnianie praktyk r eligijnych i zachow ywanie
przykazan. "CZliowiek wierzqcy - pisze 15-1etni osmioklasista - to
. ten, kto przyjmuje i rozumie zasady wiary or az przynajm niej stara
si~ zye wedlug nich". "WierzqcYI\l jest ten - stwierdza 20-1etni stu
dent polonistyki - kto posiada przekonania religijne, pr owadzi zy
cie etyczne, spelnia praktyki reIigijne" . "Czlowiek jest wierz!lcym,
k iedy wie i zna, w co w ierzy i systematycznie praktykuje" - w y
powiedz 18-letniego pracownika umyslowego z wyksztalceniem sred
nim.
.
Sprawdzianem dojrzalej postawy religijnej t ego typu jest zrozu
mienie dla idei powolania kaplanskiego oraz przewaga wypowiedzi
dotyczqcych modelu kaplana, u jmowanego przede wszystkim w kate
gorlach religijnych. W grupie tej 66.7°Yo posiada zrozumienie dla\ po
trzeby powolan kaplanskich, podczas gdy globalnie w calej ·populacji
tylko 37.3010 rozumie ide~ powolania kaplanskiego. Obok zalet m o
ralnych i intelektualnych wymagajq przede wszystkim od k aplana
za'a nga i owania w wartosci Tel-ig,i jne . Ty\powym przykllCldem jest wy
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powiedZ: "Dobry kaplan wedlug mnie to: sprawiedliwy, nie materia
lista, wierzy w Boga-, zna dokladnie prawdy wiary. Jedyn!!, jego mi
lOSci!!, to milose Boga - uczciwy wobec Boga i ludzi" (dz. 1. 18, szk.
lic. kl. III. poch. rob.).
Mimo, ze do grupy tej z::taleiy takze mlodziez rocznikow najmlod
szych, ktora nie przeszla jeszcze rozwojowego kryzysu wiary, to jed
nak mozna uwaiac, ze mlodziez tego typu - bez wzgl~du na wiek 
reprezentuje postaw~ doskonalej internalizacji ideologii religijn ej
i joot w znacznym stopniu uodporniona n a wplywy laicyzacji. Typ
ten obejmuje 20%, czyli piqt q cz~s c zbi{)rowosci.
Typ II - skupia mlodziez 0 swiatopoglqdzie chrzescijanskim nie
zupelnie zinternalizowanym, i obejmuje 50.0% zbiorowosci. Cech q
wspolnq w:;zystkich przynaleinych jest znaczny stopien religijnosc1
swiatopoglqdu, przy braku pelnej akceptacji prawd wiary lub nie
w pel'ni doskonalym pod wzgl~dem religijnym systemie etycznym.
W dziedzinie wiary S!!, to najcz~sciej wqtpliwosci dotycz!!,ce niekt6
rych tylko prawd lub nieznajomosc tresci tych prawd. W dziedzinie
m oralnosci jest to nie zawsze doskonala motywacja religijna lub nie
doskonala hierarchia wartosci, polegaj!!,ca najcz~sciej na preferencji
pewnych wartosci czy n orm chociaiby religijnych , ponad najwyZszq
norm~ i chr zescijanskq, jak!!, jest milose Boga. S!!, to wi~c motywacje '
i wartosciowania malo zintegrowane wokol naczelnej idei religijne].
Jak widae, 0 zroinicowaniu postaw w ramach tego typu decyduj e
nie tyle stosunek do wiary, gdyz w tym zeikresie odchylenia s!!, nie
wielkie, ale przede wszystkim r6Zny typ motywacji lub hierarchii
w artosci. Na skutek tej dyferencji postaw w zakresie chrzescijanskie
go idealu moralnego jestesm.y w stanie w yroznic - w ramach t ego
typu - trzy podtypy. Skupiajq one mlodziez religijn!!" gdyz w za
sadzie, mimo w!!,tpliwosci, ortodoksyjn!!, w obec m agisterium Koscio
la, posiadaj!!,c!!, zdecydowa nie religijny ideal moralny, ale r ozni!!,cq
'
si~ odr~bn!!, orientacjq religijno-mor alnq.
a) Rei i g i j n i. Grupa ta skupia 50 respondentow, czyli .33.3%
typu II, co w stosunku do calej zbiorowosci stanowi 16.7%. Jest t o
mlodziez n ajbardziej zblizona do typu I. Wspolnq cech!!, calej gru
py jest motywacja religijna k onsekwentnie mistyczna, przy pomniej
szon ej akceptacji prawd wiary (21 r esp. - 42.0010) lub pomniejszonej
akceptacji chrzescijanskich norm m oraln ych , ,co znajduje gl6wnie
wyraz w o dmiennych poglqdach w dziedzinie etylci przedmalzenskiej
(27 resp. - 54.0010). Hierarchia wartosci rna ch arakter religijny kon
sekw€'lltny (20 resp. - 40.0%) lub niek onsekwentny (30 resp. 
60.0010).
b) For m a l i s c i. Stanowiq grup~ 59 r eprezentantow, czyli 39.3°/.
typu II, a za tem najliczniejszq w tym typie. Religijnosc ich rna ch a
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rakter tradycyjny; rytualno-legalistyczny, gdyz najwi~kszy nacisk
kladq na praktyki religijne i przykazania. Te fdrmy religijnosci eks
ponujq ponad IObOwiqZ~i milosci Boga ibliiniego. Z og6lnq postaWq
wiernosci dla nonn i ryt6w koresponduje u cz~sci rnlodziezy wier
nose dla obowiqzku czystosci przedmalienskiej. Akceptacja prawd
wiary jest najcz~sciej pornniejszona (32 resp. - 54.20/0) przez wqtpJi
wosci. Hierarchia wartosci rna charakter konsekwentnie religijny
(25 resp. - 42.2010) lub niekonsekwentnie religijny (34 resp . 
57.6010). Przewazatu rnotywacja l~ku (soteriologiczna i psychologicz
no-spoleczna, np. l~k przed spowiedziq).
c) H u rn a n is d. Jest to grupa najrnniejsza w tym typie (27.4% ).
Wspolnq cechq tej rnlodziezy jest preferencja obowiqzkow nat ural
nych, zwlaszcza dotyczqcych dobra bliiniego, przed obowiqzkarni
i motywami religijnymi. Jest to orientacja antropocentryczn a,
a w pewnym stopniu takze socjocentryczna, gdyz z wrazliwosciq na
dobro c:zHowieka lqczy wrazliwose na dobro spoleczne (cz~sciej p od
kresla obowiqzek poszanowania wlasnosci spolecznej , walki 0 spr a
wiedliwosc, wartosc pracy spolecznej, itp.) .
Akceptacja wiary jest u wi~k s zosci pomniejszona (610/0). Zatem naj
wi~ksza cz~sc typu II to mlodziez 0 religijnosci raczej tradycyjnej,
opartej na autorytecie i malo po gl~bion e j.
Typ III - obejmuje rnlodziez chrzescijansk q najbardziej przeci~t
nq, gdyz w swiatopoglqdzie jej wspolistniejq duze niekol1sekwencje
i niescislosci. Stanowi on 15.0~/o zbiorowosci.
Wysokie wskazniki religijnosci w dziedzinie wiary u znaczne j
cz~sc( tej grupy (27 resp. - 60.0010) nie korespondujq z religijnq rno
ralnosciq i odwrotnie, a n awet istnieje duze zroznicowanie wskazni
k6w religijnych w r amach samego systemu etycznego (wspolistnie
11i·e ty.p6w I Ii III w zakresie 'clZterech w yzm acz.n:ilk6w rna miejs ce u 10
resp.) .
Jesli idzie 0 wiarp, - 11 respondentow posiada wi a r~ integr aln q,
16 respondent6w wiar~ minimalnie uszczuplonq przez wqtpliwoSci
wsp6listniejqce przewaznie z brakiern wiedzy religi jnej, 18 r esPQl1
dentow wiar~ pomniejszonq przez wqtpliwosci i negacj e dogmat ow.
Podobnernu zr6znicowaniu podlega skladnik moralnosci, gdzie stwier
dza si~ brak r6wnych poziom6w we wszystkich przyj~tych mi erni
kach. Zwracarny wi~c uwag~ na wskazniki najcz~sc i ej wyst~puj q ce :
wartosciowanie jest tu najcz~sciej religijne niekonsekwentne (II) 
27 resp.); preferencja obowiqzk6w moralnych wskazuje takze n aj
cz ~scd.ej na ,t yp (II) chrzescijanskd [l'iecios'l mnaly (22 Tesp.). W m oty 
w acji dorninuje typ religijny niedoskonaly (32 resp.) : w kodek sie
seksualnym przewaza typ dewiacyjny poza dwoma r espondentam i
uznajqcymi czystosc przedmalzenskq.
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Widac zatem, ze mimo duzego rozczlonkowania postaw, dominujq.
postawy reprezentujqce typy przeci~tne tak w zakresie wiary, jak
i moralnosci. Podobnie w zakresie zainteresowan religijnych wyst~
pujq tu wszystkie cztery poziomy zainteresowan, chociaz dominuje
typ srednich zainteresowan oraz typ bierny.
Wydaje s i~, ze mlodziez om6wionego II typu swiatopoglqdu, ze
wzgl~du na duzq mobilnosc postaw i brak ich in tegracji w . ramach
swiatopoglqdu jest w duzyrn stopniu narazona na wplywy laicyza
cji.
Typ IV - obejmuje mlodziez, kt6rej swiatopoglqd w bardzo du
zyrn stopniu ulegl juz laicyzacji. Jest to 8.70/0 badanej zbiorowosci .
W zakresie wiary stwierdza si~ u tej mlodziezy kwestionowanie wi ~ k
szosci dogmat6w. U siedmiu responden t6w jest to podda wanie do
grnat6w wiary w wqtpliwosc, natomiast u pozostalych jest to odrzu
cenie wi ~k szo s ci dogmat6w w formie za przeczenia .
Stan ten iffiozrra dkreslic jako gl ~bokJ kryzys Wli ary. Na pytanua
o trudnoscli 'W wie rze, trzynastuodpowiada zaprzeczeniem, O1ato
miast z po:ws talej trzytnas11ki pnzyrzmajqcych 'si~ do truooosc.i, dzie
si~iu respondent 6w pr6buje wska'z ac na powody swego kryzysu
wiary . W kilku wypad,kach jest to wyn:i'k zaJIl~edbail w naucerelrigii
i w praktykach religijnych, w dwu innych pr6ba refleksji nad
zyciem i prawdami wiary. "Moje trudnosci - pisze 18-letnia lice
alistka - zrodzHy si~ pod wplywem dotychczasowych cierpien, n a
skutek czego nie bardzo wierz~ w P a na Boga". Inny siedemnastola
tek pisze: "Nie mam dowod6w wyjasniajqcych mi istot~ samego Bo
ga" .
U wi~k szosci jest to jedna k postawa bierna wobec narastajqcych
t rudnosci i wqtpliwosci w wierze. Typowyrn przykladem braku re
fleksji n ad prawdami wiary jest wypowiedz 23-letniego studenta
Wyzszej Szkoly Muzycznej : "Nigdy nie zastanawialem si~ nad tymi
spra'Wa~ dlatego nie wiem jak ·odpowiedziec" . Kryzys wiary u tej
mlodziezy pOll ega ,WIi~c raczej lIla daleko pos'LlJni~tym zoboj~1mieniu .
Wia ra posiada 'Wti~ctu postac szczqtkOWq Ii poza zewn ~trznq dekla
racj q skazana jest illa stopniowy zamllik.
W skladniku moralnosci tego typu swiatopoglqdu istniejq r6wniez
szczqtkowe formy religijnosci. PiE:c os6bopowiada si~ jeszcze za dq
zeniem do wartosci religijnych (np. zbawienia) , trzy inne osoby
uznajq pewne obowi!\Zki religijne (nalezy tu Msza sw. i sz6ste przy
kazanie) , natomiast az dziewiE:tnastu respondent6w odwoluje si~ do
religijnych motyw6w post~powania, z czego dziesi~ciu wyrnienia mo
tywy niedoskonale, g16wnie ° charakterze spolecznym, a dziesi~ciu
motywy mistyczne (mimo, ze nie praktykujq ,o raz k{vestionujq nie
mal wszystkie dogmaty). Widzimy za.tem, ze mlodziez odchodzqc od
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Kosciola szybciej porzuca prawdy wiary, nast~pnie praktyki r eli
gijne, natomiast najdluZej zachowuje pewne elementy moralnoiici
. religijnej. Jest to problem wymagajqcy jednak specjalnych badan,
nie wftadomo bowiem, jakq rol~ odgrywajq tu nawyki wyrobione
w religijnym wychowaniu, a takze czy abstrakcyjne motywy, jak np.
milose Boga, nie Sq dla nich formq psychologicznej 'racjonalizacji.
Trudno bowiem motyw milosci Boga przyjqC za dobrq monet~ u tych ,
kt6rzy wqtpiq w Jego istnienie.
Nie brak 'wi~c postaw pelnych sprzecznosci. Tak np. 20-letni re
spo!ldent, pracujqcy, z wyksztalceniem zawodowym, twierdzi, ze
zachowuje post z milosci do Boga, mimo ze zdeklarowal si~ jako
.niewiertqcy, przywiqzany do religijnych tradycji i nieregularnie
praktykujqcy. Mimo ze odrzuca wszystkie dogmaty, odmawia jeszcze
pacierz i uc~szcza na nabozenstwa w wielkie swi~ta, got6w jest t ak
ze radzic si~ ksi~dza w sprawach wiary. Inny krancowy przyklad t o
21-letni chlopiec pracujqcy. z wyksztalceniem srednim. Uwaza si~ za
wierzqcego i akceptuje istnienie Boga, b6stwo Chrystusa, niesmier
telnosc duszy i dogmat 0 niebie. Odrzuca natomiast wszelkie zasady
religijne w dziedzinie m oraInosci. "Wsp6aycie seksuaIne m lodych 
jak twierdzi - zawsze jest dozwolone, gdyz w chwili stosunku ko
cha si~ kazdq partnerk~ ". Jest takze przekonany, ze g16wnie brak
uswiadomienia seksualnego powstrzymuje mlodych od praktyk sek
sualnych. W dziedzinie etycznej nie deklaruje on zadnego z m oty
w6w religijnych, ani 'n ie podkresla zadnej war tosci, ani tez obowiq2
ku religijnego. Stwierdza si~ wi~c w tym wypadku calkowity roz
dzial wiary i moralnosci. Religia nie funkcjonuje juz zu pelnie w jego
systeroie moralnyn:J..
Przytoczone dwa przykla dy swiatopoglqdu m lodziezy zlaicyzowanej
wskazujq, ze wizja swiata i Zycia jest u niej pelna sprzecznosci. Nie
jest to je~zcze postawa calkowitej niewiary, choc bar dzo bliska ate
izmu.
Moma by s i ~ pokusic t akze 0 badania, w jakiej mierze na odejscie
mlodziezy od wiary m a w plyw demoralizacja seksualna. Omawiany
typ na odcinku etyki seksualnej , w calosci odrzuca no rm~ religijnq,
ponadto zas szesciu respondent6w plci m~skiej odrzuca y; tej dzie
dzinie w szelkie normy moraIne, twierdzqc, ze wsp61zycie jest zawsze
dozwolone, zwlaszcza dla przyjem nosci. We wszystkich tych wypad
kach stwierdzic mozna daleko posun i~te zaabsorbowanie zyciem sek
sualnym, kt6re zdaje si~ stwarzac smiertelny klimat dla' zycia religij
nego. Zwazywszy, ze jest to 23.00/0 mlopziezy tego typu, mozna w y
s uwac przypuszozenie , i z br ak m otywa cji ,r eligijne j w tej OOiedzi1nie
przy n Ledoborze glE:bokich motyw6w ll1atura1n ych prowadzi do de
moralizacji.
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Typ V skupia niewielkq grup~ mlodziezy (6,3010), ktora defini
tywnie ierwala z wiarq i moralnosciq chrzescijansk q. Wi~cej niZ po
Iowa tej kategorii zachowuje jednak jeszcze konformizm w stosunku
do Kosciola, wyrazajqcy si~ w praktykach religijnych, kt6re spelnia
ze wzgl~d6w spolecznych 1ub z osobistego przywillzania do tradycji.
Zakres praktyk ogranicza si~ wylqcznie do uczestnictwa w niedziel
nej lub SwiC\teC2lllej Mszy swi~tej. Pi~ciu praktykuje sezonowo, czte
rech nieregularnie, zas jeden praktykuje w kazdC\ niedziel~ ze wzgl~
du na ,r odzic6w (z kt6rymi razem UCZ~S2icza). Z praktykq sakramen
talnC\ oraz z mod1itwq prywatnq zerwali wszyscy w wieku i3-1 6 '
1at zycia.
J est teraz ,rzeCZq interesujqcq, jaki swiatopoglqd wyznaje ta mlo
dziez, kt6ra calkowicie odrzuca ideologi~ chrzescijanskC\. Otoz utrata
~ary i zerwanie duchowych wi~zow z Kosciolem nie wiqze si~ tu
z przy j ~oi em ja<kiiej<kolWiiek [deologtii ruereligijnej. ,S zesc osob okre
sIa swoj i deal iyc~owy w f,o rmie og6lnej, bezakcent6w !ideologicz
nych; 'reszta zas zaprzec2ia rLs1rrrieniu i deal6w zyciowych.
Zasadniczym rysem niemal calej tej grupy jest postawa aideolo
gi czna, k tom odrzucajqc iWtSzelkq Iideo1ogi~ u2inaje "wlasny swia
topogIqd" i "w lasnq Im oraln osc" .
Tylko polowa mlodziezy z tej grupy twierdzi', ze dqzy do uformo
wania w lasnego niereligijnego swiatopoglqdu, niekt6rzy nawet twier
dzq, ze go posiadajC\, lecz w gr uncie rzeczy jest to sytuacja zagu
bienia ideologicznego. Wskazujq na to wypowiedzi odwazne, ale n ie
pozbawione logicznych sprzecznosci: "Uwazam siebie - pisze 21-let
ni student szkoly pomaturalnej - za swoistego deist~, z szacunkiem
dla wiary, ale bez boga". Podobnie ,t wierdzi 19-Ietni maturzysta 
"mam wlasn e poglqdy, nie uznaj~ zadnej religii, l'ecz jestem ideali
stq, a nie m ateriaIistq".
R6wniez przekonania w dziedzinie moralnosci polegajq u tej mlo
dziezy na tzw. wlasnej moralnosci lub inaczej - na "kierowaniu si~
swoim zdaniem". Moralnosc ta p olega gl6wnie n a niechElci do p rzy
jElcia norm jakiegokolwiek systemu moralnego. Niekt ore wypowieclzi
wskazujq niedwuznacznie, ze zadecydowal tu w ybor latwiejszej dro
gi Zycia : "P rzyk azan nie staram si ~ zachowywac" (chi. 1. 16 poch. .
into s2'!k . techno k l. I), "Paaierza Illiie o dmaWiiam 'Od 12 I10ku Zycia
z powodu lenlistwa" (chI. 1. , 16 poch. into s2ik. techno lId. I), "Idealu
zyciowego nie posiadam. Gdybym go mial, bylbym bardziej zdecydo
wany, a t ak to r o b~~ co mi si~ podoba". (chI. 1. 19 poch. into w yksz.
sr. n iepr ac.).
Nielatwo wykry c, jakie Sll glowne przyczyny utraty wiary przez
te jednos1l1d. Kilku z ni ch pow,o ruje siEl rna :niesdslosci doktrynalme
cnr,z esoijanstwa, ale zaden !l1ie pr,z ytacza konkretnych zarzut6w.
W krytyce religii najdalej posuwa si~ dwu r espondent6w, z ktorych
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jeden twierdzi, ze cz1;owiek stworzyl sobie bogow, a drugi podobnie,
ze religia chrzeScijanska jest zbiorem mit6w. Z porownania z innymi
ich wypowiedziami odnosi si~ jednak wrazenie, ze przytoczone argu
menty Sq racjonalizacjq wczesniejszego odej scia od wiary, ktore do
konalo si~ w 13 i 14 roku zycia na skutek zerwania z katechizacjq
i sakramentem pokuty.
Wsr 6d zasadniczych powodow przyj~cia postawy niewiary przez
omawianq grup~ mIodziezy moima dostrzec trzy. B~dzie to w pierw
szym rz~d2iie nieznajomosc ideologii chrzescijanskiej. Przemawia za
-t ym fakt, ze u pi~tnas~u os6b z tej grupy stwierdzono skrajnq igno
rancj~ religijnq, co najjaskrawiej wyst~puje w twierdzeniu, ze Chry
stus jest postaciq mitologicZllq. Inny pow6d, to wczesne zerwanie
z katechizacjq i zaniechanie praktyk religijny.ch i sakramentalnych,
co doprowadzilo z czasem do zaniku poczucia rzeczywistosci nad
przyrodzonej. Wi~kszosc tlumaczy si~ tu brakiem potrzeb religijnych,
podaj qc uzusadnienie w formie: "nie pociqga mnie to", "nigdy nie
sprawialo mi to przyjemnosci", "wyroslem z tego", "to mnie rue irn
teresuje" . Sq to jednak uzasadnienia plytkie, usilujqce usprawiedli
wic lenistwo duchowe.
Omaw li ane tu zjawiS'k,o wsrod peWinej cz~sci mbodZliezy jest zatem
dose 'i nteresujqce w wielu ia spektach i wymaga bardziej wnwkli:wy ch
badan od s trorny psychologioznej .
W aspekcie socjologicznym n a uwag~ zasluguje brak zaangazowa
n ia w ideologi~ aremgijnq I(}ralZ pozytywna ocena chrzescijanstwa
od stmny spolecZlnej. Wi ~ksz ose z nkh 'pocikJresla duze ~aczenie
chrzesoijanstwa dla ludZJkosci. Mtodz[ez ta IIIlimo sktorllIl'Osci do p o
ch opnego lkrytycyzmu nlie Iz dradza uraz, ani uprzedzen wobec Ko
sciola, a w stosunlk u do duchoWlIlych wys uwa wys'Olklie wyunagania
pod wzgl~dem walor6w naturalrnych, a iZwIaszc'Zia moralny ch; do
ceni a takze rol~ spolec2'Jllq ikl8.pIalnow i me przejawia braIku sza
cunku dla niah. Wska'Zu je to, ze mimo u traty wJ'a ry p02iOs ta je u t e j
mlodziezy pozytywne odniesien'ie do Kosciola, jalko gl'UPY spo
lecznej.
W poszukiwaniu korela t6w spolecznych i demograficznych tego
r odzaju postaw mlo dziezy przeanalizowalismy nast~pnie mozliwosc
wplywu wielu czynnik6w. Wyniki wskazujq, ze stan uwewn~trznie
nia religii katolickiej w przekonaniu mlodziezy uzalezniony jest po
zytywrnie od reliigijnosci rodzicow i I8.tIDosfery w To dzinie.
Z podstawowych wnioskow, Jakie nasuwajq si~ na kanwie pOwyZ
szych rozwazan, na uwa g~ zasluguje fa kt niespojnosci przekonan re
ligijlnych u wti~k'Sz osc.i mIodiZiezy k atolidciej, oraz domirnujC!,ce zja
wilSko 'Post~pujqcej z wiek,i em oboj ~ tnosci reli<g.ijnej . Nalezy t alkze
podlkreslie, ze :pogl~ bienie zy,c~a religijnego u mniej szej gn.lpy m lo
dZliezy ma swoje fund a menty w relig,ijnosci rodziny i w tk ontaik c'ie
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Z zycleffi s polec~noSci paraf.iamej. Zatem praca duszpasterzy Illad
mlodZ'iezq katolickq moze bye owoona gloW111ie wtedy, gdy jes,t po
p aTta dlug,odystal!1Sowy~ dU5zpasterstwem ,! 'odziny.

ks. Stefan Eug,eniusz Dobrzanowski
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CAlA LUDZKOSC W CHRYSTUSIE
Jedmym z rnaszych zastrzezen wobec 'Poszukiwarua zjedmtx:zelliia
z Chrystusem w osobistej modlitwie jest to, ze ten sposob szukania
Bog-a jakby OOwraca rnaSZq uwag~ od ludzJi, nJarSzych braci. To jest
egoistyczne poszUikiiwarnie, kt6re me IprOWIadzi do II1!irczego, a tylko
odcirna rnas '0 0 swaata i od ty,e h, Ik!t6rzy szamOCq s'i.~ wsr6d meZ'li-c'Zo
ny;ch prohlemow.
JeS't 'p rawdq, ze ip ewien ty;p rposZUlkiwarnria ,z yoia lWewrn~'WZiI1egO
rzeczy'wiscie czasem 'l'OClzi egoi-zm, 'Podobnie ja'k dziecko zwraca si ~
k u samemu sobie, odat1ry'wajqc ,c zym jest. JeS't na,t dmiast !l"ZeCZq
pewrnq, ,z e ,c hrzescijanstwo !l1Jigdy ni'e wysuwalo lidealu "swi~tego
d la sameg,o siebie" , ktory IOOzwirnql si~ w buddyzmie, a Tiaczej riv je
go odrrniarnie zwarnej "Malyrrn rwozem" ; kt6ry PQPychaarhatbw do
poszulki,w iarni'a nfurwany rue Itr.OSZCZq'C SIi ~ 0 rirnnY'ch. W sWlojej drodze •
do nri;r:warny, ten s'pragrnd01llY wolnosdi czlowiek me spotytka mkogo
poza sobq samym. Aby dojsc do celu, musi oproznic si~ ze wszyst
kJiego. Jest zawsze sam-otny w swojej drodze, a 'i!m d aIej si~ posUIWa,
tyro baTd2liej jest samotny.
W lS'W'ojej drodze wewn~r.znej .chrz€iScijamrn mgdy me jest samo
1my, rmozeOlpUSc1c s'Wliat, IzamkJllqc SIi~ w samo~lQsci , ;a.le IIrigdy rue
jes't sam. Jezeli udaje si~ rna sarmortnosc, to wlaSnIDe W oelu spotika
!!'li'a tK'og'os - Chrys tusa, a w Nrum calej ludz~osci .
JeZeli Ic hrzescijarnin 1l'SUW,a si~ IZ przyczy;n egoiS'tylcZil1ych, b~zie
m6g1 pTiowadzic 's wojq rm'Odlirtrw~ dla tego spo~anJi.a, ale uda mu si~
to jedylIrie, ,g dy przytWlalSzczy Chrymusa dla sile bie ~ odm6wti. wstq
pienia do Jego sllkoly. Pl1Zeci'WlIli~, !llormalnq tpOs'tawq czrowieka,
k t6ry od'chOOri, laib y iffiodl!ic 'sIi~, jest wejsci,e w diialog z Chrys'i:U
sem . Juz ;przy pieJ:lWlszych kirokaoo w 's amotnlosdi zostaje Sk01llfron 
towany 'Z Chrystus,e m, z tym OhrySitusem, lk tOry nie ohce, by czlo
wie'k 'z wra!cat s~~ I~U samermu 'Soibie. Na!UJ~a e'Wangeli<OZI1a desrt roe
przejednalIlym IWirOlgiem eg,oizrnu. Czlowtiek modlq,cy si~ pl1Zyjmuje
postaw~ otwarci'a si~ lIla drugiego cztOWiie!ka. Jezeli 2lwr6ci si~ Iku
s a memu sobie, -slow-a ChryStusa ib~q scigac bezustalnJnJie to jego
pragnienie Ipos'Zukiwalnia osobistej dos'k'ona~osci .
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Chrys'tus nie jest 1ll!auezycielem stoj~cym ipl'Zy 1n85, .a:by n'a s uczyc
slrnpiania si~ lIla sob'1e S'a!IIlym. On jest d.rogll, Ik tOra prowadlZli nag.
do ,gl~bi lnaS'zej isOOty. On jesrt; zawsze 'We 'W'Il~r2ill mega modlitew
nego lS'k:t:u. On rome 7lIIlusm, abym Im-oczyI z otrwail"tym sereem i m e
pozwala mi. ~ykac si~ IW some. Jeze1i 'to uczy'11i~, ~Il'ajd~ na we
mego 'Zwrotu ku sobie tego CbTystrusa, ktOry mnie '2Jl'Ilusi, ,a,bym
siebie opuscil.
'
Wiiem, ze mog~ jedlIl'atk przywlas210zye s obie ChrystU'sa, tTczynic
. G o mojq O'sobis tq ,w lasnoscill i 'W ten sposob zadowdliie 'Swoj egoi2lffi.
Ale jeszcze wtedy, jezeli jestem ,ehO{: troch~ ,poslus~y Jego lIl:auce,
On mJIrie 2lffiusi dO' patrzerui.,a Jego IOczami, dO' 'lmc:hailll1a <tym S'a
mym sercem. I daj'e mi dO' kochania 'e aly Swi,'ait. W Ohrys:tusie od
krywa!IIl wlas nie caly SWiat... Nie rtyillko Swii~CIi zosltajq 'Z8Jproszeni,
przy koQI1cU swej 'ffillstycznej w~dtr6wlci, do tej unliwelrsa:lm.ej milosci.
Stawl'ajqC pierws;zy am-ok 'w sa!IIlO'tInosci, oz~owi€lk odInajduje jedtno
czesroe 'c alq 'l udzflmse. T.a 1udzkO'SC zas <to me ludzkose ideallIl'a, Wli
dzialna w zloeistej dali, ale to ten ezlowiek potrzebujqey pomoey,
to ten, k torego nie mog~ zniese i na ktorego unosz~ si~ gniewem.
Nie powinnta is1miiee w ,c hrzcictijansuwie .modlitwa 'Z'amlmri~ta
w sobie samej, gdy.z Bog jeSt milosciq - 'W nas i popr.zez nas 'wszy
s1ilci'eh do tej milosei zaprasza. W Kosciele listni'e jq jediI1ak rozmaite
ppwolarna 'i iWto>tnie niekt6rzy Iudzie Sq powol8!ni do opusZ'czenia
swiata, aby loddae si~ 'konrtemplaeji Bozyeh tajenmic. Jest rtatkze
rzeezq pewnq, tie to 'Ws,r 6d IIlti!ch wl8.iSlI1ie spotyka si~ najlkzniej tych
"uniwerSalnych bralc i" z Tasy Ojca de FoucaIuld ozy Teresy od Dzie
ci~t!ka Jezus, tych, kt6rzy odtkryId. , ze Ii.'c h misjq 'W KoScie1e jest
stae si~ jego s ercem i miloSciI\.
Jezeli Ilctos rue wierzy rw wartoS{} tego 'po21ll'a nia , lIm6Te kontem
platycy il1a!bywajq w blisk'osci z Bogiem, Ito me 7Jl'oz'll:mi'al duch!a
chrnescijaflskiego. Kazdy chr2JeSdijaillin rna bye takiim lk'O'Illtempla
tylkiem, ho od niego ,w ymaga . si~ rue tylko IIIliloSc:i. tych, 'k tOrych
z n.i:m IIlCZI\ W!i.~zy sympatii, ale mHosci wszys'tldch ludzii.. Wqtpti~
zas, a1:?y do ,t ego wysta:rczyl'a 'S8!ffia <Cil1ata humamtarnosc:i.. Sqdz~
tatkze, ze Itrzeba 'Za:czer~l\e 'W koIlltakcie z Ch!rystusem rtego ducha ,
kt6ry ,po~alla nam kochae 'WSzy9fikich ludzi, jalk On s am ich 'kooha.
W tyro spot!kaniu rz; Chrystuseom - Ibo tym jest moja modli'tWta 
ucz~ sii~, ze lruiawi, 'z nieksztalceni, fIe !mooh!mi, Sq ItakZe IJrochaill[
rprzez Boga Ii ze 1;0 dz:i.~ki konta1kttoWi z ChrystUS€lffi ja rowniei'
wresooi e n aulcz~ si~ ich Ikoehac.
Yves Raguin SJ
\,
F rag m ent z M adlie sill
m aj 1971.
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831. La societe poJonari!se devant l'rmminence de la guerre :
choix d'articles et des documents publies dans la presse
polonaise en 1939.
861 • Mgr Edmurnd Ilewicz, eveque auX'iliaire de Lublcin, dresse
Ie martyre des pretres polonais tombes dans la re
gion de Lublin pendant la derniere guerre ("Nos pre
tres").
875. Abbe Antoni DUIl'ajskd presente les 'refleX'ilons sur la pa'i x
de tpoischretiens: Bonhoeffer, MaXiimilrian Kolbe et
Reinhold Schneider ("Le nom chretien de la paix").
890. Joseph Buchkremer raconte la vie de trois mille pretres
de Ytingt pay;s europeens ramasses au camp de ooncen
trati()[l it Dachau ("Les pretres prisonJiers it Dachau et
l'Europe chretien-ne").
• Reponses a l'enquete sur la cultuTe.
893
0 MgT Klaus Hemmerle (Ad.x-la-Chapelle): Remarques
sur l'avenh de la 'relrigli on.
903
0 Michal Strzemski (Pulawy): Pour la oontilnuat1cm et
Ie devel,oppement de la oulture eUPQpeenne.
915
0 Witold Leitgeber (Londres): Les mass-uned!i.a et l'image
du monde.
918
0 Radomir Maly (Bmw): Les evenements les plus im
portants
921. Krzysztof Dawidowioz: Roemes ;
924. Stefan Swiezawski, professeur it l'Universite catholique
de LublrlJn, rend hQlIlTIlage a Etienne Gilson en evoquant
ses contacts avec l'eminent philosophe, et en soulignant
son ~nfluelnce sur la formatilon du milieu philosophique
de l'Universite catholique de Lublin ("A Etienne Gilson ,
en temoi gnage d'estiime et d'aIIIlour") .
'
942. Abbe Stefan Dobrzanowski : Les attitudes religieuses des
jeunes.
956. Abbe Stefan Dobrzanowski: Bibliographie des recherches
socioreligieuses sur la jeunesse en Pologne (realisees pa r
les institutions catholiques et non publiees).
968. Yves Raguin SJ: Medita tions sur la p riere.
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