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ARTYKU£Y I  OPRACOWANIA

BARBARA KAROLCZAK-BIERNACKA

PROBLEM TOLERANCJI W ŒWIETLE
INTEGRACJI POLSKI Z UNI¥ EUROPEJSK¥

1.

I n t e g r a c j a  to proces tworzenia ca³oœci z czêœci, albo w³¹czanie jakiegoœ
elementu w ca³oœæ lub te¿ zespolenie i zharmonizowanie sk³adników zbiorowoœci
spo³ecznej. Proces taki – z naszej perspektywy – mo¿e mieæ realny kszta³t, gdy
najszerzej rozumiana odmiennoœæ kulturowa krajów Unii Europejskiej znajdzie w
spo³eczeñstwie polskim rozumny odbiór.

Rozumny odbiór odmiennoœci oznacza w tym miejscu postawê otwartoœci na
cechy i wartoœci ró¿nych kultur. W tym sensie tolerancja oznaczaæ bêdzie uzna-
nie prawa do odmiennoœci, szacunek i wyrozumia³oœæ, przyjmuj¹c równoczeœnie,
¿e nie mamy monopolu na jedynie s³uszne cechy i wartoœci, ¿e nie mamy wy³¹cz-
noœci na prawdê.

Sam termin  t o l e r a n c j a  kojarzony jest z bardzo ró¿nymi przejawami
¿ycia spo³ecznego i zachowaniami jednostek. Odnoszony jest te¿ do ró¿nych ob-
szarów ¿ycia, ró¿nych sytuacji i konkretnych zachowañ, ocenianych pozytywnie
b¹dŸ negatywnie, zale¿nie lub niezale¿nie od powodowanych skutków. W ten
sposób tolerancja jest tylko okreœleniem postawy przyzwolenia lub akceptacji dla
okreœlonego zjawiska czy sytuacji. Ale, s³owem tolerancja przyjêto doœæ po-
wszechnie okreœlaæ szacunek dla odmiennych pogl¹dów, wyznania czy narodo-
woœci, sugeruj¹c tym samym, ¿e jest to cnota. W tym przypadku powiemy, ¿e to-
lerancja jest „s³owem – kluczem” dla okreœlania zachowañ po¿¹danych, ze
wzglêdu na szacunek dla osoby ludzkiej w zró¿nicowanym œwiecie.

Taki sens pojêcia odczytujemy w próbach ujêæ s³ownikowych. Na przyk³ad, ¿e
tolerancja to: „sk³onnoœæ do zgody na myœlenie, dzia³anie i uczucia inne ni¿ nasze
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...Tolerancja jest zasad¹ moraln¹ po³¹czon¹ z elementarnym poszanowaniem
osób ludzkich ... Jest równie¿ dowodem inteligencji, gdy¿ wzbogaca nas zawsze
kontakt z odmiennymi od naszych wierzeniami i praktykami ... tolerancja poli-
tyczna wyra¿a siê istnieniem legalnej opozycji politycznej w ³onie zgromadzeñ
narodowych. Relacje z opozycj¹ powinny odbywaæ siê na p³aszczyŸnie „dialo-
gu”, umo¿liwiaj¹cego wzbogacenie i wyjaœnienie dzia³alnoœci rz¹du, nie zaœ
opieraæ siê na niezrozumieniu i wrogoœci ... To, co mo¿na nazwaæ filozofi¹ tole-
rancji – uznaje zasadê równoœci wszystkich ludzi bez wzglêdu na rasê, religiê,
kraj itd.1

Tak te¿ dla Marii Ossowskiej tolerancja jest cnot¹, ale tzw. cnot¹ miêkk¹, to
znaczy jedn¹ z takich, które siê zaleca, a nie mo¿na nakazaæ, które „stoj¹ na
stra¿y pokojowego wspó³¿ycia”. Ossowska nadmienia, ¿e „fakt, ¿e nam coœ nie
przeszkadza, ju¿ bywa poczytywany za przejaw tolerancji”.2

Dla celów niniejszego tekstu eksponujemy opis tolerancji jako postawy l i b e-
r a l n e j   a k c e p t a c j i zachowañ, wierzeñ i wartoœci innych osób, postawy
powstrzymywania siê od ingerencji w ich swobodê ekspresji, ale równie¿ jako
postawy, która jest rodzajem wymuszonej wyrozumia³oœci.3 Pierwszy sposób
rozumienia ma konotacje pozytywne, drugi negatywne. Osobn¹ spraw¹ jest
ocena postawy tolerancji, czy liberalnej akceptacji wobec faktów i wartoœci,
które nie tylko, ¿e nam nie odpowiadaj¹, ale z góry je odrzucamy. Takim przy-
padkiem jest ocena elementów postawy euroentuzjastów przez eurosceptyków,
a dok³adniej – przez zdeklarowanych przeciwników integracji Polski z Uni¹
Europejsk¹.

Tolerancja („tolerancja religijna”) wed³ug H. Mc Closky’ego i A.Brilla, jest
te¿ jedn¹ z 15 zasad ustroju demokratycznego i równoczeœnie wartoœci demokra-
tycznych. Ma tu konotacjê pozytywn¹, w przedstawionym wy¿ej sensie. W kata-
logu zasad demokratycznych Closky’ego i Brilla, has³o tolerancja odniesione jest
do religii, st¹d zasada ta wymieniana jest obok szeregu innych wolnoœci: wolno-
œci s³owa, niezale¿noœci mediów, swobody postêpowania, swobody bogacenia siê,
równych praw dla mniejszoœci, pluralizmu politycznego. Trudno przyj¹æ mo¿li-
woœæ rzeczywistej integracji Polski z pañstwami zachodnich demokracji, cz³onka-
mi UE, omijaj¹c te zasady – wartoœci. To oczywistoœæ i naturalny bieg realnych
faktów. Ale tolerancja jest te¿  projektem programowym UE.

1 J. Didier, S³ownik filozofii. Wydawnictwo „Ksi¹¿nica” 1992.
2 M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji. PWN, Warszawa 1985, s. 185 i n.
3 A.S.Reber, Dictionary of Psychology, 1985.
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2.

Programowe podejœcie w tym zakresie ma sw¹ przyczynê. To jest to, co dzieje
siê w rzeczywistym œwiecie: narastaj¹ce akty przemocy, ksenofobia, uprzedzenia
potêgowane przez transformacje ustrojowe, sytuacje kryzysowe, otwarcie granic
i – w najszerszym ujêciu – procesy globalizacji i integracji regionalnej, a w nich
r ó ¿ n i c e   c y w i l i z a c y j n e. Pisa³am: procesy te postrzegane jako zagro-
¿enie dla standardu egzystencji, dla poczucia to¿samoœci i wyznawanych warto-
œci, rodz¹ nietolerancjê, nienawiœæ i agresjê. To tak¿e rozbudzona œwiadomoœæ
dystansu do cywilizacyjnego dobrobytu i poczucie zaliczenia do ni¿szej kategorii
narodów czy spo³eczeñstw, a nawet kultur. Inaczej mówi¹c: narastaj¹ce poczucie
zagro¿enia dla poczucia w³asnej wartoœci, „przesycenie” obaw¹ zdominowania
przez obc¹ kulturê. Ale w tym obszarze rozwa¿añ jawi siê nie tylko obrona przed
obc¹ kultur¹, ale te¿ zjawiska zwi¹zane z przekonaniem o przewadze w³asnej kul-
tury, bliskie chêci „zaw³adniêcia” obszarem / œwiatem w³asn¹ kultur¹, podporz¹d-
kowania lub „wymazania” obcej kultury. Dodaæ do tego trzeba problemy wynika-
j¹ce z podzia³u œwiata na rejony bogate i biedne.

Poœwiêcenie tej sprawie wiêkszej uwagi ma teraz szczególne znaczenie. Teraz, gdy
œwiat sparali¿owa³o zdarzenie 11 wrzeœnia 2001, gdy akty niezrozumia³ego terrory-
zmu zaczynaj¹ epidemicznie rozszerzaæ siê. A sprzyja temu fakt, ¿e pañstwa narodo-
we – przez otwarcie granic – sta³y siê „naszpikowane” zbiorowoœciami obcych kultur
o fundamentalistycznych zasadach. Utraci³y tym samym kontrolê nad stabilnoœci¹
regu³ i mechanizmów funkcjonowania spo³ecznego (spo³eczeñstwa, pañstwa).

W wymiarze globalnym has³o tolerancji pojawia siê w ramach próby budowa-
nia „filozofii” i zasad takiego wspó³dzia³ania, które zapobiegaæ bêdzie kryzysom
i konfliktom. Zamys³ ten podj¹³ Japoñski Instytut Badañ Gospodarczych, opraco-
wuj¹c w 1992 roku wnioski dotycz¹ce nowego globalnego modelu maj¹cego na
celu pokój i harmoniê, demokracjê, wolnoœæ i tolerancjê. Dojrza³a bowiem myœl,
¿e rynek i konkurencja nie s¹ mechanizmami, nadaj¹cymi siê do regulowania
wszystkich sfer ¿ycia mieszkañców „globalnej wioski”.

W opracowanym modelu œwiatowego wspó³dzia³ania, jednym z projektów
s¹ tzw. globalne kontrakty spo³eczne, których zawarcie jest niezbêdne, poniewa¿
„œwiat sta³ siê obecnie jednoœci¹, na któr¹ sk³adaj¹ siê gospodarki, ideologie, mi-
gracje, problemy œrodowiska naturalnego i komunikacji”, a charakteryzuj¹ go:
 Niepewnoœæ polityczna, ekonomiczna ... lub technologiczna, rodz¹ce nieunik-

nione zagro¿enia, koncentracjê ubóstwa, nastawienie na prze¿ycie;
 Reakcje na „nieznane”, które mog¹ prowadziæ do niekontrolowanych sytuacji,

takich jak spo³eczna  n i e t o l e r a n c j a,  n a c j o n a l i z m, przesadna
konkurencja;

 Nowi aktorzy, tzn. „mg³awica” organizacji pozarz¹dowych , spo³ecznoœci na-
ukowe; media nowy „kompleks rz¹dów” (np. Unia Europejska, ONZ), powsta-
j¹ce potêgi gospodarcze;
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 Trudnoœci z dostosowaniem siê do potrzeb w obszarach krytycznych takich, jak
szkolnictwo, praca, programy opieki spo³ecznej, stosunki etniczne, rozwój i za-
rz¹dzanie.
Autorzy projektu okreœlaj¹ zasady, którymi nale¿y siê kierowaæ, wyliczaj¹

cztery globalne kontrakty spo³eczne i kierunek dzia³añ. S¹ one programem
„wspólnych wysi³ków” dla zaspokojenia potrzeb i aspiracji 8 miliardów ludzi,
którzy bêd¹ zamieszkiwaæ Ziemiê w 2020 roku.

Z tymi za³o¿eniami teoretyków, kieruj¹cych siê pozytywnymi intencjami, zde-
rza siê brutalna rzeczywistoœæ, czego wyrazem s¹ coraz czêstsze – by nie skonsta-
towaæ, ¿e upowszechnione ju¿ narzêdzia nacisku – demonstracje i zamieszki
uliczne antyglobalistów.4

Schemat 1.

PROCES GLOBALIZACJI
Zasady, globalne kontrakty i kierunek dzia³añ 5

ZASADY
  Instrument, którego u¿ywamy musi byæ narzêdziem wspó³pracy

(zasada efektywnoœci)
  Globalne spo³eczeñstwo musi byæ popierane, zachêcane i odpowiedzialne

(zasada odpowiedzialnoœci)
  Lokalne dzia³ania i doœwiadczenia powinny byæ systematycznie uznawane

(zasada zwi¹zku)
  Kulturowa ró¿norodnoœæ musi byæ w pe³ni akceptowana

(zasada powszechnej tolerancji)

WSPÓLNE WYSI£KI:
 cztery globalne kontrakty

       KONTRAKT POSIADANIA              KONTRAKT KULTUROWY
          „Usun¹æ nierównoœci”                „Tolerancja i dialog kultur”

   KONTRAKT DEMOKRATYCZNY                KONTRAKT ZIEMI
  „D¹¿enie do rz¹dów globalnych”               „Rozs¹dny rozwój”

KIERUNEK
Nowe poczucie przynale¿noœci „BEZ PODBOJU”

4 Patrz: s³ynne zamieszki w roku 2000 w Pradze (A. Filas, Odsiecz praska, „Wprost” 8. 10. 2000 r.) i po
nich kolejne, zw³aszcza z okazji szczytu najbogatszych pañstw.

5 Grupa Lizboñska, Granice konkurencji, s. 178.
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Celem kontraktu kulturowego jest „wspieranie programów i kampanii p r o -
m u j ¹ c y c h   t o l e r a n c j ê   i   d i a l o g   m i ê d z y   k u l t u r a m i”.
Mowa jest w nim o zaanga¿owaniu instytucji prywatnych i publicznych, o stwo-
rzeniu forum inicjatyw kulturowych, o promocji œwiadomoœci i wspó³pracy na
poziomie œwiatowym o sponsorowaniu „programów, debat i ró¿nego rodzaju ma-
teria³ów na temat ró¿nych aspektów religii, kultury, ¿ycia ludzi i historii”; okre-
œlono te¿ szereg szczegó³ów np. rodzaj akcji, ich czêstotliwoœæ, liczbê studentów,
którzy powinni podj¹æ „szeœciomiesiêczn¹ naukê na innej uczelni (pocz¹tkowo:
tysi¹c studentów rocznie, przez pierwsze trzy lata)”.

3.

Na tym globalnym tle, tocz¹cy siê proces integracji europejskiej zwielokrotnia
wyrazistoœæ problematyki tolerancji. W odpowiedzi na zjawiska niepo¿¹dane,
wystêpuj¹ce w praktyce, wywo³ane procesem integracji lub przewidywane.
W zwi¹zku z tym procesem podejmowane s¹ stosowne dzia³ania (akcje), formu-
³owane s¹ zalecenia, tworzone s¹ regulacje prawne.

W roku 1985 Komitet Ministrów Rady Europy6, maj¹c œwiadomoœæ wzrostu
aktów przemocy, rasizmu, ksenofobii, nietolerancji oraz w przekonaniu, ¿e „szko-
³y tworz¹ wspólnoty, które mog¹ i powinny byæ przyk³adem poszanowania godno-
œci jednostki oraz ró¿nic,  t o l e r a n c j i   i równoœci szans”, zaleci³ rz¹dom
pañstw cz³onkowskich „popieraæ nauczanie i pobieranie nauki w zakresie praw
cz³owieka w szko³ach”.

Rada Europy przyjê³a program „Napiêcia i tolerancja – tworzenie lepiej
zintegrowanych spo³eczeñstw europejskich (VI Konferencja w Warszawie, czer-
wiec 1996)”. Komisja „Demokracja przez Prawo” przy Radzie Europy (tzw. Komi-
sja Wenecka) zajê³a siê prawami mniejszoœci. Projekt protokó³u z prac
tej Komisji mówi o zagwarantowaniu prawa do swobodnego wyra¿ania, utrzymy-
wania i rozwijania swojej to¿samoœci religijnej, etnicznej, jêzykowej i kulturowej.

G³ówny akcent po³o¿ony jest wiêc na stronê formaln¹: na regulacje prawne oraz
wiedzê na temat praw cz³owieka, a w zwi¹zku z tym praw mniejszoœci.
W tych wytycznych nieobecna jest refleksja nad „zdolnoœci¹ osobowoœciow¹”
spo³eczeñstw, grup i poszczególnych jednostek do konfrontacji – jako koegzy-
stencji – z innymi kulturami, obyczajami, nowymi mechanizmami, i ogólnie
z nieznanym.

6 Edukacja europejska. Centrum Europejskie UW. Biuletyn nr 4, kwiecieñ ’93, s. 54-57.
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4.

Prezentowane poni¿ej dwa rodzaje badañ s¹ odniesieniem do wspomnianej
zdolnoœci osobowoœciowej .

(1) Pierwsze badania dotycz¹ zwi¹zku pomiêdzy tolerancj¹, a ocen¹ (per-
cepcj¹) kondycji Polski, jako kandydata na cz³onka UE. To znaczy, czy osoby
okreœlone jako „tolerancyjne” ró¿niæ siê bêd¹ od „nietolerancyjnych” w ocenie
tego, co mo¿emy wnieœæ do UE?

W badaniu, przeprowadzonym w czerwcu 2001 r., uczestniczy³o 56 studentów
i uczniów V klasy technikum, w tym 30,3% mê¿czyzn i 69,6% kobiet.

Tolerancja mierzona by³a w dwóch podejœciach. Pierwsze podejœcie to trady-
cyjnie pytania, zadawane wprost:

1) Czy Polacy ogólnie s¹ tolerancyjni?
2) Czy Ty ogólnie jesteœ tolerancyjny?
Pytania te zawiera³y skale typu Likerta (od „zdecydowanie nie” do „zdecydowa-

ni tak”). Za pomoc¹ dwóch pytañ otwartych badani okreœlali obiekty nietolerancji:
1) Kogo w Polsce najbardziej nie toleruje siê?
2) Czego w Polsce najbardziej nie toleruje siê?
W drugim podejœciu mierzono tolerancjê jako cechê osobowoœci. Zastosowano

skalê nr 10 z testu CPI H.G. Gougha. Test ten opracowany psychometrycznie po-
siada normy wed³ug skali stenowej, co umo¿liwia wy³onienie jednostek o prze-
ciwnej charakterystyce.

Przez kondycjê kraju, jako kandydata na cz³onka UE, przyjêto rozumieæ to, co
Polska – zdaniem respondentów – mo¿e wnieœæ do UE i co powinna wnieœæ. Ba-
danym przedstawiono arkusz, zawieraj¹cy 28 cech z dopisanymi dwoma skalami
typu Likerta do oceny: 1) stopnia, w jakim Polska mo¿e okreœlon¹ cechê (czyn-
nik, wartoœæ) ju¿ teraz wnieœæ do UE, oraz 2) stopnia, w jakim dan¹ cechê powin-
na Polska wnieœæ do UE.

(2) Drugie badanie zwi¹zane jest z pytaniem o cechy ró¿ni¹ce Polaka od Eu-
ropejczyka oraz o w³asne cechy, te posiadane, które u³atwiaæ bêd¹ funkcjonowa-
nie w UE i te cechy, których badanemu brakuje – tj. cechy, które powinny byæ
przez niego nabyte dla udanego funkcjonowania w UE.

W badaniu tym uczestniczy³o 98 uczniów liceum ogólnokszta³c¹cego (g³ównie
ostatniej klasy), w tym 42,8% dziewcz¹t i 57,1% ch³opców. Przeprowadzono je
w marcu 2002 roku.

Pos³u¿ono siê w³asnym kwestionariuszem. Wprowadzeniem by³y dwa pytania
o postawê wobec UE:

1) Czy chcia³byœ, ¿eby Polska wst¹pi³a do UE?,
2) Gdyby wst¹pienie Polski do UE zale¿a³o od Ciebie, czy podj¹³byœ tak¹ decyzjê?
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(Odpowiedzi nale¿a³o swobodnym tekstem uzasadniæ). Zasadnicza czêœæ arku-
sza przeznaczona by³a do opisu typowego Polaka i Europejczyka. Zastosowano
listê 30 par cech typu dyferencja³u semantycznego, z wymuszonym wyborem. Po
czym badani otrzymali zadanie typu projekcyjnego (na wzór metody niedokoñ-
czonych zdañ), w którym chodzi³o o wyobra¿enie w³asnej, indywidualnej sytu-
acji, o autopercepcjê pod has³em: „Ja w Europie”. W tym celu poleceniem by³o
dokoñczenie dwóch nastêpuj¹cych zdañ:

1) „Ju¿ teraz by³oby mi w UE ³atwo, dziêki temu, ¿e (jestem, mam, umiem) ....
(tu nale¿a³o wymieniæ 5 cech – warunków) ” i

2) „By w UE by³o mi ³atwo, muszê ...” (i tu wymieniæ nale¿a³o 5 cech – warun-
ków brakuj¹cych).

WYNIKI

Ad.1.
Szacunki tolerancji.

Typologia osób tolerancyjnych i nietolerancyjnych.
Tolerancja a percepcja kondycji Polski w zwi¹zku z UE

Obraz tolerancyjnoœci Polaków oraz w³asnej z próbki 56 osób, przedstawia
procentowy rozk³ad odpowiedzi, zawarty w tabeli 1.

Wyniki zestawione w tabeli 1 s¹ kopi¹ wielu badañ i równoczeœnie ilustracj¹
znanego mechanizmu faworyzacji subiektywnej. Respondenci, konfrontuj¹c oce-
nê Polaków z autopercepcj¹, nietolerancjê przypisali przede wszystkim spo³e-
czeñstwu polskiemu (70,9%), natomiast sobie – tolerancjê (90,9%).

Tabela 1.
Tolerancja w³asna respondentów i ogó³u Polaków (wyniki w %)

                                                    NIE   Raczej    Trudno    Raczej   TAK
                                                                 NIE     powiedzieæ   TAK

1 Czy Polacy ogólnie s¹ tolerancyjni? 30,9 40,0 1,81 21,81  5,45

     70,9%     27,26%

2 Czy Ty ogólnie jesteœ tolerancyjny? 3,63 3,62 1,81 43,63 47,27

      7,26%      90,9%

Skoro widoczna jest nietolerancja to: K o g o  w Polsce najbardziej nie toleruje
siê? Wskazywane obiekty zosta³y poni¿ej roboczo pogrupowane z zachowaniem
oryginalnych sformu³owañ (niektóre kategorie nie s¹ roz³¹czne).
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Zdaniem badanych w Polsce nie toleruje siê:

1. Ogólnie: osób „innych” od reszty spo³eczeñstwa – szczegó³owo:
2. Osób o okreœlonych cechach ludzkich – tych, których charakteryzuje Indywidu-

alizm – indywidualnoœæ, którzy mówi¹ prawdê, maj¹ odmienne pogl¹dy i spo-
soby bycia odmienne od reszty spo³eczeñstwa;

3. Osób innych ze wzglêdu na rasê i narodowoœæ – ¯ydów, obcokrajowców, ludzi
odmiennej rasy, czarnych, kolorowych, innych narodowoœci, Rumunów, Ro-
sjan, Cyganów, grup etnicznych, mniejszoœci narodowych, s¹siadów z za
wschodniej granicy, nadto ludzi z biednych krajów;

4. Osób innych ze wzglêdu na religiê;
5. Osób ze wzglêdu na trwa³e cechy psycho-fizyczne, odbiegaj¹ce od normy: de-

wiantów, dziwaków, niepe³nosprawnych, homoseksualistów;
6. Osób uzale¿nionych i chorych: narkomanów, nosicieli HIV / AIDS;
7. Przestêpców, bandytów;
8. Osób o innych orientacjach ideologiczno-kulturowych: masonów, komunistów,

subkultur;
9. Konkretnych osób (wskazanie Leppera).

Najczêœciej, i to z olbrzymi¹ przewag¹, wymieniano ¯ydów, jako obiekt nieto-
lerancji oraz przedstawicieli innej rasy i narodowoœci.

W odpowiedziach na pytanie:  c z e g o  w Polsce najbardziej nie toleruje siê?
powtórzono, ¿e: odmiennoœci, innoœci, bycia innym, oryginalnoœci i indywiduali-
zmu, innych pogl¹dów i odmiennoœci w myœleniu oraz sposobie bycia, innej wiary
ni¿ chrzeœcijañska, innych narodowoœci, innej orientacji seksualnej, przemocy
i zabójstwa oraz ciê¿kich przestêpstw i bandyctwa, narkomanii. W powy¿szych
wyliczeniach powtarzane s¹ obiekty nietolerancji, tradycyjnie przypisywane/po-
strzegane w spo³eczeñstwie polskim.

Nadto otrzymano stwierdzenia, ¿e nie toleruje siê: pijañstwa, ¿ebractwa,
braku kultury, ³amania norm moralnych (k³amstwo i fa³sz, chamstwo), ale i
stosowania tych norm (prawda, uczciwoœæ), ³amania praw cz³owieka (dyskrymi-
nacja), g³upoty i zabobonów, biedy, ale i nadgorliwoœci, nowoœci i sukcesów
innych. Imiennie: rz¹du RP, w³adzy rz¹dz¹cej. W tym przypadku najczêœciej
stwierdzano, ¿e nie toleruje siê bycia innym: odmiennoœci w myœleniu i sposo-
bie bycia, innej wiary ni¿ chrzeœcijañska oraz innych narodowoœci, a tak¿e
patologii.

Obiektywny pomiar tolerancji, jako odpowiednio sprofilowanej cechy osobo-
woœci, umo¿liwia³a skala TI – 10 z testu CPI. Wed³ug pomiaru t¹ skal¹ i na pod-
stawie przeliczenia na normy stenowe, z 56 ogó³u badanych 13 (23,21%) zdefi-
niowaæ mo¿na jako osoby tolerancyjne, a 17 (30,36%) jako osoby nietolerancyj-
ne. Pozostali mieszcz¹ siê w granicach normy (5 i 6 sten).
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Kim s¹ tolerancyjni ? W koncepcji Gough’a, skala Tl (To – Tolerance) tak pro-
filuje tolerancjê, ¿e mierzy ona „tolerancyjn¹, akceptuj¹c¹ i nie oceniaj¹c¹ po-
stawê wobec innych”. Osoba uzyskuj¹ca wysokie wyniki w skali Tl – 10. to
cz³owiek: „przedsiêbiorczy, nieformalista, tolerancyjny, bez uprzedzeñ, pomys³o-
wy, inteligentny, przejawia fluencjê s³own¹ oraz szeroki zakres zainteresowañ”.
Przeciwnie opisana jest osoba uzyskuj¹ca w tej skali wyniki niskie. Jest to cz³o-
wiek: „podejrzliwy, ograniczony, trzymaj¹cy siê na uboczu, ostro¿ny, bierny, po-
wœci¹gliwy, nadmiernie krytyczny, nie dowierza innym”.7

Ustalona przez Gough’a typologia osoby „tolerancyjnej” i „nietolerancyjnej”
w sposób zasadniczy rozszerza charakterystykê, ka¿dej z nich nadaje inny wy-
miar w stosunku do powszechnie przyjêtych podstaw kategoryzacji cz³owieka na
stereotypowego: (nie)ksenofoba, (nie)nacjonalisty, (nie)antysemity, (nie)funda-
mentalisty itp., itd.

Gough’owski tolerancyjny, bêd¹c cz³owiekiem przedsiêbiorczym, inteligent-
nym, pomys³owym (twórczym), z p³ynnoœci¹ s³own¹ (u³atwiaj¹c¹ komunikatyw-
noœæ) i o szerokich zainteresowaniach, ma te w³aœciwoœci, które – w przeciwieñ-
stwie do cech nietolerancyjnego – u¿yteczne s¹ w gospodarkach wolnorynko-
wych, charakteryzuj¹ spo³eczeñstwa otwarte, sprzyjaj¹ wspó³dzia³aniu ró¿ni¹cych
siê narodów, sk³aniaj¹ do dialogu kultur, u³atwiaj¹ integracjê miêdzykulturow¹.

Partie i stowarzyszenia, grupy spo³eczne i pojedyncze jednostki, których cha-
rakteryzuje nastawienie nacjonalistyczne, fundamentalizm religijny, rygoryzm
ideologiczny, w praktyce uznawane s¹ za nietolerancyjne i kontrastowane te¿
z orientacj¹ liberaln¹. Te pierwsze przeciwne s¹ integracji Polski z UE. Wyra¿aj¹
zdecydowany sprzeciw, b¹dŸ powa¿ne w¹tpliwoœci. Postuluj¹ wprowadzenie na
rzecz Polski ró¿nych ograniczeñ lub gwarancji. S¹ one przede wszystkim powi¹-
zane z problemem to¿samoœci narodowej, suwerennoœci pañstwa, specyfiki kultu-
rowej, wartoœci religijnych, zachowania ziemi w polskich rêkach.

Przy tak szerokim opisaniu cz³owieka tolerancyjnego – nietolerancyjnego, jak
zaprojektowa³ to Gough, mo¿na oczekiwaæ, ¿e u zdefiniowanych typów poszerzy
siê te¿ repertuar obiektów, branych pod uwagê przy wyra¿aniu postawy wobec
procesu integracji Polski z UE.

Czy respondenci, scharakteryzowani jako tolerancyjni, ró¿niæ siê bêd¹ od nie-
tolerancyjnych w ocenie natê¿enia rozmaitych cech, które mo¿emy i powinniœmy
wnieœæ do UE?

Znacz¹ca wiêkszoœæ ogó³u badanych ma przekonanie, ¿e Polska w bardzo
du¿ym lub du¿ym stopniu mog³aby ju¿ teraz wnieœæ do UE przede wszystkim:
kulturê, goœcinnoœæ, tani¹ si³ê robocz¹ i religijnoœæ. Szacunki dotycz¹ce pozosta-
³ych czynników, na podstawie zsumowanych odpowiedzi „zdecydowanie tak” +
„tak” wg skali Likerta, zestawiono w tabeli 2.

7 H.G. Gough, Inwentarz Psychologiczny (California Psychological Inventory). Podrêcznik. Warszawa 1968.
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Wyniki przedstawione w tabeli pokazuj¹ jak du¿y jest dystans miêdzy tym,
co mo¿emy, a tym co – zdaniem badanych – spo³eczeñstwo polskie powinno
wnieœæ do UE. Z interesuj¹cego nas obszaru cech: nawet co pi¹ty respondent
nie jest przekonany, ¿e mo¿emy w du¿ym stopniu wnieœæ do UE „szacunek
wobec innych”, „otwartoœæ na odmiennoœæ kulturow¹”, „tolerancjê”, „brak
uprzedzeñ”.

Tabela 2.
Czynniki, które Polska mo¿e ju¿ wnieœæ do UE w du¿ym stopniu
i powinna (procent wskazañ)

   Lp.                     Czynnik/cecha                            
W du¿ym stopniu

                                                                       Mo¿e wnieœæ    Powinna wnieœæ

 1 Kultura, tradycja, twórczoœæ 85,71 96,42
 2 Goœcinnoœæ 76,78 76,78
 3 Tania si³a robocza 75.00 19,64
 4 Religijnoœæ 62,50 71,42
 5 D¹¿enie do osi¹gniêæ 53,57 89,28
 6 Patriotyzm 51,78 89,28
 7 Poczucie humoru 51,78 76,78
 8 Wykszta³cenie 51,78 92,85
 9 Myœl naukowo-techniczna 51,78 91,07
10 Pracowitoœæ 48,21 87,50
11 Sukcesy sportowe 44,64 80,35
12 Gotowoœæ do intensywnego wysi³ku 39,28 83,92
13 Przedsiêbiorczoœæ 39,28 87,50
14 Ogólna ¿yczliwoœæ 39,28 92,85
15 Zasady/regu³y demokracji 35,70 75,00
16 Pewnoœæ siebie, poczucie wartoœci 32,14 83,92
17 Wysportowanie, kultura fizyczna 25,00 76,78
18 Otwartoœæ na zmiany 23,21 85,71
19 Kultura bycia 21,42 87,50
20 Szacunek wobec innych 16,07 89,28
21 Otwartoœæ na odmiennoœæ kulturow¹ 16,07 85,71
22 £ad, porz¹dek 14,28 87,50
23 Tolerancja 12,50 82,14
24 Optymizm 10,71 80,35
25 Sprawnoœæ organizacyjna 10,71 78,57
26 Sprawne zarz¹dzanie pañstwem   8,92 75,00
27 Brak uprzedzeñ   8,92 82,14
28 Uczciwoœæ   5,35 82,14
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Spójrzmy wiêc, jakie stanowiska przyjmowali zdefiniowani tolerancyjni oraz
nietolerancyjni.

Rysunek 1 zawiera wyniki dotycz¹ce tylko tych czynników, które by³y wska-
zywane przez wiêksz¹ liczbê badanych, tzn. pominiêto pojedyncze wybory.

Rysunek 1.
Jakie cechy Polska mo¿e wnieœæ do UE w du¿ym stopniu i powinna

wnieœæ (wskazania respondentów w %)

Pos³uguj¹c siê wynikami przedstawionymi na rysunku 1: Tolerancyjni (T)
i nietolerancyjni (NT) doœæ podobnie oceniaj¹ natê¿enie czynników, które mo¿e-
my wnieœæ ju¿ teraz do UE, z lekk¹ przewag¹ T. WyraŸniej ró¿ni¹ siê przekona-
niem na temat poczucia humoru oraz wykszta³cenia. Zdaniem T do UE mo¿e
wnieœæ mniej poczucia humoru, a wiêcej wykszta³conych ludzi, ni¿ s¹dz¹ NT, ale
ró¿nice te nie s¹ istotne statystycznie.

Tak¿e doœæ podobna tendencja dotyczy opinii o tym, co powinniœmy wnieœæ do
UE. Zarówno T jak i NT s¹ zdania, ¿e Polska powinna analizowane czynniki
wnieœæ do UE w istotnie wiêkszym stopniu, z wyj¹tkiem taniej si³y roboczej.
T w porównaniu do NT uwa¿aj¹ nadto, ¿e Polska powinna wnieœæ do UE mniej
patriotyzmu, goœcinnoœci i religijnoœci.
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Poza t¹ ilustracj¹, zarówno T, jak i NT uwa¿aj¹, ¿e czynniki (cechy, wartoœci),
wyliczone w poni¿szej tabeli (tabela 3), Polska powinna wnieœæ do UE w istotnie
wiêkszym stopniu w stosunku do obecnego stanu (aktualnych mo¿liwoœci). Poda-
ne wskaŸniki istotnoœci ilustruj¹ poziom spostrzeganego deficytu cechy, w sto-
sunku do postulowanego i po¿¹danego poziomu.

Tabela 3.
Cechy, które Polska powinna w statystycznie wiêkszym stopniu
wnieœæ do UE, w porównaniu do aktualnych mo¿liwoœci

            Polska powinna wnieœæ do UE          Tolerancyjni         Nietolerancyjni
                      istotnie wiêcej:                    ocena istotnoœci      ocena istotnoœci
                                                                       chi2                  chi2

 1 £adu, porz¹dku 9,30; p < 0,01 9,94; p < 0,01
 2 Tolerancji 9,30; p < 0,01 7,14; p < 0,01
 3 Optymizmu 12,00; p < 0,001 6,23; p ≈  0,01
 4 Uczciwoœci 7,14; p < 0,01 11,26; p < 0,001
 5 Pewnoœci siebie, poczucia wartoœci 5,40; p < 0,05 4,00; p < 0,05
 6 Przedsiêbiorczoœci 3,55; p ≈ 0,05 3,55; p ≈ 0,05
 7 Otwartoœci na odmienn¹ kulturê 7,14; p < 0,01 11,26; p < 0,001
 8 Szacunek wobec innych 4,76 ; p < 0,05 9,00; p < 0,01
 9 Brak uprzedzeñ 9,30; p < 0,01 6,23; p ≈ 0,01
10 Sprawnego zarz¹dzania pañstwem 8,33; p < 0,01 5,33; p < 0,05

Z tabeli odczytujemy: zarówno tolerancyjni jak i nietolerancyjni s¹ zdania, ¿e
Polska w znacz¹cym stopniu powinna wnieœæ do UE istotnie wiêcej ³adu i po-
rz¹dku ni¿ mo¿e to uczyniæ ju¿ teraz. W obydwu przypadkach ró¿nica miêdzy
tym co mo¿e, a tym co powinna jest wybitnie istotna statystycznie (chi2 = 9,30
i 9,94; p < 0,01).

Oprócz tego, sami tolerancyjni byli zdania, ¿e spo³eczeñstwo polskie powinno
wnieœæ do UE istotnie  w i ê c e j  wysportowania i kultury fizycznej (chi2 = 8,33;
p<0,01), sprawnoœci organizacyjnej (chi2 = 9,30; p<0,01), pracowitoœci
(chi2 = 4,57; p<0,05), d¹¿enia do osi¹gniêæ oraz ogólnej ¿yczliwoœci (chi2 = 3,55;
p ≈ 0,05). Natomiast nietolerancyjni postulowali wniesienie do UE istotnie
m n i e j   taniej si³y roboczej (chi2 = 6,23; p ≈ 0,01), a istotnie  w i ê c e j  kultury
bycia (chi2 = 12,25; p < 0,001), sukcesów sportowych (chi2 = 3,85; p < 0,05)
i otwartoœci na zmiany (chi2 = 6,23; p ≈ 0,01).

Jakkolwiek ze wzglêdu na ma³¹ próbkê wyniki te traktujemy orientacyjnie, to
stwierdzone tu preferencje tolerancyjnych koresponduj¹ z opisem jednostki tole-
rancyjnej wg typologii Gough’a.
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Tolerancja bywa okreœlana jako wyra¿anie postawy szacunku wobec innych.
Cech¹ postawy tolerancyjnej jest te¿ otwartoœæ na odmiennoœæ kulturow¹, brak
uprzedzeñ. Wzmacnia j¹ ogólna otwartoœæ na zmiany. Na rysunku 2 porównano
natê¿enie ka¿dej z cech, które w znacznym stopniu ju¿ mo¿emy wnieœæ do UE
oraz powinniœmy. Porównanie to jest orientacyjn¹ ilustracj¹, jaki dystans dzieli
stan aktualny od oczekiwanego.

Rysunek 2.

Przekonania osób tolerancyjnych i nietolerancyjnych o cechach,
które w znacznym stopniu mo¿emy ju¿ wnieœæ do UE

i  powinniœmy wnieœæ (procent osób wskazuj¹cych)

Obraz fragmentu postaw Polaków, wprost zwi¹zanych z w¹sko rozumian¹ to-
lerancj¹ – widoczny na rysunku 2 – pokazuje, ¿e spo³eczeñstwu brak odpowied-
nio du¿ej „porcji” pozytywnych odniesieñ do innych. Stanowisko takie wyra¿aj¹
zarówno zdefiniowani wg Gough’a „tolerancyjni”, jak i „nietolerancyjni”, ale to-
lerancyjni nieco wiêcej tych pozytywnych odniesieñ widz¹ w spo³eczeñstwie ju¿
teraz, i te¿ wiêcej wniesienia ich do UE postuluj¹.

Tolerancyjni czêœciej wskazywali, ¿e ju¿ teraz do UE mo¿emy wnieœæ znaczn¹
porcjê otwartoœci na odmiennoœæ kulturow¹, otwartoœci na zmiany i szacunek wo-
bec innych, ni¿ wynika to z opinii nietolerancyjnych. Tak¿e w grupie tolerancyj-
nych czêœciej wyra¿ana jest opinia, ¿e do UE powinniœmy wnieœæ wiêcej tych
czynników, ni¿ wynika to ze stanowiska nietolerancyjnych.
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Ad. 2.
Stereotyp Polaka i Europejczyka.
Cechy w³asne badanych w samoopisach, a egzystencja w UE

 W tabeli 2 wymienione s¹ czynniki, które – zdaniem respondentów – Polska
powinna wnieœæ do UE w znacznie wiêkszym stopniu ni¿ mo¿e to uczyniæ ju¿
teraz. Wœród nich wyliczone s¹ cechy, które uwzglêdniane bywaj¹ w stereotypo-
wych obrazach przedstawicieli ras, narodów i pañstw, w tym Polaka.

Tak, jak rysowanie stereotypu reprezentanta kulturowej zbiorowoœci zale¿eæ
bêdzie od ogólnej akceptacji narodu czy pañstwa, tak te¿ oczekiwaæ mo¿na, ¿e
ogólne nastawienie do integracji Polski z UE mo¿e mieæ wp³yw na konstruowa-
nie typu standardowej jednostki – Europejczyka. Wychodz¹c z tego za³o¿enia
opis stereotypowego Polaka i Europejczyka poprzedzono dwoma pytaniami o ak-
ceptacjê cz³onkostwa Polski w UE.

Rysunek 3.

Czy chcia³byœ, ¿eby Polska wst¹pi³a do Unii Europejskiej?

Ponad 60% respondentów z próbki 98 osób chcia³oby, by Polska znalaz³a siê
wœród krajów Unii Europejskiej. Grupa przeciwników liczy oko³o 15% (rysu-
nek 3). Ka¿da z deklaracji by³a przez respondenta uzasadniana. Przyk³adowe ar-
gumentacje uczniowskich euroentuzjastów (wed³ug punktu skali: „zdecydowanie
chcia³bym”) i eurosceptyków („nie chcia³bym i zdecydowanie nie chcia³bym”)
zawiera tabela 4.
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Tabela 4.

Przyk³adowe argumentacje euroentuzjastów i eurosceptyków

                 Euroentuzjaœci                                   Eurosceptycy

Jako nastolatka widzê szansê na lep-
sze jutro zwi¹zane z UE. Chcia³abym
studiowaæ i pracowaæ w UE

£atwiejsze podró¿e, szansa rozwoju go-
spodarczego, wzrost poziomu ¿ycia

Traktowani bêdziemy na równi z oby-
watelami pañstw UE, nast¹pi o¿ywienie
gospodarcze, które spowoduje likwida-
cjê bezrobocia i za³atanie dziury bud¿e-
towej

£atwiejsze mo¿liwoœci nauki w zinte-
growanej Europie.

Integracja jest jedyn¹ przysz³oœci¹
wspó³istnienia z krajami UE, w jednej
wspólnocie gospodarczej i politycznej.
Jako Europejczycy nie mo¿emy siê izo-
lowaæ.

Otwarte granice, wiêkszy rynek pracy,
dotacje dla rolnictwa.

Potrzebna wspó³praca z UE, aby spro-
staæ rozwijaj¹cemu siê œwiatu. Gospo-
darczo nie mo¿emy zostaæ sami, gdy
wszyscy pokonywaæ bêd¹ problemy.

Brak korzyœci lub ma³e dla Polski.
Inne pañstwa bêd¹ chcia³y doszczêt-
nie wykorzystaæ Polskê.

Najpierw nale¿y zlikwidowaæ biedê
i bezrobocie, a potem myœleæ o cz³on-
kostwie.

Brak funduszy. Sprzeda¿ ziemi. Kry-
zys ekonomiczny. Polski nie staæ na
takie koszta.

Po Unii wzroœnie bezrobocie. Bêdzie
trudno za³o¿yæ firmê. Firmy z UE
z kapita³em wypr¹ firmy polskie.

UE nie zmieni naszej sytuacji poli-
tycznej. Polska bêdzie wykupiona
przez bogate kraje. Doprowadzi to do
zapaœci finansowej i upadku kraju.

Bilans zysków i strat = strata.
Upadek rolnictwa, zatracenie kultury
i tradycji. Nie chcê byæ inaczej trakto-
wany ni¿ mój rówieœnik z UE.

Obawiam siê, ¿e obcokrajowcy wyku-
pi¹ ziemiê, nap³ynie wiele produktów
bez c³a, co obni¿y ich ceny. Produkcja
polskich rolników bêdzie nieop³acal-
na. Polskie zak³ady upadn¹.

Utrata suwerennoœci. Nie chcê, ¿eby
powtórzy³a siê sytuacja, ¿e Polski nie
bêdzie na mapie.

Bo nie.
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W przygotowaniach do referendum nad przyst¹pieniem do UE uwaga kierowa-
na jest – jak w ka¿dych oczekiwanych g³osowaniach – na grupê niezdecydowa-
nych. Uczniowie, nale¿¹cy do tej grupy badanych, pos³ugiwali siê takimi oto ar-
gumentami:

Unia mo¿e przynieœæ i korzyœci i problemy ... Poniewa¿ dotychczasowe dzia³a-
nia, zmierzaj¹ce do wst¹pienia Polski do UE przynosz¹ wiêcej szkody ni¿ po¿ytku
– zdecydowanie trudniej siê ¿yje ... Informacje dostarczane przez media i za³o¿e-
nia rz¹du nie s¹ jasne i nie pokrywaj¹ siê z rzeczywist¹ sytuacj¹. Czy Polska wiê-
cej straci, czy zyska? ... Media przedstawiaj¹ plusy i minusy, nie wiadomo, co
o tym myœleæ ... Unia ma tyle samo zalet, co wad – jestem wobec tego bezsilny ...
Nie s¹ jasne postanowienia rz¹du. Wchodzenie „na kolanach”, nierówny dostêp
do pracy, otwarcie granic ... Du¿o plusów, ale i dro¿ej, pensje od razu nie
wzrosn¹, polskie miejsca pracy bêd¹ mogli zaj¹æ obcokrajowcy ... Nie s¹ mi zna-
ne korzyœci, wyrzeczenia, jakie kraj, w którym mieszkam musi ponieœæ. To niewia-
doma ... Nie mam doœæ informacji ... jestem neutralny ... Nie interesujê siê spra-
wami politycznymi.

Rysunek 4.

Gdyby wst¹pienie do UE zale¿a³o od Ciebie,
czy podj¹³byœ tak¹ decyzjê ?
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Gdyby wejœcie do UE mia³o zale¿eæ od osobistego sprawstwa samych respon-
dentów, oko³o 70% badanych uczniów gotowych jest podj¹æ takie wyzwanie,
w tym: mimo pewnych w¹tpliwoœci (55,55%) oraz bez wahania, nie boj¹c siê ry-
zyka (13,13%). Przy wprowadzeniu warunku osobistej odpowiedzialnoœci, dekla-
rowane decyzje o wst¹pieniu Polski do UE uzasadniano, jak ni¿ej:

„Gdyby wst¹pienie do UE ode mnie zale¿a³o ...”

1. Zdecydowanie podj¹³bym tak¹ decyzjê, bez wahania, nie boj¹c siê ryzyka:
–  UE to pakt gospodarczy, a nie polityczny. UE chêtnie inwestuje, dba o ekolo-

giê. Podniesie jakoœæ ¿ycia przez dostosowanie gospodarcze do norm euro-
pejskich, ni¿sze podatki, rozs¹dniejsze reformy.

–  Bardzo chcia³abym mieszkaæ w krajach UE o odpowiednich standardach.
–  W kraju jest ju¿ tak Ÿle, ¿e UE mo¿e pomóc wyjœæ z kryzysu.
–  Bo wiem, ¿e zrobi³bym to dobrze i nie poniosê konsekwencji, bo jestem sza-

rym obywatelem.
2. Mimo pewnych w¹tpliwoœci podj¹³bym tak¹ decyzjê

–  Chcia³bym, aby Polacy poczuli siê prawdziwymi Europejczykami, aby opu-
œcili swoje zaciemnia³e œrodowisko, wyros³e z g³upoty i trzeŸwo spojrzeli na
œwiat.

3. Trudno zdecydowaæ siê
–   To zale¿y od ca³ego narodu.
–   Tak wa¿na decyzja nie mo¿e zale¿eæ od jednostki.
–   Musia³bym zebraæ wiêcej informacji.

4. Maj¹c pewne w¹tpliwoœci raczej nie podj¹³bym takiej decyzji
– Wst¹pienie musi byæ okreœlone jasnymi warunkami. Kupowanie „kota

w worku” nie wychodzi na dobre.
–  Musia³bym poznaæ wszystkie warunki. Na razie Polska pcha siê do UE,

a nie jest do tego przygotowana.
–  Zbyt du¿a odpowiedzialnoœæ.

5. Obawiaj¹c siê ryzyka – zdecydowanie nie podj¹³bym takiej decyzji
–  Nie s¹dzê, aby wiedza o UE by³a wystarczaj¹ca do podjêcia takiej decyzji.
–  Podj¹³bym, decyzjê o nie – przyst¹pieniu, bez wahania. To jest moja ojczy-

zna i mam prawo i obowi¹zek o ni¹ walczyæ. Mam wyrobione zdanie. Du¿o
czytam i nie bojê siê, ¿e pope³niê b³¹d (wetuj¹c przyst¹pienie do UE).

Na tle akceptacji przyst¹pienia Polski do UE rysowane by³y stereotypowe ob-
razy Polaka i Europejczyka.

W tabeli 3 zestawiono te z w³aœciwoœci uznanych za typowe dla Polaków
i Europejczyków, które s¹ to¿same lub bliskie cechom z listy czynników, które
Polska powinna wnieœæ do UE (tabela 2).
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Tabela 5.

Procent wskazañ cech pozytywnych przypisywanych
Polakom i Europejczykom.
Ocena istotnoœci ró¿nicy pomiêdzy obrazem Polaka i Europejczyka

 Para       W³aœciwoœæ pozytywna        Polak     Euro-    Ró¿nica       Chi2

          z pary przeciwstawnych cech                 pejczyk

 1 Wykszta³cony 58,76 87,20 28,44 5,52 (0,05)
 2 Wysportowany 54,63 74,48 19,85 3,17 (≈ 0,05)
 3 Otwarty, ³atwo 50,51 75,51 25,00 2,79 (n.i.)

dostosowuj¹cy siê
 4 Kulturalny 39,17 83,67 44,50 16,13 (0,001)
 7 D¹¿y przede wszystkim do 34,02 89,69 55,67 48,6 (0,001)

sukcesu w ¿yciu
 9 Uczciwy 36,08 60,82 24,74 6,12 (≈ 0,01)
10 Dobrze pracuje 70,10 80,41 10,31 0,68 (n.i.)
11 ¯yczliwy 70,10 75,25 5,15 0,17 (n.i.)
12 Pewny siebie 61,85 93,81 31,96 6,36 (≈ 0,01)
15 Z poczuciem humoru 83,50 49,48 -34,02 -8,44 (0,01)
16 Optymista 28,86 91,75 62,89 31,8 (0,001)
17 Przedsiêbiorczy 53,60 88,65 35,05 8,37 (0,01)
19 Zadbany, elegancki, dbaj¹cy 67,01 89,69 22,68 3,18 (≈ 0,05)

o porz¹dek i czystoœæ
22 Tolerancyjny 36,08 77,32 41,24 14,54 (0,001)
26 Chêtny do podejmowania 28,86 53,.06 24,20 7,2 (0,01)

wysi³ku
28 Sprawny organizacyjnie 56,70 84,53 27,83 5,32 (≈ 0,01)

W opinii badanych uczniów Polacy maj¹ jedynie wiêksze poczucie humoru ni¿
stereotypowi Europejczycy, natomiast Europejczycy maj¹ nad Polakami przewa-
gê we wszystkich analizowanych cechach. Wed³ug analizy statystycznej obraz
Polaków istotnie ró¿ni siê od obrazu Europejczyków. Europejczyków wyró¿nia
przede wszystkim d¹¿enie do sukcesu, optymizm, kultura bycia  i   t o l e r a n c j a
(ró¿nica statystycznie wybitnie istotna na poziomie 0.001) oraz  p r z e d s i ê -
b i o r c z o œ æ   i   g o t o w o œ æ   d o   p o d e j m o w a n i a   w y s i ³ k u
(p < 0.01).

 Jak nie jest trudno zauwa¿yæ, cechy te nale¿¹ do tych, które Polska powinna
wnieœæ do Unii Europejskiej w du¿ym stopniu (tabela 2) i do tych, które wed³ug
Gough’a konstytuuj¹ typ tolerancyjny.
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Zebrane deklaracje wskazuj¹, ¿e Polakom wyraŸnie brakuje cech, które w³a-
œciwe s¹ dla spo³eczeñstw zachodniej Europy.

Z ró¿nych badañ wynika, ¿e m³odzie¿ przyznaje siê do wiêkszej tolerancji ni¿
przypisuje j¹ przedstawicielom doros³ej czêœci spo³eczeñstwa lub ogó³owi Pola-
ków. Czy wobec tego w autoprezentacjach uczniowie przypisz¹ sobie i inne ce-
chy, nieobecne w stereotypach doros³ej czêœci spo³eczeñstwa polskiego, a typowe
– w opinii badanych – dla Europejczyków ?

Taki sens mia³y dwa zadania typu projekcyjnego, polegaj¹ce na dokoñczeniu
zdañ przez wyliczenie warunków (w³aœciwoœci, umiejêtnoœci), dziêki którym usy-
tuowanie siê w UE by³oby dla respondenta ³atwe oraz warunków, które musi spe³-
niæ, by w spo³eczeñstwach UE by³o mu ³atwo.

Wœród ju¿ posiadanych atrybutów uczniowie najczêœciej wymieniali: komuni-
katywnoœæ  i   o t w a r t o œ æ, znajomoœæ jêzyka i umiejêtnoœæ obs³ugi kompute-
ra, t o l e r a n c j ê, solidnoœæ i pracowitoœæ, aktywnoœæ.

£atwoœæ znalezienia sobie miejsca w spo³eczeñstwach UE uzasadniano te¿
i w taki sposób: mog³abym zacz¹æ ¿ycie w innym kraju ... charakteryzuje mnie dy-
plomacja ... jestem  c h ê t n y   d o   n o w o œ c i ...  n i e   m a m   d o  UE
u p r z e d z e ñ,  jestem  p r z y j a Ÿ n i e   n a s t a w i o n y ... jestem zwolenni-
kiem integracji ... n i e   b o j ê   s i ê   n o w o œ c i ... jestem m³ody i wszystko
przede mn¹ ... jestem c h ê t n y   d o   p o z n a n i a   i n n y c h   k u l t u r ...
m ó j   k o s m o p o l i t y z m   b a r d z o   p o m o ¿ e   m i   w integracji ... mam
du¿y zapa³ ... dbam o swoje interesy ... mam wiele umiejêtnoœci technicznych ...
wierzê w swoje mo¿liwoœci ... jestem wysportowany.

W wyobra¿eniach uczniów, ewentualn¹ ³atwoœæ dostosowania siê i korzystn¹
egzystencjê w UE, zapewne umo¿liwia³y by posiadane cechy osobowoœci, umie-
jêtnoœci i walory mentalne.

Porównanie deklaracji uczniów na temat osobistych cech ze stereotypem Pola-
ka i Europejczyka, daje najczêœciej taki obraz, jak – dla przyk³adu – dotycz¹cy
tolerancji, przy przyjêciu orzeczeñ o sobie za 100%:

TOLERANCJA
JA 100%
POLAK 37,5%
EUROPEJCZYK 79,2%

W porównaniach tego typu zawsze ujawnia siê faworyzacja w³asnej osoby.
Przedstawione porównanie pokazuje, ¿e z grupy badanych, którzy prezentowali
siê jako jednoznacznie tolerancyjni, tylko 37,5% przypisa³o tolerancjê Polakom, a
a¿ 79,2% – Europejczykom. Ró¿nica ta jest wybitnie istotna statystycznie.

Osobiste braki badanych, wyliczane w odpowiedzi na pytanie otwarte, uj¹æ
mo¿na w cztery kategorie w³aœciwoœci: zadaniowe, interpersonalne, kondycyj-
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ne i umiejêtnoœci. W tabeli 4 wymienione zosta³y w kolejnoœci czêstoœci wska-
zañ i tylko te, które wymieniono czêœciej. Na ka¿dym pierwszym miejscu jest ce-
cha wyliczana najczêœciej. W samoœwiadomoœci badanych egzystuje przekonanie,
¿e z cech niezbêdnych dla dobrego usytuowania w UE brakuje im przede wszyst-
kim: przedsiêbiorczoœci, komunikatywnoœci i pewnoœci siebie oraz znajomoœci jê-
zyka. Czêsto wskazywana by³a te¿ t o l e r a n c j a i zwi¹zana z ni¹ o t w a r t o
œ æ. Do posiadania tych dwóch cech wielu uczniów przyznawa³o siê, ale i wielu
odczuwa ich brak.

TABELA 6.

Najczêœciej wymieniane czynniki, które badani powinni nabyæ,
by w Europie by³o im ³atwo

     Kategorie w³aœciwoœci

    Zadaniowe               Interpersonalne       Kondycyjne       Umiejêtnoœci

Przedsiêbiorczoœæ Komunikatywnoœæ Pewnoœæ siebie Jêzyk angielski
Zorganizowanie Tolerancja Optymizm Komputer
Sprawnoœæ Otwartoœæ
organizacyjna
Solidnoœæ Kultura bycia
Dba³oœæ w dzia³aniu
Aktywnoœæ Pomoc innym
Gotowoœæ do wysi³ku

Osobowoœciowe braki respondentów, to przede wszystkim cechy zadaniowe,
decyduj¹ce o postêpie i rozwoju, i w rezultacie o standardzie egzystencji. Nale¿¹
do tych w³aœciwoœci, które w percepcji badanych uczniów odró¿niaj¹ stereotyp
Europejczyka od stereotypu Polaka. Najwiêksza ró¿nica pomiêdzy Polakiem a
Europejczykiem dotyczy d¹¿enia do osi¹gniêæ (p < 0.0001), które oznacza tu kre-
atywn¹ aktywnoœæ, dynamiczne realizowanie potrzeby i wyznaczonego sobie
celu. Uwaga ta poczyniona zosta³a dla odró¿nienia od takiej formu³y potrzeby
osi¹gniêæ, która w mentalnoœci wiêkszoœci Polaków zakotwicza siê na poziomie
marzeñ o osi¹gniêciach.

Ró¿nice w cechach zadaniowych, postrzegane pomiêdzy Polakami i Europej-
czykami, ilustruje rysunek 5.
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Rysunek 5.

Cechy zadaniowe u Polaków i Europejczyków w percepcji uczniów
(wg dyferencja³ów semantycznych)

Zmierzaj¹c do konkluzji i komentarza – otrzymane szacunki dotycz¹ce nieto-
lerancji Polaków s¹ zgodne z innymi badaniami na ten temat. Od lat nietolerancja
utrzymuje siê w stereotypie Polaka, a szczególnie antysemityzm8, równoczeœnie
nie s¹ znane takie badania nad atrybucj¹ cech, w których dokonuj¹c samooceny,
wiêkszoœæ badanych przypisuje sobie nietolerancjê.

Poniewa¿ sam fakt przyznawania sobie tolerancji nie jest pe³nym samoopisem,
a wiarygodnoœæ odnieœæ mo¿na wy³¹cznie do autopercepcji i chêci zaprezentowa-
nia siê, wypada dodaæ dwa punkty nastêpuj¹cego komentarza: Po pierwsze, cz³o-
wiek ma sk³onnoœæ mówienia o sobie dobrze, niezale¿nie od rzeczywistych za-
chowañ, umiejêtnoœci i cech oraz niezale¿nie od opinii zewnêtrznej i obiektywnie
negatywnych faktów, których by³ sprawc¹.

 Prawdopodobnie nie jest to tylko efekt wspomnianego ju¿ mechanizmu fawo-
ryzacji subiektywnej.9

8 A. Kubik, ¯ydzi? Wiadomo! (Na podstawie sonda¿u TNS – OBOP z 6-8 kwietnia 2002, próba
reprezentatywna 1009 Polaków - “Gazeta Wyborcza” 25 lipca 2002 r.).

9 Skazani przestêpcy w zgeneralizowanym obrazie siebie s¹ osobami dobrymi (B. Karolczak-Biernacka,
Z badañ nad œwiadomoœci¹ prawn¹ m³odzie¿y. PWN, Warszawa 1985).
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W sytuacjach spo³ecznych has³em tolerancja pos³ugujemy siê w znaczeniu
„ogólnym”, jako s³owem – kluczem, i g³ównie dla oznaczenia postaw i zachowañ
o konotacji pozytywnej, zachowañ ogólnie po¿¹danych, tak wiêc, gdy bodŸcem
jest samo has³o „tolerancja”, w autoprezentacjach badanych zdecydowanie prze-
wa¿aæ bêdzie przypisywanie sobie tej cechy.

Po drugie, wprawdzie mo¿na „wy³owiæ” jednostki (natrafiæ na typy) bardziej
przyzwalaj¹ce i bardziej rygorystyczne, ale zarówno postawa zdecydowanej tole-
rancji, jak i nietolerancji dotyczy zawsze konkretnego obiektu, sytuacji, osoby,
cechy, zachowania itd., i przede wszystkim  k o n t e k s t u. Ten kontekst jest
kreatorem wyra¿onej postawy. Ca³oœæ uzale¿niona jest od  p e r c e p c j i, któr¹
jest proces nadawania znaczeñ obiektom i sytuacjom, przefiltrowanym przez w³a-
sny system wartoœci, w którym jest jakieœ decyduj¹ce, aksjologiczne j¹dro. St¹d
trudno, by „tolerancja”, jak ka¿da inna ludzka w³aœciwoœæ, wystêpowa³a w posta-
ci „czystej” i by³a „wszechobecnie trwa³a”.10

Zatem pytanie: czy cz³owiek deklaruj¹cy siê jako tolerancyjny mo¿e mieæ
obiekty nietolerancji i vice versa – nietolerancyjny mo¿e wskazaæ sytuacje w³a-
snej tolerancji – jest pytaniem retorycznym, ale materia³ Ÿród³owy warto by³o ze-
braæ i przejrzeæ. Badani w pytaniu otwartym okreœlali obiekt nietolerancji, dopo-
wiadaj¹c co w zwi¹zku z tym myœl¹, czuj¹, czyni¹. To samo dotyczy³o tolerancji.
Ka¿dy odnalaz³ obiekt, który móg³ wskazaæ jako przedmiot swojej nietolerancji i
tolerancji. Poni¿ej – jako przyk³ad – relacje tych osób, które zdefiniowano i okre-
œli³y siê jako jednoznacznie tolerancyjne lub nietolerancyjne.

Grupa osób nietolerancyjnych:

                 Nie tolerujê ...                                   Tolerujê ...

K³amstwa, braku szczeroœci – potra-
fiê tej osobie to wygarn¹æ, tracê do
niej zaufanie i potrafiê byæ z³oœliwy;
nie tolerujê te¿ subkultur.

M³odych ¿ebrz¹cych na dworcach,
mam ochotê daæ w gêbê, ¿eby wziêli
siê do roboty. ¯ydów jak panosz¹ siê
po kraju i grabi¹ i uzurpuj¹ sobie pra-
wo do wszystkiego, plujê na nich.

10 Nie ma wiêc tolerancji w ogóle, jak nie ma odwagi w ogóle. Np. ktoœ wyka¿e odwagê, zabieraj¹c g³os
w trudnej sprawie, ale nie odwa¿y siê skoczyæ do wody z trampoliny.

W spotkaniach z osobami innego ko-
loru skóry zachowuje siê normalnie
i traktujê jak osoby mojego koloru
skóry.

Chêtnie, a nawet bardzo pomagam
niepe³nosprawnym ludziom, czujê, ¿e
jest to moralny obowi¹zek pomagaæ
innym (s³abszym).
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Grupa osób tolerancyjnych:

                  Nie tolerujê ...                                       Tolerujê...

Nieuczciwoœci
G³upoty i chamstwa – mam ochotê
skrzywdziæ takie osoby.

K³amstwa – dochodzê prawdy i udo-
wadniam k³amstwo. Chamstwa – uni-
kam, uciekam. Niechlujstwa – nie
ganiê, ale zwiêkszam starannoœæ u
siebie.

Fa³szu, dwulicowoœci, gdy dowiaduje
siê, ¿e ktoœ tak postêpuje to zaczy-
nam go unikaæ, staram siê nie wypo-
wiadaæ w jego obecnoœci, zaczynam
trzymaæ dystans.

Krytyki innoœci, s¹dzê, ¿e jest to ob-
jaw zaœciankowoœci i krótkowzrocz-
noœci, odczuwam wówczas swego ro-
dzaju wy¿szoœæ nad kimœ innym,
zwykle jednak pozostawiam to bez
komentarza.

Osobiœcie nie tolerujê pijañstwa. Gdy
spotykam zataczaj¹cego siê cz³owie-
ka myœlê „sam sobie to zafundowa³”
– nie prze¿ywam tego specjalnie, nie
robiê nic, przechodzê obok.

Chamstwa, nadgorliwoœci, k³amstwa.
Myœlê, ¿e taka osoba nie zas³uguje na
bli¿szy kontakt.

Jestem raczej tolerancyjna i staram
siê to okazywaæ we wszystkich mo-
ich poczynaniach.

Czasem, gdy wewnêtrznie czujê nie-
tolerancjê (s³usznie czy nie), staram
siê okazywaæ tolerancjê dla kogoœ/
czegoœ na przekór sobie to czyniê
(bez specjalnego entuzjazmu) – prze-
cie¿ mogê siê myliæ (ale mogê mieæ
i dobre przeczucie).

Odmienne pogl¹dy religijne u znajo-
mych. Ka¿dy ma prawo do w³asnego
œwiatopogl¹du – nie musi to byæ po-
wodem konfliktu. W towarzystwie
tych znajomych staram siê nie wypo-
wiadaæ kwestii religijnych.

W mojej rodzinie jest osoba wyznaj¹-
ca inn¹ wiarê ni¿ ja. Nie stanowi to
dla mnie wiêkszego problemu, tak
d³ugo, jak d³ugo ta osoba nie próbuje
nak³oniæ mnie na wiarê „lepsz¹” czy
„tylko prawdziw¹”.

Inne nacje (zw³aszcza ¿ydowsk¹).
Myœlê: ciekawe by³oby z nim (nimi)
porozmawiaæ, odczuwam tak¹ chêæ,
ale równoczeœnie mam niepewnoœæ,
czy nie zostanê potraktowany jako
ten Polak, który ¯ydów nie lubi; co
czyniê? Najczêœciej jednak rozma-
wiam z nimi.

Inne rasy i narodowoœci. Nie czujê,
¿e w porównaniu z cz³owiekiem innej
rasy jestem kimœ lepszym; zachowujê
siê normalnie.
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Domyœlamy siê, ¿e wskazywany przez respondenta obiekt nietolerancji, to ten,
który z zadanym has³em naj³atwiej zosta³ skojarzony. To obiekt (zjawisko), które
w œwiadomoœci dominuje, wobec którego nietolerancja jest w spo³eczeñstwie naj-
bardziej widoczna, albo te¿ jest to rzecz, która respondenta szczególnie dra¿ni,
bezpoœrednio dotyczy, zwi¹zana jest z doœwiadczeniami dotycz¹cymi w³asnej
osoby. Bo z ca³¹ pewnoœci¹ nie jest to pe³ne wyliczenie przedmiotów i sytuacji,
na które nie „patrzymy przez palce”.11

Przed Polsk¹ spotkanie z wielokulturow¹ Europ¹. Z rozmaitych badañ wynika,
¿e spo³eczeñstwo polskie postrzegane jest jako nietolerancyjne. Taka ocena wska-
zuje, ¿e spotkanie z wielokulturow¹ Europ¹ bêdzie trudne. Tym trudniejsze im
czêœciej okazywaæ siê bêdzie, ¿e  t o l e r a n c j ¹   jest  w i ¹ z k a   k i l k u
c e c h  – jak w koncepcji Gough’a – a nie wyizolowan¹, jednowymiarow¹ w³a-
œciwoœci¹, decyduj¹c¹ o relacji z pojedynczym faktem / zjawiskiem, i wobec tego
efekty tej tolerancji dadz¹ o sobie znaæ w bardzo ró¿nych momentach i skrajnie
odmiennych sferach egzystencji.

Tak, jak sami oceniamy w³asne spo³eczeñstwo – jako nietolerancyjne, tak te¿
widz¹ nas przebywaj¹cy w Polsce obcokrajowcy:

 Polacy s¹ uparci, leniwi, niepunktualni ... nie zmieniaj¹ opinii ... nie uœmie-
chaj¹ siê ... przewra¿liwieni na punkcie swojego wygl¹du, konserwatywni, staraj¹
siê udowodniæ, ¿e ich naród jest najlepszy ... wkurza mnie negatywizm do wszyst-
kich innych religii: „¯ydzi s¹ w b³êdzie”, „Muzu³manie s¹ w b³êdzie” – bardzo
mi siê to nie podoba, co 10 metrów s¹ krzy¿e i Matka Boska przez ca³e 40 km
z S¹cza do Zakopanego, coœ strasznego ...ksi¹dz w Czêstochowie mówi „nie przy-
sy³ajcie nam czarnych” ... kibice nazywaj¹ rywali ¯ydami, w Polsce nie wiado-
mo, co znaczy byæ ¯ydem, ¯yd jest bardzo szczególnym okreœleniem, w Polce jest
bardzo du¿o negatywnych opinii o ¯ydach ... , jest fajnie, gdy ktoœ siê z kogoœ
nabija („muszê wys³aæ fax do ¿ó³tych”) ... mnóstwo gejów ¿yje w ukryciu12, zada-
niem dla Polski jest poprawienie stosunków polsko – ¿ydowskich ...

Polacy s¹ zamkniêci, czemu jesteœcie tacy zamkniêci?... nie czuje siê, ¿e Polska to
kraj tolerancyjny ... Polacy wszystko usprawiedliwiaj¹ komunizmem ... dumni
z polskoœci, ale podoba im siê Zachód ... (!?)13. Obcokrajowcy dostrzegaj¹ w spo³e-
czeñstwie polskim nadu¿ywanie has³a patriotyzmu, dostrzegaj¹ konserwatyzm, wdru-
kowane przekonanie o narodowoœciowej wy¿szoœci. Cechy te szybko zamieni¹ siê w
ksenofobiê. Obroñcy i przeciwny jej starli siê 14 maja 2002 w dyskusji tv Puls.

11 Porównaj dane w tekœcie; B.Karolczak-Biernacka, Tolerancja: teoria i empiria. “Studia i Dokumenty
Ekumeniczne”1999, nr 2.

12 W³aœnie przetoczy³a siê fala wypowiedzi na ten temat: J. Kwiatkowski, Gej poza prawem (GW,
2  sierpnia 2002; Z. Milska-Wrzosiñska, Co wolno gejom ? (GW, 2 sierpnia 2002); I. Krzemiñski,
Profesjonalista i ci okropni geje (GW, 8 sierpnia 2002); J. Trzciñski, Debel to nie mikst (GW, 8 sierpnia
2002); H. Bortnowska, Prawa Koœcio³a, Cz³owieka, Geja (GW, 9 sierpnia 2002).

13 Wypowiedzi obcokrajowców, uczestnicz¹cych w audycji telewizyjnej (brzmienie oryginalne, 2001).
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 Obcokrajowcy wskazuj¹ Polsce, co dla poprawienia swojego wizerunku, Pol-
ska powinna w przededniu integracji uczyniæ (!). Marsza³ek Sejmu Marek Bo-
rowski oœwiadczy³ w Londynie, podczas wizyty w Instytucie Spraw Miêdzynaro-
dowych, ¿e „populizm i ksenofobia to g³ówne wyzwania polityczne, które stoj¹
przed Polsk¹ w przededniu wejœcia do UE”.14 Ale ksenofobia ma w Polsce swo-
ich zwolenników, szczególnie jest widoczna w gronie eurosceptyków. Ilustracj¹
takiego rozumowania by³y wypowiedzi uczestników dyskusji w tv Puls. G³osy
PRZECIW ksenofobii s¹ powszechnie znane, z g³osem ZA warto siê zapoznaæ
i przemyœleæ: „jest problem nap³ywu obcych, którzy chc¹ intensywnie demonstro-
waæ swoj¹ obcoœæ, (jest) niechêæ do nieproszonych goœci ... wszelki dystans do
obcych piêtnuje siê jako ksenofobiê ... pewien poziom ksenofobii niezbêdny jest
dla istnienia ... gdzie jest granica ? (¿eby unikn¹æ) dewastacji przestrzeni, (jest)
dra¿liwa sprawa posiadania ... fa³szem jest, ¿e s¹ kultury równie dobre, a s¹ kul-
tury gorsze i lepsze. Fa³szem jest multikulturalizm... Czy s³owo „obcy” nale¿y
wyeliminowaæ, zlikwidowaæ ró¿nice ? Ka¿de spo³eczne wspólnoty (rodzina...) s¹
oparte ... tak¿e na nietolerancji. Mniejszoœci, jeœli mieszkaj¹ w cudzym domu,
musz¹ wiedzieæ, ¿e wiêkszoœæ ma swoje prawa”.15

Cytowane zdania odnieœæ mo¿na wy³¹cznie do w¹skiego rozumienia terminu
tolerancja i najmocniej akcentowanych przedmiotów tolerancji / nietolerancji, tj.
narodowoœci, rasy, religii, terytorium i maj¹tku narodu (pañstwa), suwerennoœci.

Na tle tej perspektywy, warto spojrzeæ na problem to¿samoœci „prywatnej”
i to¿samoœci „codziennej” (w nawi¹zaniu do „ja osobistego” i „ja publicznego”
lub „spo³ecznego”), na traktowanie i potrzebê akcentowania to¿samoœci (rasowej,
narodowej i religijnej – g³ównych sprawców konfliktów) w warunkach codzien-
nej egzystencji, i w³aœciwemu naturze ludzkiej d¹¿eniu do sytuacji w jakiœ sposób
korzystnej dla podmiotu. Warto w tym momencie zweryfikowaæ postawê wobec
o b c y c h  w ogóle i tych wszelkich obcych, z obecnoœci których korzyœæ tê oso-
biœcie czerpiemy, którzy wnosz¹ kapita³, tworz¹ miejsca pracy, s¹ niezast¹piony-
mi specjalistami, przyjmuj¹ nas do swojej kultury, rozwijaj¹ nasz¹ kulturê, staj¹
siê obywatelami Polski, wystêpuj¹ w polskich reprezentacjach narodowych.

Globalizacja i przep³yw kapita³u sprawiaj¹, ¿e  o b c y  religi¹, ras¹, narodowo-
œci¹, wchodz¹ w kolejne spo³eczeñstwa (kultury) – bywa, ¿e tylko na sezon – pra-
cuj¹c i dla siebie i na rzecz tych spo³eczeñstw, jak pi³karze sprzedawani kolejno
do ró¿nych klubów (i do tego, który da wiêcej), jak sportowcy zmieniaj¹cy oby-
watelstwo.

Z has³em „t o l e r a n c j a”  zwi¹zana jest zawi³a problematyka. Zajmowanie
siê ni¹ z ograniczeniem do  a p e l i,  by darzyæ akceptacj¹ g³ówne obiekty nieto-
lerancji, to namiastka zajêcia siê zjawiskiem.

14 “Gazeta Wyborcza”, 3 lipca 2002.
15 Z zanotowanych wypowiedzi prof. Wolniewicza.
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Podsumowuj¹c:

1. Zebrany materia³ pokazuje, ¿e w postawach m³odzie¿y przewa¿a poparcie dla
UE.

2. Przyjmowanie postawy pro-unijnej („jestem za”), wyjaœniane by³o („dlaczego
jestem za”) m.in. za pomoc¹ dwóch argumentów: postawy otwartoœci i tole-
rancji.

3. Uznanie tolerancji za wi¹zkê cech interpersonalnych i zadaniowych – konstytu-
uj¹cych postawê akceptuj¹c¹ i nie oceniaj¹c¹ innych, przy towarzysz¹cej jej
inteligencji, pomys³owoœci i szerokich zainteresowaniach, wyzwalaj¹cej
przedsiêbiorczoœæ – okreœla profil osobowoœci, dziêki któremu egzystencja
w spo³eczeñstwach nowoczesnych, wielokulturowych i rynkowych jest u³a-
twiona.

4. Szerokie rozumienie tolerancji jako osobowoœci tolerancyjnej – jak w koncep-
cji Gougha – jest wskazaniem, ¿e cecha nie daje o sobie znaæ w sposób wyizo-
lowany, i ¿e niekoniecznie musi mieæ miano tolerancji, ¿eby tolerancja by³a
przejawiana.

5. Polskie spo³eczeñstwo postrzegane jest jako nietolerancyjne, w w¹skim tego
s³owa znaczeniu. To jednak ju¿ mo¿e wystarczaæ, ¿eby przewidywaæ utrudnie-
nia w spotkaniach z wielokulturowymi spo³eczeñstwami Zachodu. Przy przy-
jêciu szerokiego rozumienia tolerancji, przewidywanie utrudnieñ bêdzie tym
bardziej prawdopodobne.

6. Jednostki o osobowoœci tolerancyjnej ró¿ni¹ siê od jednostek o osobowoœci nie-
tolerancyjnej w opinii na temat tego, co Polska mo¿e i powinna wnieœæ do UE.
Zdaniem tolerancyjnych, jako spo³eczeñstwo, powinniœmy wnieœæ do UE wiê-
cej „d¹¿enia do osi¹gniêæ”, „gotowoœci do wysi³ku” i „przedsiêbiorczoœci”
oraz „ogólnej ¿yczliwoœci”, ni¿ s¹dz¹ nietolerancyjni. W tych zakresach tole-
rancyjni stawiaj¹ przed spo³eczeñstwem wymóg realizacji wy¿szych standar-
dów. Deklaracja tolerancyjnych o tej  p o w i n n o œ c i  oznaczaæ mo¿e i opty-
mistyczn¹ opiniê o mo¿liwoœciach spo³eczeñstwa, i opiniê o potrzebie zmiany
mentalnoœci, i przekonanie, ¿e istnieje potrzeba wchodzenia do UE jako  s p o-
³ e c z e ñ s t w o   r ó w n o w a r t o œ c i o w e  do wolnorynkowych
i otwartych spo³eczeñstw krajów ju¿ stowarzyszonych, a wiêc w opinii tej
mo¿e byæ zawarty aspekt godnoœciowy.

7. Przyk³ad stereotypowych obrazów Polaka i Europejczyka oraz lista cech,  które
uczniowie musz¹ nabyæ dla pomyœlnej egzystencji w spo³eczeñstwach UE, jest
wskazaniem nie tylko dla systemu edukacji, jest wyzwaniem z kategorii poli-
tycznych.

Sierpieñ 2002
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KOŒCIO£Y
A JEDNOŒÆ EUROPY

Jednym z nastêpstw Reformacji XVI w. by³o za³amanie siê œredniowiecznego
Corpus Christianum. Dla chrzeœcijañstwa zachodniego ³¹czy³o siê to z powolnym
zanikiem myœlenia w kategoriach ogólnoeuropejskich lub ogólnoœwiatowych.
Koœcio³y protestanckie ró¿nych tradycji organizowa³y swoje ¿ycie religijne
w strukturach dopasowanych do granic pañstw, ksiêstw itp. Kontakty ze wspó³-
wyznawcami z innych krajów by³y sporadyczne, a chrzeœcijan innych wyznañ,
nawet gdy zamieszkiwali ten sam teren, traktowano w najlepszym razie z rezerw¹
lub obojêtnoœci¹. Równie¿ poszczególne Koœcio³y prawos³awne ¿y³y w oderwa-
niu od siebie, chocia¿ nominalnie uznawa³y honorowy prymat patriarchy Kon-
stantynopola. W korzystniejszej sytuacji by³ Koœció³ rzymskokatolicki ze sw¹ sil-
nie rozbudowan¹ w³adz¹ papiesk¹, ale jego sfera wp³ywów w Europie by³a ogra-
niczona wskutek dwóch roz³amów wewn¹trzchrzeœcijañskich – w XI i XVI
wieku.

Opisany stan rzeczy trwa³ mniej wiêcej do drugiej po³owy XIX wieku, tj. do
momentu, w którym zrodzi³ siê wspó³czesny ruch ekumeniczny. G³osz¹c potrzebê
ponownego zjednoczenia rozproszonego chrzeœcijañstwa, uczy³ on jednoczeœnie
chrzeœcijan – zw³aszcza tradycji protestanckiej i prawos³awnej – myœlenia w kate-
goriach ponadnarodowych. Ruch ekumeniczny rozwija³ siê w kilku nurtach. Dla
naszych rozwa¿añ istotne znaczenie ma ten, którego naczeln¹ dewiz¹ by³o: Dok-
tryna dzieli – s³u¿ba ³¹czy. Niekiedy wyra¿ano to w inny sposób: W sprawach
praktycznych musimy wspó³pracowaæ tak, jak gdybyœmy osi¹gnêli ju¿ jednoœæ
w sprawach wiary.
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Œwiatowy Zwi¹zek Krzewienia PrzyjaŸni
miêdzy Narodami za poœrednictwem Koœcio³ów

W 1914 r. przedstawiciele Koœcio³ów protestanckich ró¿nych tradycji z 9 krajów
europejskich i USA powo³ali do ¿ycia organizacjê, której program zawarty by³ ju¿
w samej nazwie: Œwiatowy Zwi¹zek Krzewienie PrzyjaŸni miêdzy Narodami za
poœrednictwem Koœcio³ów. Nazwa Œwiatowy Zwi¹zek by³a nieco na wyrost, gdy¿
spoœród jego 38 oddzia³ów krajowych a¿ 28 mieœci³o siê w Europie. Istotne nato-
miast by³o to, ¿e zdo³ano pozyskaæ do wspó³pracy Koœcio³y prawos³awne w kilku
krajach naszego kontynentu. Koœció³ rzymskokatolicki – zgodnie z ówczesn¹ lini¹
Watykanu – trzyma³ siê z dala od wszelkiej wspó³pracy miêdzywyznaniowej.

Ide¹ przewodni¹ dzia³ania Œwiatowego Zwi¹zku by³a nastêpuj¹ca uchwa³a:
Poniewa¿ praca w dziedzinie pojednania i przyjaŸni nale¿y do istotnych zadañ
chrzeœcijañskich, przeto jest rzecz¹ wskazan¹, a¿eby Koœcio³y we wszystkich kra-
jach wykorzysta³y swój wp³yw na ludy, parlamenty i rz¹dy w celu ustanowienia
dobrych i przyjaznych stosunków miêdzy narodami; chodzi o to, by wskutek prze-
nikania idei pokojowej osi¹gniêto stan ogólnego zaufania. Jak d¹¿yæ do takiego
stanu, ludzkoœæ nauczy³a siê od chrzeœcijañstwa.

Jedn¹ z g³ównych trosk Œwiatowego Zwi¹zku by³a ochrona praw mniejszoœci na-
rodowych i religijnych, powsta³ych g³ównie w wyniku ustalenia nowych granic w Eu-
ropie przez Traktat Wersalski. Wiele te¿ swej energii w³o¿y³  we wzmocnienie autory-
tetu Ligi Narodów, upatruj¹c w niej gwarancjê i narzêdzie sprawiedliwoœci miêdzyna-
rodowej. Œwiatowy Zwi¹zek interesowa³ siê specjalnie problemem rozbrojenia.
W g³ównej mierze temu problemowi poœwiêcona by³a Œwiatowa Konferencja Ko-
œcio³ów do Spraw Pokoju i PrzyjaŸni, która w 1928 r. zebra³a siê w Pradze.

Podsumowuj¹co mo¿na powiedzieæ, ¿e dziêki Œwiatowemu Zwi¹zkowi chrze-
œcijanie ró¿nych wyznañ i tradycji nauczyli siê wspó³pracy w dziedzinie polityki
spo³ecznej, narodowej i miêdzynarodowej oraz zdobyli siê na odwa¿ne ustosun-
kowywanie siê do problemów religijno-etycznych.

Œwiatowy Zwi¹zek dzia³a³ przez 34 lata. Rozwi¹za³ siê 30 czerwca 1948 r., tj.
w niespe³na dwa miesi¹ce przed oficjalnym powo³aniem do ¿ycia Œwiatowej
Rady Koœcio³ow, której agendy kontynuowa³y jego dzia³alnoœæ.

Œwiatowa Rada Koœcio³ów

Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów powo³ano do ¿ycia na Zgromadzeniu Ogólnym
w Amsterdamie w sierpniu 1948 r., w którym uczestniczy³o 147 Koœcio³ów prote-
stanckich, anglikañskich, starokatolickich  i prawos³awnych z 44 krajów. Jej
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„œwiatowoœæ” by³a w pierwszym dziesiêcioleciu istnienia bardziej zadaniem
i wizj¹ ni¿ rzeczywistoœci¹, gdy¿ – z ma³ymi wyj¹tkami – skupia³a przede
wszystkim Koœcio³y protestanckie z Europy i Ameryki Pó³nocnej. Ten „wizeru-
nek” ŒRK uleg³ zmianie na pocz¹tku lat szeœdziesi¹tych, gdy przyst¹pi³y do niej
wielkie Koœcio³y prawos³awne z krajów komunistycznych Europy Wschodniej
oraz Koœcio³y z wyzwalaj¹cych siê krajów Afryki i Azji.

Pogarszaj¹ce siê stosunki miêdzy Wschodem a Zachodem znalaz³y swoje odbi-
cie w Amsterdamie w 1948 r.  Najbardziej upamiêtni³a siê kontrowersja miêdzy
Johnem Fosterem Dullesem (1888-1959), póŸniejszym amerykañskim sekretarzem
stanu, a Józefem L. Hromadk¹ (1889-1969), teologiem protestanckim, który lata
drugiej wojny œwiatowej spêdzi³ w USA, a nastêpnie powróci³ do Czechos³owacji.
Dulles broni³ ¿arliwie zachodniego systemu politycznego i ekonomicznego, zarzu-
caj¹c komunizmowi „agresywnoœæ”. Natomiast teolog czeski broni³ komunizmu,
twierdz¹c, ¿e zawiera wiele tej si³y spo³ecznej, która w ¿ywym Koœciele dzia³a³a od
czasów apostolskich, poprzez epokê zakonów mniszych, a¿ do Reformacji i liberal-
nego humanizmu. Dodajmy, ¿e tê wiarê w komunizm Hromadka utraci³ ostatecznie
w 1968 r., po wkroczeniu wojsk Uk³adu Warszawskiego do jego ojczyzny.

Okres tzw. zimnej wojny, trwaj¹cy mniej wiêcej do po³owy lat piêædziesi¹tych,
nie sprzyja³ dialogowi miêdzy chrzeœcijanami Wschodu i Zachodu. Jak wiadomo,
Koœcio³y prawos³awne z pañstw komunistycznych nie w³¹czy³y siê do ruchu eku-
menicznego reprezentowanego przez ŒRK, natomiast przedstawicielom Koœcio-
³ów protestanckich w³adze komunistyczne utrudnia³y kontakty ze wspó³wyznaw-
cami na Zachodzie. Gwoli prawdzie trzeba powiedzieæ, ¿e delegaci koœcielni ze
Wschodu byli czêsto podejrzewani o kryptokomunizm przez zachodnie czynniki
polityczne. Panuj¹c¹ w owych czasach atmosferê najlepiej ilustruj¹ szykany, ja-
kim poddano w 1954 r. przedstawicieli Koœcio³ów z krajów komunistycznych
i lewicuj¹cych dzia³aczy koœcielnych z Europy Zachodniej w zwi¹zku z II Zgro-
madzeniem Ogólnym ŒRK w Evanston k. Chicago. Delegacja ewangelicka z Pol-
ski do USA nie wyjecha³a, gdy¿ nie otrzyma³a na czas wiz. W pewnym momen-
cie wydawa³o siê, ¿e wizy nie otrzyma nawet delegat Koœcio³a ewangelickiego
z RFN, Gustav Heinemann (1899-1976), póŸniejszy prezydent tego kraju. Dele-
gacji wêgierskiej po nadzwyczajnych interwencjach ostatecznie wizy wydano,
lecz z zaznaczeniem, ¿e jej cz³onkom nie wolno opuszczaæ terenu Chicago.

Z uznaniem trzeba przyznaæ, ¿e kierownictwo ŒRK, mimo trudnych warunków
dzia³ania, nie sta³o siê nigdy jednoznacznym rzecznikiem zachodniego systemu po-
lityczno-ekonomicznego. Dziêki tej przezornoœci w chwili nadejœcia odprê¿enia po-
litycznego Rada mog³a wznowiæ zerwane i nawi¹zaæ nowe kontakty z Koœcio³ami
w Europie Œrodkowo-Wschodniej. W tym samym czasie, tj. na prze³omie lat piêæ-
dziesi¹tych i szeœædziesi¹tych, powstaj¹ nowe oœrodki dzia³alnoœci ekumenicznej.
Miêdzy innymi nastêpuje rozwój regionalnych organizacji ekumenicznych. Jedn¹
z nich by³a Konferencja Koœcio³ów Europejskich.
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Konferencja Koœcio³ów Europejskich

Organizacja ta, powo³ana do ¿ycia przed czterdziestu laty (1959), sta³a siê
w krótkim czasie najlepsz¹ reprezentantk¹ chrzeœcijañstwa nierzymskokatolickie-
go na naszym kontynecie. Aktualnie nale¿¹ do niej 123 Koœcio³y tradycji prote-
stanckiej, anglikañskiej, starokatolickiej i prawos³awnej.

Konferencja Koœcio³ów Europejskich powstawa³a w atmosferze odprê¿enia
pomiêdzy Wschodem a Zachodem. Tote¿ jej za³o¿yciele stwierdzili, i¿ w dzia³al-
noœci KKE w pierwszym rzêdzie chodziæ bêdzie o to, aby Koœcio³y o ró¿nych tra-
dycjach, ¿yj¹c w ró¿nych systemach polityczno-spo³ecznych mog³y siê spotykaæ
na wspólnym gruncie,sk³adaæ wspólne œwiadectwo i w sposób odpowiedzialny
wykonywaæ sw¹ s³u¿bê w Europie.

Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ KKE ju¿ w 1967 r. wysunê³a propozycjê zwo³ania
konferencji przedstawicieli pañstw europejskich, aby przedyskutowali oni pal¹ce
problemy pokoju i miêdzynarodowego porozumienia w Europie. W póŸniejszych
latach zorganizowa³a szereg konsultacji poœwiêconych omówieniu wyników Kon-
ferencji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie. W 1980 r., wspólnie z Krajow¹
Rad¹ Koœcio³ów w USA i Kanadyjsk¹ Rad¹ Koœcio³ów, utworzy³a Komitet robo-
czy koœcielnego programu praw cz³owieka dla realizacji Aktu Koñcowego z Hel-
sinek. Z innych inicjatyw na uwagê zas³uguj¹: pilotowanie projektów koœciel-
nych, zmierzaj¹cych do pojednania w Irlandii Pó³nocnej, organizowanie konsulta-
cji i studiów poœwiêconych stosunkowi Koœcio³a do obecnoœci muzu³manów w
Europie. W  ostatnich latach wykazuje ona szczególn¹ aktywnoœæ w dzia³aniach
na rzecz pojednania zwaœnionych stron w konfliktach na terenie b. Jugos³awii.

Wspó³praca miêdzy KKE
a Rad¹ Konferencji Episkopatów Europy

Sobór Watykañski II, obraduj¹cy w latach 1962-1965, umo¿liwi³ katolikom
podjêcie wspó³pracy ekumenicznej na ró¿nych szczeblach. Kontakty Koœcio³a
rzymskokatolickiego z KKE istnia³y ju¿ od 1962 r., ale dopiero utworzenie Rady
Konferencji Episkopatów Europy (=CCEE) w 1971 r. przyda³o im nowej dynami-
ki. Powo³ano Wspóln¹ Grupê Studyjn¹, która w 1975 r. przekszta³ci³a siê we
Wspólny Komitet.

Wspólny Komitet KKE i CCEE zwo³a³ w latach 1978-1991 piêæ Europejskich
Spotkañ Ekumenicznych poœwiêconych wspólnej modlitwie,  ewangelizacji, medy-
tacji i refleksji teologicznej nad szczególnie wa¿nymi dla wszystkich chrzeœcijan
tekstami, takimi jak Nicejsko-Konstantynopolitañskie Wyznanie Wiary lub Modli-
twa Pañska. Ka¿da strona wysy³a³a na te spotkania po 40 swoich przedstawicieli.
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Koœcio³y europejskie wobec przemian po 1989 roku

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w przesz³o 40-letnim okresie podzia³u Europy na
przeciwstawne bloki militarne, Koœcio³y protestanckie, prawos³awne i rzymsko-
katolicki – w ramach Konferencji Koœcio³ów Europejskich i Rady Konferencji
Episkopatów Europy – podjê³y wiele inicjatyw na rzecz zachowania jednoœci na-
szego kontynentu. Koœcio³y w ró¿nych krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej
wnios³y – choæ w niejednakowej mierze – istotny wk³ad do demonta¿u systemu
komunistycznego i odzyskania wolnoœci.

Wydawaæ siê mog³o, ¿e po upadku komunizmu wspó³praca ekumeniczna Ko-
œcio³ów w œrodkowo-wschodniej czêœci naszego kontynentu pos³u¿y za model
praktykowania pluralizmu w innych dziedzinach ¿ycia. Wydawaæ siê mog³o, ¿e
Koœcio³y wiêkszoœciowe przez nale¿yte traktowanie Koœcio³ów mniejszoœciowych
poka¿¹, na czym polegaj¹ zasady demokracji i praworz¹dnoœci. I wreszcie, ponie-
wa¿ w wielu krajach przynale¿noœæ etniczna pokrywa siê z religijn¹, przeto wyda-
waæ siê mog³o, ¿e Koœcio³y nie dopuszcz¹ do wybuchu konfliktów na tle narodo-
woœciowym. Niestety, w wielu przypadkach  oczekiwania te nie spe³ni³y siê.

To co powiedziano wy¿ej, jawi siê najbardziej drastycznie na przyk³adzie
wspó³¿ycia i stosunków miêdzy prawos³awnymi Serbami a katolickimi Chorwa-
tami, jak równie¿ – o czym œwiadcz¹ najnowsze wydarzenia – miêdzy Serbami
a albañskimi muzu³manami z Kosowa. Trzeba oddaæ sprawiedliwoœæ Konferencji
Koœcio³ów Europejskich i Radzie Konferencji Episkopatów Europy, które – przy
aktywnym wsparciu Œwiatowej Rady Koœcio³ów, Œwiatowej Federacji Luterañ-
skiej i Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych – podjê³y od samego po
cz¹tku ogromny wysi³ek na rzecz powstrzymania rozwijaj¹cego siê konfliktu. Nie
ograniczano siê tylko do wydawania wspólnych oœwiadczeñ, lecz organizowano
równie¿ spotkania przedstawicieli wspólnot religijnych z obszaru b. Jugos³awii
poœwiêcone sprawom pokoju i pojednania na terenach objêtych wojn¹. Inne, god-
ne uwagi inicjatywy obu partnerów, to wspólne odwiedzanie Koœcio³ów  w Irlan-
dii oraz przygotowanie raportu na temat islamu w Europie.
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KONFERENCJA KOŒCIO£ÓW EUROPEJSKICH
(krótka prezentacja)

Konferencja Koœcio³ów Europejskich (KKE) jest regionaln¹ organizacj¹ eku-
meniczn¹, zrzeszaj¹c¹ Koœcio³y tradycji prawos³awnej, starokatolickiej, anglikañ-
skiej i protestanckiej w Europie. Jest ona jedn¹ z oœmiu regionalnych struktur
ekumenicznych, obejmuj¹cych praktycznie swoim zasiêgiem ca³y œwiat.

KKE jest samodzieln¹ organizacj¹, która jednak wspó³pracuje œciœle z Œwia-
tow¹ Rad¹ Koœcio³ów (ŒRK).

Historia

D¹¿enia, które doprowadzi³y do utworzenia Konferencji Koœcio³ów Europej-
skich, siêgaj¹ okresu tzw. zimnej wojny. Rozbita i podzielona Europa lat czter-
dziestych i piêædziesi¹tych musia³a najpierw przezwyciê¿yæ polityczne podzia³y,
gdy¿ tylko  w ten sposób mog³a ponownie zbli¿yæ do siebie  narody, które skon-
fliktowa³a ze sob¹ II wojna œwiatowa.

W owym czasie ma³a grupa przywódców koœcielnych z Europy Wschodniej
i Zachodniej zaczê³a zastanawiaæ siê nad mo¿liwoœci¹ podjêcia dialogu miêdzy
Koœcio³ami z ró¿nych krajów Europy, ¿yj¹cymi w ró¿nych systemach politycz-
nych, ekonomicznych i spo³ecznych. Celem, do którego ta grupa d¹¿y³a, by³o
przyjœcie z pomoc¹ Koœcio³om Europy w przejêciu roli poœrednika w dzia³aniach
na rzecz pokoju i porozumienia.

W latach 1953 i 1957 dosz³o do pierwszych sonda¿owych i przygotowaw-
czych spotkañ. W styczniu 1959 przedstawiciele przesz³o 40 Koœcio³ów spotkali
siê na I Zgromadzeniu Ogólnym w Nyborgu (Dania). W tej miejscowoœci obrado-
wa³o te¿ II (1960) i III (1962) Zgromadzenie Ogólne.

W pocz¹tkowym okresie KKE stanowi³a tylko luŸny zwi¹zek Koœcio³ów. Jed-
nak przez przyjêcie statutu na IV Zgromadzeniu Ogólnym (1964) poczyniono
wa¿ny krok na drodze budowania regionalnej konferencji Koœcio³ów. To Zgroma-
dzenie odby³o siê na pok³adzie statku „Bornholm”, dziêki czemu w ostatniej
chwili uda³o siê zapobiec trudnoœciom paszportowym, na jakie byli nara¿eni dele-
gaci z niektórych krajów komunistycznych.

Na V Zgromadzeniu Ogólnym w Pörtschach (Austria) w 1967 uchwalono, ¿e
od kwietnia 1968 rozpocznie dzia³alnoœæ Sekretariat Generalny z etatowymi pra-
cownikami. Kolejne Zgromadzenia Ogólne odby³y siê w Nyborgu (1971), Engel-
bergu, Szwajcaria (1974), Chanii, Kreta (1979), Stirling, Szkocja (1986), Pradze
(1992) i Grazu, Austria (1997).
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Od pocz¹tku istnienia KKE widzia³a jedno ze swoich g³ównych zadañ w budo-
waniu mostów miêdzy Europ¹ Wschodni¹ a Zachodni¹. Stara³a siê tak¿e poœred-
niczyæ miêdzy Koœcio³ami mniejszoœciowymi i wiêkszoœciowymi oraz miêdzy
chrzeœcijanami nale¿¹cymi do ró¿nych tradycji wyznaniowych. Posiedzenia KKE
s¹ dla przedstawicieli Koœcio³ów ró¿nych szczebli wa¿n¹ sposobnoœci¹ do spo-
tkania i wspólnej refleksji nad kwestiami teologicznymi i spo³ecznymi. Takie
spotkania daj¹ te¿ niezbêdny impuls do konstruktywnego dzia³ania, zw³aszcza
w dziedzinie pokoju, sprawiedliwoœci i pojednania.

Cz³onkostwo

Dzisiaj KKE zrzesza 123 Koœcio³y cz³onkowskie, mniej wiêcej po³owê z nich
stanowi¹ Koœcio³y z Europy Œrodkowej i Wschodniej. Oko³o 30 Koœcio³ów
cz³onkowskich KKE nie nale¿y do Œwiatowej Rady Koœcio³ów. W KKE s¹ repre-
zentowane wszystkie wielkie rodziny koœcielne: prawos³awni, starokatolicy, an-
glikanie, luteranie, reformowani, metodyœci, baptyœci i zielonoœwi¹tkowcy. Jej
cz³onkami s¹ równie¿ Koœcio³y zrzeszaj¹ce mniejszoœci etniczne. Koœcio³y cz³on-
kowskie s¹ zobowi¹zane do zaakceptowania nastêpuj¹cej formu³y („bazy dogma-
tycznej”): Konferencja Koœcio³ów Europejskich jest ekumeniczn¹ wspólnot¹ Ko-
œcio³ów Europy, które – zgodnie z Pismem Œwiêtym –  wyznaj¹, ¿e Pan Jezus
Chrystus jest Bogiem i Zbawicielem, i dlatego wspólnie d¹¿¹ do wype³nienia
tego, do czego s¹ powo³ane, ku chwale Boga Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego.

Od 1992 grupy koœcielne maj¹ mo¿noœæ uzyskania statusu organizacji stowa-
rzyszonych KKE. Do dnia dzisiejszego (2002)  25 takich organizacji skorzysta-
³o z mo¿liwoœci bliskiego zwi¹zania siê z dzia³alnoœci¹ i programami KKE. Do
organizacji tych nale¿¹ krajowe rady koœcielne i stowarzyszenia œwieckich, ko-
biet i m³odzie¿y, których programy s¹ realizowane paralelnie i czêsto we wspó³-
pracy z KKE.

Przegl¹d  tematyki Zgromadzeñ Ogólnych KKE

I – Nyborg (Dania), 6-9 stycznia 1959, „Chrzeœcijañstwo europejskie
w dzisiejszym zsekularyzowanym œwiecie”;

II – Nyborg, 3-8 paŸdziernika 1960, „S³u¿ba Koœcio³a w zmieniaj¹cym siê
œwiecie”;

III – Nyborg, 1-5 paŸdziernika 1962, „Koœció³ w Europie a kryzys wspó³-
czesnego cz³owieka;

IV – Statek MS „Bornholm”, 3-9 paŸdziernika 1964, „¯yæ razem jako kon-
tynenty i pokolenia”;
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V – Pörtschach (Austria), 29 wrzeœnia – 5 paŸdziernika 1967, „S³u¿ba i po-
jednanie”;

VI – Nyborg, 26 kwietnia-3 maja 1971, „S³udzy Boga – s³ugami ludzi”;
VII – Engelberg (Szwajcaria), 16-23 wrzeœnia 1974, „B¹dŸcie czynicielami

S³owa – jednoœæ w Chrystusie i pokój dla œwiata”;
VIII – Chania (Kreta), 18-25 paŸdziernika 1979, „W mocy Ducha Œwiêtego –

wyzwoleni dla œwiata”;
IX – Stirling (Szkocja), 4-11 wrzeœnia 1986, “Chwa³a niech bêdzie Bogu,

a na ziemi pokój”;
X – Praga, 1-11 wrzeœnia 1992, „Bóg jednoczy – w Chrystusie nowe stwo-

rzenie”;
XI – Graz (Austria), 30 czerwca – 4 lipca 1997, „Pojednanie” – dar Boga

i Ÿród³o nowego ¿ycia”.

Trwaj¹ przygotowania do XII Zgromadzenia Ogólnego, które zbierze siê
w Trondheim (Norwegia) w dniach od 25 czerwca do 2 lipca 2003 r. i obradowaæ
bêdzie pod has³em: „Jezus Chrystus jako uzdrowiciel i pojednawca – nasze œwia-
dectwo w Europie”.

Wspó³praca z Koœcio³em Rzymskokatolickim

Koœció³ Rzymskokatolicki nie jest cz³onkiem, lecz istnieje œcis³a wspó³praca
miêdzy KKE a Rad¹ Konferencji Episkopatów Europy (Consilium Conferentia-
rum Episcopalium Europae, CCEE). Wynikiem tej wspó³pracy jest szeœæ Europej-
skich Spotkañ Ekumenicznych miêdzy KKE i CCEE, które odby³y siê w Chantil-
ly, Francja (1978), w Logumkloster, Dania (1981), w Riva del Garda, W³ochy
(1984), w Erfurcie, NRD (1988), w Santiago de Compostela, Hiszpania (1991)
i w Strasburgu, Francja (2001).

KKE i CCEE zorganizowa³y te¿ dwa wspólne Europejskie Zgromadzenia Eku-
meniczne, w Bazylei, Szwajcaria (1989) i w Grazu, Austria (1997).

Przemiany

Na przestrzeni lat poszerzenie dzia³alnoœci i wzrost liczby cz³onków poci¹gnê³y
za sob¹ zmiany strukturalne. W pierwszych latach Zgromadzenia Ogólne nastêpo-
wa³y za sob¹ w krótkich odstêpach czasu, poczynaj¹c od drugiej po³owy lat szeœæ-
dziesi¹tych zaczêto je zwo³ywaæ rzadziej. W zamian za to podtrzymywano kontakt
przez organizowanie wiêkszej liczby konsultacji z udzia³em 40-50 osób, poœwiêco-
nych specyficznym tematom. Mniej wiêcej 10 lat póŸniej stworzono programy po-
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œwiêcone specjalnym dziedzinom. Obok programu studiów teologicznych realizo-
wano kolejno program s³u¿by miêdzykoœcielnej i program praw cz³owieka; tym
ostatnim zajmowano siê w ramach Aktu Koñcowego Konferencji Bezpieczeñstwa
i Wspó³pracy w Europie wspólnie z Kanadyjsk¹ Rad¹ Koœcio³ów i Krajow¹ Rad¹
Koœcio³ów w USA. Inne obszary pracy dzisiaj to islam w Europie (we wspó³pracy
z CCEE), uchodŸcy i azylanci, jak równie¿ prace dotycz¹ce ¿ycia publicznego.

KKE musi uwzglêdniaæ w swej pracy specyficzn¹ sytuacjê europejsk¹,
w tym d³ug¹ historiê roz³amów i wrogoœci miêdzy Koœcio³ami, relacjê miêdzy
Koœcio³em, pañstwem i kultur¹, po³o¿enie  Koœcio³ów mniejszoœciowych
i wiêkszoœciowych, Koœcio³ów „starych” i „m³odych”, jak równie¿ podzia³y i
napiêcia, jakie nast¹pi³y w ostatnich latach wskutek miêdzynarodowych prze³o-
mów. Chc¹c lepiej reagowaæ na problemy rodz¹ce siê na styku Koœcio³a i spo³e-
czeñstwa na kontynencie europejskim, XI Zgromadzenie Ogólne w 1997 podjê-
³o uchwa³ê o po³¹czeniu KKE z Europejsk¹ Komisj¹ Ekumeniczn¹ ds. Koœcio³a
i Spo³eczeñstwa, która utrzymuje biura w Brukseli i Strasburgu. Decyzja ta ma
przede wszystkim u³atwiæ kontakty Koœcio³ów z europejskimi instytucjami po-
litycznymi.

Istnieje œcis³a wspó³praca z ŒRK zw³aszcza na obszarze wiary i ustroju Ko-
œcio³a, misji œwiatowej i ewangelizacji, pomocy miêdzykoœcielnej i praw cz³owie-
ka. W niektórych przypadkach dokonano podzia³u pracy. Istniej¹ te¿ œcis³e sto-
sunki robocze z krajowymi radami Koœcio³ów w Europie. Bardzo po¿yteczne
okaza³y siê doroczne posiedzenia ich sekretarz generalnych.

Sztab wspó³pracowników

KKE posiada w Centrum Ekumenicznym w Genewie niewielki sztab wspó³-
pracowników z³o¿ony z 14 osób. Oficjalnym organem kierowniczym jest Zgro-
madzenie Ogólne. W okresie miêdzy zgromadzeniami ogólnymi odpowiedzial-
noœæ za pracê ponosi 35-osobowy Komitet Naczelny. Funkcjê sekretarza gene-
ralnego pe³ni duchowny baptystyczny z Wielkiej Brytanii dr Keith Clements.

Lista Koœcio³ów cz³onkowskich

Albania
Prawos³awny Koœció³ Autokefaliczny Albanii
(Kisha Ortodokse Autokefale e Shqiperise)

Armenia
Ormiañski Apostolski Koœció³ Prawos³awny
(Hayastaniaytz Arakélagan Oughapar Yégéghétsi)
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Austria
Koœció³ Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w Austrii
(Evangelische Kirche A.B. in Österreich)
Koœció³ Ewangelicki Wyznania Helweckiego w Austrii
(Evangelische Kirche H.B. in Österreich)
Koœció³ Metodystów w Austrii
(Methodistenkirche in Österreich)
Koœció³ Starokatolicki w Austrii
(Altkatholische Kirche in Österreich)

Belgia
Zjednoczony Koœció³ Protestancki Belgii
(Eglise protestante unie de Belgique)

Bu³garia
Unia Baptystów Bu³garii
Unia Ewangelicznych Koœcio³ów Zielonoœwi¹tkowych w Bu³garii

Chorwacja
Koœció³ Boga w Chorwacji
Koœció³ Ewangelicki w Chorwacji [luterañski]
(Evangelicka Crkva u  R. Hrvatskoj)
Koœció³ Ewangeliczny w Chorwacji i w Boœni-Hercegowinie [zielonoœwi¹tkowy]
(Evangeoska Crkva u Hrvadskoj i Bosni-Hercegovini)
Reformowany Koœció³ Chrzeœcijañski w Chorwacji
Unia Baptystów Chorwacji

Cypr
Koœció³ Cypru [prawos³awny]
(Ekklesia Kyprou)

Czeska Republika
Czechos³owacki Koœció³ Husycki
(Èeskoslovenská Církev Husitská)
Koœció³ Braci [kongregacjonalny]
(Cirkev Bratrská)
Koœció³ Ewangelicki Braci Czeskich
(Èeskobratrská Cirkev Evangelická)
Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny w Republice Czeskiej
(Evangelická Cirkev Metodistická)
Koœció³ Morawski w Republice Czeskiej
(Jednota Bratrská)
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Koœció³ Prawos³awny w Czechach i na S³owacji
(Pravoslavná Cirkev)
Koœció³ Starokatolicki
(Starokatolická Cirkev)
Œl¹ski Koœció³ Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w Republice Czeskiej
(Slezská Cirkev Evangelická A.V.)
Unia Baptystów w Republice Czeskiej
(Bratrská Jednota Baptistú)

Dania
Ewangelicko-Luterañski Koœció³ Narodowy Danii
(Evangelisk-Lutherske Folkekirke i Danmark)
Unia Baptystów Danii
(Dansk Baptistsamfund)

Estonia
Estoñski Ewangelicki Koœció³ Luterañski za granic¹
(Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik)
Estoñski Koœció³  Ewangelicko-Luterañski
(Eesti Evangeelne Luterlik Kirik)
Estoñski Koœció³ Metodystyczny
(Eesti Metodisti Kirik)

Finlandia
Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Finlandii
(Suomen Evankelis-Luterilainen Kirkko)
Koœció³ Prawos³awny Finlandii
(Suomen Ortodoksinen Arkkipiispakunta)

Francja
Federacja Koœcio³ów Ewangeliczno-Baptystycznych Francji
(Fédération des Eglises évangéliques baptistes de France)
Koœció³ Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w Alzacji i Lotaryngii
(Eglise de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine)
Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Francji
(Eglise évangélique luthérienne de France)
Koœció³ Protestancko-Malgaski Francji
(Eglise protestante malgache en France)
Koœció³ Reformowany Alzacji i Lotaryngii
(Eglise réformée d’Alsace et de Lorraine)
Koœció³ Reformowany Francji
(Eglise réformée de France)
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Grecja
Grecki Koœció³ Ewangelicki
(Helleniki Evangeliki Ekklesia)
Koœció³ Grecji [prawos³awny]
(Ekklesia tes Ellados)

Gruzja
Unia Ewangelicznych Chrzeœcijan Baptystów Gruzji

Hiszpania
Hiszpañski Koœció³ Ewangelicki
(Iglesia Evangélica Espanola)
Hiszpañski Reformowany Koœció³ Episkopalny
(Iglesia Espanola Reformada Episcopal)

Holandia
Bractwo Remonstranckie
(Remonstrantse Broederschap)
Koœcio³y Jednocz¹ce siê w Holandii [reformowani i luteranie]
(Samen op Weg-Kerken der Nederlanden)
Koœció³ Starokatolicki Holandii
(Oud-Katholieke Kerk van Nederland)
Powszechna Wspólnota Mennonitów
(Algemene Doopsgezinde Sociëteit)

Islandia
Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Islandii
(Thjodkirkja Islands)

Irlandia
Koœció³ Irlandii [anglikañski]
(Church of Ireland)
Koœció³ Metodystyczny w Irlandii
(Methodist Church in Ireland)
Koœció³ Prezbiteriañski w Irlandii
(Presbyterian Church in Ireland)

Jugos³awia
Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny w Jugos³awii
(Evangelicko-Metodisticka Crkva SFRJ)
Reformowany Koœció³ Chrzeœcijañski w Jugos³awii
(Reformatske Hriskanske Crkve u SFRJ)
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Serbski Koœció³ Prawos³awny
(Srpske Pravoslavne Crkve)
S³owacki Koœció³ Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w Jugos³awii
(Slovenska Evanjelicka A.V. Cirkev v Juhoslavii)

Liechtenstein
Koœció³  Ewangelicki w Ksiêstwie Liechtenstein
(Evangelische Kirche im Fürstentum Liechtenstein)

Litwa
Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Litwy
(Lietuvos Evangeliku Liuteronu Baznycia)

Luksemburg
Zwi¹zek Koœcio³ów Protestanckich w Luksemburgu
(Alliance des Eglises protestantes in Luxembourg)

£otwa
Koœció³ Ewangelicko-Luterañski £otwy
(Latvijas Evangeliski Luteriska Baznica)
Koœció³ Ewangelicko-Luterañski £otwy za granic¹
(Evangelisch-Lutherische Kirche Lettlands im Ausland)

Niemcy
Koœció³ Ewangelicki w Niemczech
(Evangelische Kirche in Deutschland)
Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny
(Evangelisch-Methodistische Kirche)
Koœció³ Starokatolicki
(Katholisches Bistum der Alt-Katholiken)
Litewski Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w Niemczech
(Lietuviy Evangeliky Liuterony Byznacia)
Zwi¹zek Zborów Ewangeliczno-Wolnokoœcielnych w Niemczech [baptyœci]
(Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland)

Norwegia
Koœció³ Norwegii [luterañski]
(Den Norske Kirke)

Polska
Koœció³  Chrzeœcijan  Baptystów
Koœció³ Ewangelicko-Augsburski
Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny
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Koœció³ Ewangelicko-Reformowany
Koœció³ Polskokatolicki
Koœció³ Starokatolicki Mariawitów
Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny

Portugalia
Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny Portugalii
(Igreja Evangélica Metodista Portuguesa)
Koœció³ Ewangelicko-Prezbiteriañski w  Portugalii
(Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal)
Luzytañsko-Katolicki Koœció³ Apostolsko-Ewangeliczny
(Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica)

Rosja
Euro-Azjatycka Federacja Zwi¹zków Ewangelicznych Chrzeœcijan Baptystów
(Ewro-Azjatskaja Federacija Sojuzow Ewangeliczeskich Kristian-Baptistow)
Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Ingrii
(Inkerin Evankelis-Luterilainen Kirkko)
Rosyjski Koœció³ Prawos³awny
(Russkaja Prawos³awnaja Cerkow)

Rumunia
Koœció³ Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w Rumunii
(Biserica Evanghelicã C.A. din Romania)
Koœció³ Prawos³awny Rumunii
(Biserica Ortodoxã Românã)
Koœció³ Reformowany w Rumunii
(Romániai Reformatus Egyház)
Synodalno-Prezbiterialny Koœció³ Ewangelicki Wyznania Augsburskiego

w Rumunii
(Biserica Evanghelicã Sinodo-Presbiterialã de Confesiune Augustanã din Ro-

mania)

S³owacja
Koœció³ Ewangelicki Wyznania Augsburskiego na S³owacji
(Evangelická Cirkev A.V. na Slovensku)
Koœció³ Prawos³awny w Republice S³owacji
(Pravoslavná Cirkev ve Slovenské Republice)
Rada Koœcio³a Braterskiego w Republice S³owacji [kongregacjonaliœci]
(Rada Cirkvi Bratrskej v Slovenskej Republike)
Reformowany Koœció³ Chrzeœcijañski na S³owacji
(Reformovaná Krestanská Cirkev na Slovensku)
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S³owenia
Koœció³ Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w Republice S³owenii
(Evangelicanska Cerkev A.V. w RS)

Szwajcaria
Koœció³ Chrzeœcijañskokatolicki Szwajcarii [starokatolicki]
(Christkatholische Kirche in der Schweiz)
Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny w Szwajcarii
(Evangelisch-Methodistische Kirche in der Schweiz)
Szwajcarski Zwi¹zek Koœcio³ów Ewangelickich
(Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund – Fédération des Eglises Prote-

stantes de Suisse)

Szwecja
Koœció³ Metodystyczny w Szwecji
(Metodistkyrkan i Sverige)
Koœció³ Szwecji [luterañski]
(Svenska Kyrkan)
Szwedzki Zwi¹zek Misyjny
(Svenska Missionsförbundet)
Unia Baptystów Szwecji
(Svenska Baptistsamfundet)

Ukraina
Koœció³ Reformowany na Zakarpaciu
(Kárpátaljai Református Egyház)

Wêgry
Koœció³ Ewangelicko-Luterañski na Wêgrzech
(Magyarországi  Evangélikus Egyház)
Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny na Wêgrzech
(Magyarországi Metodista Egyház)
Koœció³ Reformowany na Wêgrzech
(Magyarországi Református Egyház)
Unia Baptystów na Wêgrzech
(Magyarországi Baptista Egyház)

Wielka Brytania
Koœció³ Anglii [anglikañski]
(Church of England)
Koœció³ Metodystyczny
(Methodist Church)
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Koœció³ Szkocji [prezbiteriañski]
(Church of Scotland)
Koœció³ Walii [anglikañski]
(Yr Eglwys Yng Nghymru)
Federacja Kongregacjonalna Zjednoczonego Królestwa
(Congregational Federation of the United Kingdom)
Rada Koœcio³ów Afrykañskich i Afro-Karaibskich Zjednoczonego Królestwa
(Coucil of African and Afro-Carribbean Churches U.K.)
Rada Luterañska Wielkiej Brytanii
(Lutheran Council of Great Britain)
Szkocki Koœció³ Episkopalny
(Scottish Episcopal Church)
Szkocki Koœció³ Kongregacjonalny
(Scottish Congregational Church)
Unia Baptystów Wielkiej Brytanii
(Baptist Union of Great Britain)
Unia Niezale¿nych Walijczyków
(Undeb Yr Annibynwyr Cymraeg)
Zjednoczony Apostolski Koœció³ Chrystusa Shiloh
(Shiloh United Church of Christ Apostolic Worldwide)
Zjednoczony Koœció³ Reformowany
(United Reformed Church)

W³ochy
Koœció³ Ewangelicki Waldensów
(Chiesa Evangelica Valdese)
Koœció³ Ewangelicko-Luterañski we W³oszech
(Chiesa Evangelica Luterana in Italia)
Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny W³och
(Chiesa Evangelica Metodista d’Italia)
Unia Ewangelicznych Chrzeœcijan Baptystów W³och
(Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia)

Struktury miêdzynarodowe

Armia Zbawienia
(Salvation Army)
Jednota Braterska na Kontynencie Europejskim [herrnhuci]
(Europäisch-Festländische Brüder-Unität)
Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w Rosji i innych pañstwach
(Evangelisch-Lutherische Kirche in Russland und anderen Staaten)
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Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola
(Ecumenical Patriarchate of Constantinople)
Zjednoczony Koœció³ Metodystyczny – Europa Œrodkowa i Po³udniowa
(United Methodist Church – Area Central and Southern Europe)
Zjednoczony Koœció³ Metodystyczny – Europa Pó³nocna
(United Methodist Church – Northern Europe Central Conference)

Obserwatorzy

Religijne Towarzystwo Przyjació³ [kwakrzy]
(Religious Society of Friends [Quakers])
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RADA KONFERENCJI
EPISKOPATÓW EUROPY

Geneza

Wspó³praca miêdzy biskupami na szczeblu regionalnym przybiera³a na prze-
strzeni stuleci ró¿ne formy. W czasach najdawniejszych  tworzono  patriarchaty i
metropolie, natomiast  w ci¹gu ostatniego stulecia przyst¹piono do powo³ywania
w krajach europejskich konferencji episkopalnych. W pierwotnym zamyœle kon-
ferencje te mia³y stanowiæ  p³aszczyznê wspó³pracy miêdzy biskupami na szcze-
blu krajowym. Wywar³y one  wielki wp³yw na przebieg Drugiego Soboru Waty-
kañskiego, a w dalszej kolejnoœci  na ca³¹ dzia³alnoœæ  Koœcio³a Rzymskokatolic-
kiego. Konferencje episkopalne sta³y siê wrêcz  niezast¹pionym elementem jego
struktury.

W ostatnich dziesiêcioleciach w Koœciele Rzymskokatolickim utworzono rów-
nie¿ struktury szczebla kontynentalnego. W 1955 za³o¿ono Radê Biskupów Laty-
noamerykañskich (CELAM), która nieprzerwanie od tamtej pory ma decyduj¹ce
znaczenie dla Koœcio³a w Ameryce £aciñskiej. W Ameryce £aciñskiej struktura
kontynentalna wyprzedzi³a  czasowo powstanie krajowych konferencji biskupów.
W Europie natomiast proces ten mia³ odwrotny przebieg. Biskupi byli zaintereso-
wani kontynuowaniem tego, co w czasie Soboru okaza³o siê byæ wartoœciowe.
Zostali zaproszeniu na dwa sympozja w 1967 i 1969 roku. To by³y pocz¹tki, a w
roku 1971 za³o¿ono Radê Konferencji Episkopatów Europy (Consilium Confe-
rentiarum Episcoporum Europae, skrót: CCEE), która  zrzesza obecnie 34 krajo-
we konferencje episkopalne. CCEE uzyska³a w 1977 kanoniczne zatwierdzenie
papieskie.

Cele i zadania

CCEE to cia³o stawiaj¹ce sobie za cel kultywowanie ³¹cznoœci miêdzy krajo-
wymi konferencjami episkopalnymi i zacieœnianie ich wspó³pracy w imiê nad-
rzêdnego dobra, jakim jest dobro Koœcio³a: Koœcio³a, który dzia³aj¹c w œwiecie
osi¹gaæ chce coraz doskonalsz¹ jednoœæ.

Radzie nie przys³uguje ¿adne prawo do os¹dzania konferencji episkopalnych,
lecz stawia sobie za cel wy³¹cznie s³u¿bê na rzecz wzajemnej informacji i wspó³-
dzia³ania miêdzy nimi.

W imiê powy¿ej sprecyzowanego celu Rada troszczy siê o to, by poszczególne
Konferencje:
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 informowa³y siê nawzajem o swoich poczynaniach, zw³aszcza w zakresie
spraw pastoralnych;

przekazywa³y sobie nawzajem akta i dokumentacjê swoich decyzji;
 powiadamia³y siê nawzajem o zaleceniach odnoœnie podejmowanej dzia³alno-

œci misyjnej;
przedstawia³y sobie nawzajem najbardziej absorbuj¹ce aktualne kwestie;
wspólnie rozpatrywa³y generalne problemy pastoralne.

Cz³onkowie

Cz³onkami s¹ biskupi wydelegowani do niej na okres trzech lat przez poszcze-
gólne Konferencje Episkopatów, zgodnie z przyjêtymi przez ka¿d¹ z nich norma-
mi wyboru. Biskupi tych rejonów i prowincji koœcielnych, w których Konferencje
Episkopatów nie istniej¹, s¹ upowa¿nieni do wyznaczenia delegata w przypadku,
gdy Przewodnicz¹cy Rady wyraŸnie ich o to poprosi.

Zastêpcom biskupów delegatów przys³uguj¹ na sesjach plenarnych takie same
prawa jak biskupom delegatom.

Organa

Przynajmniej raz w roku odbywaj¹ siê Zgromadzenia Ogólne Rady. Zarówno
porz¹dek dzienny jak i protoko³y odbytych posiedzeñ przesy³ane s¹ w odpowied-
nim czasie wszystkim cz³onkom Rady i watykañskiej Kongregacji ds. Biskupów.

Prezydium kieruj¹ce pracami Rady sk³ada siê z przewodnicz¹cego i dwu wice-
przewodnicz¹cych wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres trzech lat.

Komisje wyznaczane s¹ przez Zgromadzenia Ogólne.
Sekretarz Sekretariatu Rady wybierany jest na Zgromadzeniu Ogólnym na

okres trzyletni. Sekretariat s³u¿y Zgromadzeniu Ogólnemu Rady, jej Prezydium
oraz delegatom i komisjom. Do jego zadañ nale¿y równie¿ œci¹ganie dokumen-
tów od sekretariatów poszczególnych Konferencji Episkopatów i udostêpnianie
ich w razie potrzeby cz³onkom Rady.

Cz³onkowie

Albania – Conferentia Episcoporum Albaniae
Anglia i Walia – Bishop’s Conference of England and Wales
Austria – Österreichische Bischofskonferenz
Belgia – La Conférence Épiscopale de Belgique/Bisschop-

penconferentie van Belgiee
Bia³oruœ – Conferentia Episcoporum Bielarussiae
Boœnia-Hercegowina – Biskupska Konferentija Bosne i Herzegovine
Bu³garia – Conferentia Episcoporum interritualis Bulgariae
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Chorwacja – Hrvatska Biskupska Konferencija
Czechy – Èeská Biskupská Konference
Francja – Conférence des Eveques de France
Grecja – Hiera Synodos Katholikes Hierarchias Hellados
Hiszpania – Conferencia Episcopal Espanola
Holandia – Nederlandse Bisschoppenconferentie
Irlandia – Irish Episcopal Conference
Jugos³awia – Nadbiskupski Ordinarijat (brak konferencji episko-

patu)
Litwa – Conferentia Episcoporum Lituaniae
Luksemburg – Erzbischof von Luxemburg (brak konferencji epi-

skopatu)
£otwa – Conferentia Episcoporum Lettoniae
Malta – Konferenza Episcopali Maltija
Niemcy – Deutsche Bischofskonferenz
Polska – Konferencja Episkopatu Polski
Portugalia – Conferencia Episcopal Portuguesa
Rosja – Conferenza dei vescovi cattolici della Federazione

Russa
Rumunia – Conferrinta Episcopilor din Romania
Skandynawia – Conferentia Episcopalis Scandiae
S³owacja – Konferencia Biskupov Slovenska
S³owenia – Slovenska Skofovska Konferenca
Szkocja – Bishop’s Conference of Scotland
Szwajcaria – Schweizer Bischofskonferenz/Conférence des Eve-

ques Suisses/Conferenza dei Vescovi Svizzeri
Turcja – Conférence Episcopale de Turquie
Ukraina (obrz¹dek ³aciñski)   – Konferencija Rymo-Kato³yckojo Jepyskopatu

    na Ukraini
Ukraina (obrz¹dek bizantyjski) – Synod Ukrajinskoji Kato³yckoji Jerarchiji
Wêgry – Magyar Katolikus Püspöki Konferenciája Elnöke
W³ochy – Conferenza Episcopale Italiana
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A RAD¥ KONFERENCJI
EPISKOPATÓW EUROPY

Zarys przebytej drogi

Pierwsze kontakty miêdzy Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich, istniej¹c¹ od
1959 r. i zrzeszaj¹c¹ Koœcio³y tradycji prawos³awnej, starokatolickiej, anglikañ-
skiej i protestanckiej a Koœcio³em Rzymskokatolickim nawi¹zane zosta³y w 1962
r.1 Ze strony katolickiej oparciem dla tych kontaktów by³ Sekretariat ds. Jednoœci
Chrzeœcijan w Rzymie. Dwaj przedstawiciele tego Sekretariatu (Jean-François
Arrighi i o. Andersen) wziêli udzia³ jako obserwatorzy w IV Zgromadzeniu Ogól-
nym KKE (1964)2. Pierwszy z nich pojawi³ siê ponownie na V Zgromadzeniu
Ogólnym w Pörtschach, Austria (1967)3. Jeden z uchwalonych tam wniosków
opowiada³ siê za rozwojem wspó³pracy z KRK4.

Utworzenie w 1971 r. Rady Konferencji Episkopatów Europy (Consilium Con-
ferentiarum Episcopalium Europae) przyda³o dotychczasowym kontaktom nowej
dynamiki. W VI Zgromadzeniu Ogólnym KKE, które zebra³o siê na prze³omie
kwietnia i maja tego samego roku w Nyborgu (Dania), uczestniczy³a 5-osobowa
delegacja katolicka w sk³adzie: ks. abp Roger Etchegaray, przewodnicz¹cy

1 B. Brenner (Hrsg.), Europa und der Protestantismus, Göttingen 1993, s. 211.
2 O. Schulz, Eine Aufgabe der Europäischen Kirchen. Dienen und Versöhnen. Bericht über die 5.

Vollversammlung  in Pörtschach 1967, Genf 1968, s. 15.
3 Tam¿e.
4 Tam¿e, s. 55 i 65.
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CCEE, o. Pierre Duprey, przedstawiciel Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan,
Anthony Chullikal z Papieskiej Komisji „Iustita et Pax”, ks. dr Werner Becker z
NRD i o. Andersen z Danii5. Wszyscy oni posiadali status „delegatów zaprzyjaŸ-
nionych”, który uprawnia³ ich do przemawiania na posiedzeniach plenarnych i do
brania udzia³u w g³osowaniu nad dokumentami opracowanymi w sekcjach. Poza
tym wziê³o udzia³ w obradach dwóch doradców katolickich.

Za œciœlejsz¹ wspó³prac¹ z KRK wypowiedzia³ siê wówczas sekretarz general-
ny KKE, ks. dr Glen Garfield Williams. Nawo³ywa³ on do podjêcia dialogu, który
powinien przyj¹æ mo¿liwie konkretne formy, dziêki czemu moglibyœmy poznaæ, jak
mo¿emy najlepiej rozwin¹æ nasz¹ dalsz¹ wspó³pracê i nasze stosunki. Uzna³, ¿e
min¹³ ju¿ czas, gdy obaj partnerzy zadowalali siê dzia³alnoœci¹ podejmowan¹ ad-
hoc. Jeœli chcemy byæ rzeczywiœcie Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich, wów-
czas musimy byæ gotowi do podjêcia w duchu braterstwa kroków, które pozwol¹
nam ukszta³towaæ œciœlej nasze stosunki, wówczas musimy byæ otwarci na odpo-
wiedzi sygnalizowane nam przez braci katolików6.

W dokumencie sekcji pi¹tej VI Zgromadzenia Ogólnego stwierdzono: Wzywa
siê wzglêdnie zleca gremiom kierowniczym Konferencji Koœcio³ów Europejskich,
by przy pomocy odpowiednich kroków (np. przez stworzenie wspólnej grupy robo-
czej) dzia³a³y na rzecz pe³nego cz³onkostwa krajowych Koœcio³ów rzymskokatolic-
kich, zrzeszonych w Radzie Konferencji Episkopatów Europy7.

Sprawie œciœlejszej wspó³pracy z KRK poœwiêcono te¿ specjaln¹ rezolucjê,
w opracowaniu której wziêli udzia³ delegaci katoliccy. Uczestnicy VI Zgroma-
dzenia Ogólnego wyrazili w niej przekonanie, ¿e sytuacja w Europie wymaga dzi-
siaj prawdziwie wspólnego œwiadectwa wszystkich Koœcio³ów chrzeœcijañskich,
tote¿ w stosunkach miêdzy KKE a KRK nale¿y podj¹æ dalsze istotne kroki. Dele-
gaci wypowiedzieli siê z uznaniem o nowych mo¿liwoœciach, jakie w tym wzglê-
dzie otwiera utworzona niedawno Rada Konferencji Episkopatów Europy i skie-
rowali pozdrowienia do tej Rady. Prezydium KKE zalecono bezzw³oczne podjêcie
stosunków z nowo utworzon¹ Rad¹, by razem z ni¹ zbadaæ wszystkie mo¿liwoœci
wspólnego dzia³ania i sk³adania wspólnego œwiadectwa8.

Powy¿sze uchwa³y spotka³y siê z pozytywn¹ ocen¹ zarówno abp. Etchegaray’a
jak i o. Duprey’a. Ten ostatni w odniesieniu do przysz³oœci nie wyklucza³ mo¿li-
woœci pe³nego cz³onkostwa KRK w KKE. Dodawa³ jednak, ¿e w obecnym mo-

5 Por. Nyborg VI...Was geschah. Bericht der Sechsten Vollversammlung der Konferenz Europäischer
Kirchen, 26. April bis 3. Mai 1971, Genf [1971], s. 172nn (lista uczestników).

6 Tam¿e, s. 117.
7  Tam¿e, s. 69.
8 Tam¿e, s. 80; opieram siê na przek³adzie polskim zamieszczonym w: Polska Rada Ekumeniczna.

Komisja Prasy i Dokumentacji (wyd.), Materia³y informacyjno-studyjne z dzia³alnoœci Polskiej Rady
Ekumenicznej, Konferencji Koœcio³ów Europejskich i Œwiatowej Rady Koœcio³ów (maszynopis powielany),
Warszawa 1972, s. 97.
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mencie mo¿liwa do zrealizowania jest tylko intensywniejsza wspó³praca w ra-
mach grupy roboczej.

Konkretne zagadnienia wynikaj¹ce z powy¿szej decyzji VI Zgromadzenia
Ogólnego KKE rozwa¿a³ ks. dr Williams na prywatnej audiencji u papie¿a Paw³a
VI w dniu 15 listopada 1971 r. Papie¿ uzna³ wówczas intensyfikacjê ju¿ istniej¹-
cych kontaktów na kontynencie europejskim za zjawisko po¿¹dane. Wkrótce po-
tem obaj partnerzy, KKE i CCEE, podjêli decyzjê w sprawie powo³ania do ¿ycia
Wspólnej Grupy Studyjnej9. Podczas VII Zgromadzenia Ogólnego w Engelbergu
(Szwajcaria, 1974) sekretarz generalny KKE móg³ z zadowoleniem stwierdziæ, ¿e
nasze stosunki z ró¿nymi instancjami Koœcio³a Rzymskokatolickiego stale ulega³y
intensyfikacji i wszêdzie, gdzie to mo¿liwe, przekszta³ca³y siê w aktywn¹ wspó³-
pracê i wzajemne poradnictwo. Wspomnia³, ¿e jest ¿yczeniem KKE, aby prak-
tycznie we wszystkich jej inicjatywach brali udzia³ oficjalni reprezentanci KRK i
¿e pod tym wzglêdem spotyka siê ona przewa¿nie z pozytywn¹ reakcj¹ po stronie
CCEE10.

Wspólna Grupa Studyjna istnia³a do 1975 r., po czym przekszta³ci³a siê we
Wspólny Komitet KKE i CCEE. Ustalono, ¿e bêdzie siê on zbieraæ co roku, a
ka¿da ze stron bêdzie w nim reprezentowana przez 5 osób. W pierwszym okresie
dzia³alnoœci zaj¹³ siê on mo¿liwoœciami wspó³pracy ekumenicznej na p³aszczyŸ-
nie regionalnej, krajowej i lokalnej, stosunkiem Koœcio³ów do Konferencji Bez-
pieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie, znaczeniem „koncyliaryzmu” dla europej-
skiej pracy ekumenicznej11, sytuacj¹ w Irlandii Pó³nocnej i mo¿liwoœci¹ pojedna-
nia miêdzy katolikami i protestantami w tym kraju.

Poczynaj¹c od 1973 r. toczy³a siê dyskusja nad mo¿liwoœci¹ zwo³ania szersze-
go posiedzenia. W pierwotnym zamyœle Prezydium i Komitet Doradczy KKE
oraz Zgromadzenie Ogólne CCEE mia³y zorganizowaæ w tym samym miejscu
i w tym samym czasie osobne posiedzenia. Ka¿da organizacja mia³a radziæ nad
w³asnymi sprawami. Obok tego podczas wspólnych posiedzeñ miano rozwa¿aæ
wspólne problemy. Plan ten uleg³ jednak modyfikacji i ostatecznie dosz³o do
Pierwszego Europejskiego Spotkania Ekumenicznego w Chantilly k. Pary¿a
w 1978 r.

Rok póŸniej obradowa³o na Krecie VIII Zgromadzenie Ogólne KKE. W sk³ad
15-osobowego komitetu przygotowawczego wesz³o po raz pierwszy dwóch
przedstawicieli CCEE. Na Kretê przyby³o ogó³em 18 katolików, z który piêciu
mia³o status „delegata zaprzyjaŸnionego”12.

9 „Ökumenischer Pressedienst“ nr 31 z 2 grudnia 1971 r.
10 Kreuzwege der europäischen Kirchen. Bericht der VII. Vollversammlung der Konferenz Europäischer

Kirchen in Engelberg-Schweiz, 16.-23. September 1974, Frankfurt a.M. 1975, s. 129.
11 Por. D.E. Lanne, Die Wiederentdeckung der Gemeinschaft der Kirchen. Ein römisch-katholischer

Beitrag, w: Die konziliare Gemeinschaft. Eine europäische theologische Diskussion über den Weg und das
Endziel der ökumenischen Bewegung, Frankfurt am Main 1978, s. 39nn.
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Pewnym zaskoczeniem nie tylko dla przedstawicieli KRK, ale i dla wiêkszoœci
delegatów Koœcio³ów cz³onkowskich KKE by³ nastêpuj¹cy fragment „Pos³ania”
prawos³awnego patriarchy Konstantynopola Dimitriosa I do uczestników Zgro-
madzenia Ogólnego: Witamy serdecznie istniej¹ce i dobrze rozwijaj¹ce siê sto-
sunki czcigodnego Koœcio³a Rzymskokatolickiego w Europie z Konferencj¹ Ko-
œcio³ów Europejskich oraz obecnoœæ jego delegatów na tym Zgromadzeniu. Wypo-
wiadamy oficjalne ¿yczenie, aby ten Koœció³ sta³ siê pe³noprawnym cz³onkiem
Konferencji Koœcio³ów Europejskich13.

Przedstawiciele KRK, zaskoczeni propozycj¹ patriarchy, wypowiadali siê na
jej temat z pewn¹ rezerw¹. Ks. dr Ivo Fürer oœwiadczy³, ¿e CCEE nie zajê³a siê
jeszcze formalnie spraw¹ przyst¹pienia do KKE. Wprawdzie jego obowi¹zkiem
jako sekretarza generalnego bêdzie przekazanie Radzie ¿yczenia Dimitriosa I, ale
osobiœcie liczy siê z tym, ¿e raczej kontynuowane bêd¹ wspólne konsultacje, na-
tomiast nie nale¿y siê spodziewaæ w najbli¿szym czasie zmian strukturalnych we
wzajemnych stosunkach. W¹tpliwe jest zreszt¹, czy formalne przyst¹pienie by³o-
by najbardziej korzystne dla wspó³pracy obu organizacji14.

Rozwój dotychczasowych stosunków miêdzy KKE a CCEE zosta³ pozytywnie
oceniony w sprawozdaniu sekretarza generalnego i innych mówców. Sprawie tej
stosunkowo wiele uwagi poœwiêcono te¿ w dokumencie sekcji I. Natomiast spra-
wozdanie Komitetu Programowego na temat przysz³ych kierunków dzia³alnoœci
KKE, przyjête przez VIII Zgromadzenie Ogólne, zawiera³o nastêpuj¹ce stwier-
dzenia:

Jesteœmy wdziêczni za pozytywny charakter, jaki przybra³y stosunki z Rad¹
Konferencji Episkopatów Europy. Spotkanie w Chantilly (1978), które zgromadzi-
³o po raz pierwszy wielk¹ reprezentacjê Koœcio³ów cz³onkowskich KKE i CCEE,
stanowi bardzo wa¿ny krok naprzód na tym polu. W pe³ni popieramy plan zwo³a-
nia drugiego takiego spotkania. Szukaj¹c szerszej prezentacji europejskiego
chrzeœcijañstwa trzeba, oczywiœcie, uczyniæ dalsze kroki. Chc¹c, aby ta nadzieja
sta³a siê rzeczywistoœci¹, wskazane jest utrzymanie sta³ych kontaktów miêdzy
KKE a CCEE. Organizacje te winny rozwa¿aæ wspólnie nie tylko pozytywne, ale i
problematyczne przejawy stosunków ekumenicznych, które powstaj¹ w ¿yciu na-
szych Koœcio³ów i w stosunkach miêdzy nimi15.

W pierwszej po³owie lat osiemdziesi¹tych nast¹pi³o dalsze zacieœnienie wspó³-
pracy miêdzy KKE a CCEE. W tym czasie odby³o siê Drugie (1981) i Trzecie
(1984) Europejskie Spotkanie Ekumeniczne. Wspólny Komitet zbiera³ siê regu-
larnie co roku. KKE utrzymywa³a te¿ bezpoœrednie kontakty z watykañskim Se-

12  K. Karski, Z obrad VIII Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Koœcio³ów Europejskich, „Novum” 5
(1980) 130.

13 Tam¿e.
14 Tam¿e, s. 131.
15 Tam¿e, s. 132.
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kretariatem ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Sekretarz generalny ks. dr Glen Garfield
Williams zosta³ przyjêty na audiencji prywatnej przez papie¿a Jana Paw³a II.

W omawianym okresie przedstawiciele CCEE uczestniczyli w niemal wszyst-
kich posiedzeniach komisji KKE oraz brali udzia³ we wszystkich konsultacjach
zwo³ywanych przez tê organizacjê. Z kolei oficjalni reprezentanci KKE byli
obecni na Pi¹tym (1982) i Szóstym (1985) Sympozjum Biskupów Europejskich w
Rzymie.

Podczas obrad Wspólnego Komitetu poœwiêcano wiele uwagi zadaniom Ko-
œcio³ów w dzisiejszej Europie. Przygotowano dossier z oœwiadczeniami Koœcio-
³ów na temat ochrony ¿ycia. Dyskutowano nad dokumentem „Wspólne œwiadec-
two”, opracowanym przez Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów i Sekretariat ds. Jednoœci
Chrzeœcijan. Z zainteresowaniem spotka³ siê dokument konwergencji w sprawie
„Chrztu, Eucharystii i Pos³ugiwania duchownego”, opracowany przez Komisjê
„Wiara i Ustrój” ŒRK przy wspó³udziale teologów katolickich. Miêdzy KKE a
CCEE wywi¹za³a siê sta³a wymiana informacji dotycz¹cych wysi³ków Koœcio³ów
europejskich na rzecz pokoju. Z okazji og³oszenia przez ONZ Miêdzynarodowe-
go Roku Pokoju, Wspólny Komitet wystosowa³ do sekretarza generalnego tej or-
ganizacji telegram, w którym wyrazi³ solidarnoœæ z t¹ inicjatyw¹.

Sta³¹ trosk¹ przedstawicieli obu stron by³a napiêta sytuacja miêdzy katolikami
a protestantami w Irlandii Pó³nocnej. Zorganizowano wspólny fundusz doraŸnej
pomocy finansowej dla ofiar konfliktu w tej czêœci Irlandii. Rozwa¿ano mo¿li-
woœæ wspólnej wizyty w tym kraju, która wskutek ró¿nych praktycznych trudno-
œci nie dosz³a jednak do skutku. Dokonano te¿ wymiany myœli na temat roli i
miejsca islamu w Europie16.

Dziewi¹te Zgromadzenie Ogólne KKE w Stirling (Szkocja, 1986) stwierdzi³o
jednoznacznie, ¿e we wspó³pracy miêdzy KKE a CCEE nast¹pi³ w ostatnich la-
tach prawdziwy postêp. Jego punktem kulminacyjnym by³o III Europejskie Spo-
tkanie Ekumeniczne (1984). Zgromadzenie zaleci³o kontynuowanie œcis³ej wspó³-
pracy i sta³ej wymiany pogl¹dów miêdzy sekretariatami obu organizacji. Z zado-
woleniem powita³o te¿ przygotowania do Czwartego Europejskiego Spotkania
Europejskiego. Poza tym zaleci³o wspó³pracê z KRK w opracowaniu tematu:
„Misja Koœcio³ów w zsekularyzowanej Europie”17.

Sekretarz generalny KKE ks. dr G.G. Williams, podsumowuj¹c na IX Zgroma-
dzeniu Ogólnym dotychczasowe kontakty z partnerem katolickim, stwierdzi³:
W ci¹gu tych lat toczy³y siê fascynuj¹ce dyskusje, kiedy platforma spotkañ miêdzy
Rad¹ Konferencji Episkopatów Europy a Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich
przekszta³ci³a siê ze spotkañ przedstawicieli CCEE i KKE we Wspólny Komitet

16 SiDE 3-4 (1985) 198; 3 (1986) 123.
17  Encounter at Stirling. The Report of the Conference of European Churches’ Assembly IX, 4th-11th

September 1986, University of Stirling, Scotland, Geneva 1986, s. 100.
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CCEE i KKE, i kiedy z tych kontaktów wy³oni³a siê nader wa¿na seria Europej-
skich Spotkañ Ekumenicznych (...) Mo¿na s³usznie twierdziæ, ¿e na p³aszczyŸnie
europejskiej wspó³dzia³anie ekumeniczne z Koœcio³em Rzymskokatolickim stale
posuwa³o siê naprzód i pog³êbia³o. Ten fakt ma du¿e znaczenie dla wszystkich sfer
naszej dzia³alnoœci18.

Rozwój kontaktów miêdzy KKE a CCEE spotka³ siê tak¿e z wysok¹ ocen¹
uczestników Zgromadzenia Ogólnego CCEE, które na pocz¹tku paŸdziernika
1986 r. obradowa³o w Warszawie19. W 1987 r. opublikowane zosta³o orêdzie kie-
rownictwa CCEE zawieraj¹ce m.in. nastêpuj¹ce s³owa: Wraz z papie¿em musimy
wyci¹gn¹æ nastêpuj¹cy wniosek: Europa jest ojczyzn¹, w której dokona³y siê reli-
gijne podzia³y. A wiêc Europa ma szczególny obowi¹zek szukaæ tych dróg, które
mog³yby jak najszybciej te podzia³y przezwyciê¿yæ. CCEE cieszy siê ze spotkañ
ekumenicznych, które zorganizowano razem z KKE. Zobowi¹zujemy siê iœæ nadal
t¹ drog¹. Jednoczeœnie wzywamy ka¿dego do zaanga¿owania siê w ruchu ekume-
nicznym. Wierzymy bowiem, ¿e chrzeœcijanie przez w³asne szukanie jednoœci
mog¹ staæ siê ¿ywymi znakami wzajemnego zaufania i zacz¹tkiem pokoju œwiato-
wego20.

Wspó³praca miêdzy obu partnerami nabra³a pod koniec lat osiemdziesi¹tych
wyraŸnego przyspieszenia. Œwiadczy³y o tym dwie kolejne imprezy zorganizowa-
ne w przeci¹gu zaledwie oœmiu miesiêcy: IV Europejskie Spotkanie Ekumeniczne
w Erfurcie (28 wrzeœnia – 2 paŸdziernika 1988) i I Europejskie Zgromadzenie
Ekumeniczne w Bazylei (15-21 maja 1989).

Pierwsza po³owa lat dziewiêædziesi¹tych postawi³a obu partnerom nowe zada-
nia. W listopadzie 1991 r. odby³o siê w Santiago de Compostela (Hiszpania) Pi¹te
Europejskie Spotkanie Ekumeniczne poœwiêcone sprawom ewangelizacji. Wspól-
ny Komitet KKE i CCEE podczas obrad w Würzburgu (Niemcy) w marcu 1992 r.
wypowiedzia³ siê na rzecz utworzenia we wszystkich pañstwach europejskich
krajowych rad ekumenicznych. Postanowiono te¿ przygotowaæ siê wspólnie do
dialogu z wyznawcami islamu. Jako inne wspólne zadanie wymieniono ewangeli-
zacjê w Europie. Wspó³przewodnicz¹cy spotkania, teolog anglikañski John Ar-
nold stwierdzi³, ¿e misja musi byæ uprawiana w duchu ekumenicznym i wyraŸnie
oddzielona od przedsiêwziêæ ewangelizacyjnych sekt fundamentalistycznych
z USA, sprzecznych z w³aœciwym duchem chrzeœcijañstwa21.

Papie¿ Jan Pawe³ II, przemawiaj¹c 15 kwietnia 1993 r. z okazji zakoñczenia
obrad CCEE stwierdzi³, ¿e dialog ekumeniczny i wspó³praca z przedstawicielami
innych wyznañ jest obecnie wa¿niejsza ni¿ kiedykolwiek przedtem dla przysz³o-
œci Europy. Papie¿ zachêci³ Radê do zintensyfikowania ju¿ istniej¹cych kontak-

18 Tam¿e,  s. 187.
19 SiDE 2 (1987) 90.
20 Tam¿e, 3 (1987) 127.
21  Tam¿e, 2 (1992) 137.
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tów z Koœcio³ami cz³onkowskimi KKE. Podkreœli³ wielkie znaczenie tego dialogu
dla przywrócenia pe³nej jednoœci chrzeœcijan na starym kontynencie i dla prze-
zwyciê¿enia bolesnych podzia³ów22.

W maju tego samego roku Wspólny Komitet KKE i CCEE wypowiedzia³ siê
za zwo³aniem jeszcze przed up³ywem tego tysi¹clecia Drugiego Europejskiego
Zgromadzenia Ekumenicznego23. Po kilku latach przygotowañ odby³o siê ono
w 1997 r. w Grazu (Austria) i by³o poœwiêcone problemowi pojednania.

Niezale¿nie od przygotowañ do II EZE, Wspólny Komitet KKE i CCEE, spo-
tykaj¹cy siê regularnie raz w roku, podejmowa³ ró¿ne konkretne dzia³ania zmie-
rzaj¹ce do pojednania zwaœnionych stron w by³ej Jugos³awii24. Na bie¿¹co intere-
sowa³ siê równie¿ sytuacj¹ w Irlandii Pó³nocnej. Na prze³omie paŸdziernika i li-
stopada 1995 r. z³o¿y³a wizytê Koœcio³om w Irlandii wspólna delegacja KKE
i CCEE. Przeprowadzi³a ona rozmowy z przywódcami czterech najwiêkszych
Koœcio³ów: katolickiego, prezbiteriañskiego, anglikañskiego i metodystycznego.
Silne wra¿enie wywar³y na niej widzialne postêpy w dialogu ekumenicznym miê-
dzy Koœcio³ami Irlandii oraz deklarowana przez nie wola œcis³ej wspó³pracy
w trwaj¹cym procesie pokojowym25.

Wspólny Komitet KKE i CCEE podczas posiedzenia w Rzymie w lutym 1998
r., w nawi¹zaniu do jednego z zaleceñ II EZE, podj¹³ uchwa³ê w sprawie przygo-
towania na Wielkanoc 2001 r. Karty Ekumenicznej. Jak poinformowano, Koœcio-
³y europejskie bêd¹ chcia³y zawrzeæ w tym dokumencie prawa i obowi¹zki we
wzajemnych kontaktach, a tak¿e ich g³ówne zadania i cele dla nastêpnego tysi¹c-
lecia. Poza tym Wspólny Komitet zaj¹³ siê wspieraniem procesów w dziedzinie
pokoju i pojednania, koordynacj¹ wspó³pracy w dziedzinie ochrony œrodowiska,
inicjatywami zwi¹zanymi z Europejskim Rokiem Zwalczania Przemocy wobec
Kobiet (1999), jak równie¿ dialogiem z islamem. Cz³onków tego gremium przyj¹³
papie¿ Jan Pawe³ II, który powiedzia³: Europa jest skonfrontowana z kwesti¹, jak
przyj¹æ i zintegrowaæ ludzi i wspólnoty wywodz¹ce siê z innych tradycji religij-
nych, zw³aszcza z islamu i z religii azjatyckich (...) Uporanie siê z tym wyzwaniem
wymaga waszej wspó³pracy26 .

Dalszym krokiem w zacieœnieniu wspó³pracy by³o podpisanie w Pradze w lu-
tym 2000 r., podczas dorocznego posiedzenia Wspólnego Komitetu KKE i
CCEE, Wytycznych w sprawie wspó³pracy KKE i CCEE. S¹ one rezultatem wie-
loletniego konkretnego i wspólnego doœwiadczenia i dyskusji w ramach Wspól-
nego Komitetu27.

22  Tam¿e, 2 (1993) 135.
23 Tam¿e,  s. 136.
24 Tam¿e, 2 (1995) 143.
25 Tam¿e, 1 (1996) 143.
26 Tam¿e , 2 (1998) 148.
27 Polski przek³ad tego dokumentu w: SiDE 1 (2001).
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Europejskie Spotkania Ekumeniczne

I. Chantilly k. Pary¿a, 10-13 kwietnia 1978

Spotkanie zgromadzi³o ok. 40 przedstawicieli Koœcio³ów cz³onkowskich KKE
i mniej wiêcej tak¹ sam¹ liczbê reprezentantów krajowych konferencji episkopa-
tów zrzeszonych w CCEE28. Z Polski obecni byli: ks. superintendent Adam Kucz-
ma z Koœcio³a Metodystycznego, cz³onek Komitetu Doradczego KKE, oraz ks.
bp W³adys³aw Mizio³ek, przewodnicz¹cy Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu.

G³ówny temat spotkania brzmia³: „Stanowiæ jedno, aby œwiat uwierzy³”
(J 17,21). Referaty nawi¹zuj¹ce do podtematu: „Bez gotowoœci do jednoœci nie
mo¿e byæ naœladowania Chrystusa” wyg³osili: kardyna³ George Basil Hume, ka-
tolicki arcybiskup Westminsteru i prof. Miko³aj Zabo³ocki z Rosyjskiego Koœcio-
³a Prawos³awnego. Natomiast podtemat: „Bez zaanga¿owania na rzecz pokoju
w œwiecie nie mo¿e byæ pokoju w Chrystusie” zreferowali: bp Werner Krusche,
zwierzchnik Koœcio³a Ewangelickiego Koœcielnej Prowincji w Saksonii (NRD)
i biskup katolicki z Belgii Emile Josef De Smed.

Nad powy¿szymi referatami dyskutowano w grupach roboczych. Wyniki dys-
kusji ujêto w sprawozdaniach sekcji, które nie uzyska³y jednak rangi oficjalnego
dokumentu. Jedynym dokumentem, który spotka³ siê z aprobat¹ wszystkich
uczestników, by³o orêdzie do chrzeœcijan i Koœcio³ów Europy, które powiada³o:

Jesteœmy wdziêczni za jednoœæ darowan¹ nam w Chrystusie. Dostrzegamy przy
tym roz³amy, z powodu których cierpimy do chwili obecnej. Boli nas, ¿e nie jeste-
œmy w stanie pójœæ wspólnie do Sto³u Pana i z³o¿yæ o Nim wspólnego œwiadectwa.
Wyznajemy nasze grzechy przeciw jednoœci i wyznajemy zarazem, ¿e ³aska Pana
jest silniejsza ni¿ zawód przez nas sprawiony. To zachêca nas do wytê¿enia wysi³-
ków na rzecz pe³nej jednoœci w Chrystusie. Orêdzie zwraca³o uwagê na œcis³y
zwi¹zek miêdzy jednoœci¹ Koœcio³a a jednoœci¹ ludzkoœci, pokojem w Chrystusie
a pokojem œwiata29.

Spotkanie w Chantilly nie by³o konsultacj¹ teologiczn¹. Jego uczestnikom nie
chodzi³o o sformu³owanie prawd wiary. By³o to spotkanie wybitnych przedstawi-
cieli ró¿nych Koœcio³ów, s³u¿¹ce wspólnej modlitwie i wspólnej pracy. Mia³o ono
ukazaæ, ¿e chrzeœcijanie ¿yj¹ wprawdzie w podzielonych wspólnotach, lecz mimo
to s¹ z sob¹ zwi¹zani przez dzia³anie Ducha Œwiêtego. Dziêki wspólnym modli-
twom i nabo¿eñstwom uczestnicy spotkania mogli prze¿yæ wspólnotê chrzeœci-
jañsk¹. Ka¿dy dzieñ obrad rozpoczyna³ siê uroczystoœci¹ eucharystyczn¹, któr¹

28 Dokumenty Europejskich Spotkañ Ekumenicznych (1978-1991) wydano w ksi¹¿ce Die Kirchen
Europas: Ihr ökumenisches Engegement, Genf 1994.

29 Cyt. za: „¯ycie i myœl” 10  (1978) 96n.
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odprawiali kolejno katolicy, ewangelicy i prawos³awni. Udzia³ w nabo¿eñstwach
przyczynia³ siê do pog³êbienia wzajemnego zrozumienia, lecz jednoczeœnie
uœwiadomi³ bolesny podzia³ przy Stole Pañskim. Fakt ten znalaz³ odbicie w tek-
œcie orêdzia.

Na przytoczenie zas³uguj¹ nastêpuj¹ce s³owa katolickiego arcybiskupa Marsy-
lii Rogera Etchegaray’a, przewodnicz¹cego CCEE: Nikt nie wie, jakie Bóg ma
zamiary wobec naszego spotkania w Chantilly; mo¿emy sobie wyobraziæ, ¿e nasze
spotkanie pomo¿e rozbudowaæ drogê wiod¹c¹ do jednoœci Europy i jednoœci
chrzeœcijan w Europie.

Spotkanie w Chantilly przyci¹gnê³o uwagê prasy, radia i telewizji. Dziennik
zachodnioniemiecki „Frankfurter Allgemeine Zeitung” pisa³30: Takiego spotkania
jak w Chantilly nie by³o od czasu Reformacji. A francuski „Le Monde” dodawa³31:
Spotkanie na szczycie w Chantilly trzeba okreœliæ mianem spotkania historyczne-
go, gdy¿ po raz pierwszy na zasadach partnerskich spotkali siê przywódcy Ko-
œcio³ów Wschodu i Zachodu.

II. Logumkloster, Dania, 16-20 listopada 1981

Pozytywne doœwiadczenia poczynione podczas Pierwszego Europejskiego
Spotkania Ekumenicznego w Chantilly sk³oni³y gremia kierownicze KKE i
CCEE do kontynuowania tego przedsiêwziêcia. Pewne problemy wy³oni³y siê
przy ustalaniu tematyki obrad drugiego spotkania. Uwa¿ano, ¿e kwestie teolo-
giczne i wyznaniowe winny byæ omawiane przede wszystkim w dialogu dwu-
stronnym prowadzonym na p³aszczyŸnie œwiatowej. Po d³u¿szej debacie obaj
partnerzy doszli do wniosku, ¿e potrzebne jest spotkanie poœwiêcone ¿yciu du-
chowemu, spotkanie o charakterze modlitewnym, nabo¿eñstwowym i medytacyj-
nym.

G³ówny temat Drugiego Europejskiego Spotkania Ekumenicznego brzmia³:
„Powo³ani do jednej nadziei – wspólnota ekumeniczna w modlitwie, œwiadectwie
i s³u¿bie”32. Modlitwy, rozwa¿ania, medytacje i praca tematyczna przeplata³y siê
przez wszystkie dni spotkania. Medytacjom i modlitwom przewodzili kolejno:
katolicy, prawos³awni i protestanci. W takiej te¿ kolejnoœci odprawiano nabo¿eñ-
stwa eucharystyczne.

Nowy przewodnicz¹cy CCEE kardyna³ George Basil Hume oraz prezydent
KKE ks. dr André Appel mówili w swoich przemówieniach inauguracyjnych o
znaczeniu spotkania i omawianego tematu.

30 12 kwietnia 1978.
31 15 kwietnia 1978.
32 Called to One Hope. Report of the Second European Ecumenical Encounter, 16th-20th November 1981,

Lögumkloseter, Denmark, Geneva-St. Gallen 1982.
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Poszczególne aspekty tematu g³ównego omówiono w trzech referatach, które
wyg³osili: Paul-Werner Scheele (katolicki biskup Würzburga, RFN): „Nadzieja
dla wszystkich”; prof. Dumitru Popescu (teolog prawos³awny z Rumunii, sekre-
tarz ds. studiów KKE): „Credo nadziei – aktualizacja Nicejsko-Konstantynopoli-
tañskiego Wyznania Wiary dla naszych Koœcio³ów”; dr William H. Lazareth (teo-
log luterañski z USA, dyrektor Sekretariatu Komisji Wiara i Ustrój ŒRK): „Na-
dzieja we wspólnocie obejmuj¹cej ca³y œwiat”.

Zorganizowano te¿ dyskusjê panelow¹, której uczestnicy dzielili siê swymi
praktycznymi doœwiadczeniami w dziedzinie tworzenia wspólnoty ekumenicznej
na ró¿nych p³aszczyznach. Wiele czasu poœwiêcono równie¿ na rozmowy w ma-
³ych grupach. Wszystko to umo¿liwi³o lepsze wzajemne poznanie siê. Sformu³o-
wano te¿ szereg propozycji dotycz¹cych tematyki przysz³ych spotkañ.

Wyniki obrad streszczono w orêdziu, które g³osi m.in.: Zwracamy siê do na-
szych Koœcio³ów w ró¿nych krajach Europy, aby sta³y siê niestrudzonymi i wier-
nymi œwiadkami nadziei. W naszej wspólnej pracy z innymi wniesiemy wk³ad do
jednoœci i pokoju w Europie i na œwiecie. Jesteœmy wszak¿e œwiadomi, ¿e nasze
ludzkie si³y s¹ ograniczone, dlatego musimy stale byæ otwarci na odnowê naszego
¿ycia przez modlitwê i s³uchanie S³owa Bo¿ego33.

Wœród 80 uczestników obrad by³o dwóch przedstawicieli z Polski: arcybiskup
Jerzy Stroba, metropolita poznañski, i ks. superintendent Adam Kuczma z Ko-
œcio³a Metodystycznego, cz³onek Komitetu Doradczego KKE.

Riva del Garda, W³ochy, 3-8 paŸdziernika 1984

Ka¿da ze stron by³a reprezentowana przez ok. 40 przedstawicieli. Wszyscy
uczestnicy, choæ w ró¿ny sposób, byli oficjalnymi reprezentantami swoich Ko-
œcio³ów. Z Polski w posiedzeniu uczestniczyli: bp Alfons Nossol jako reprezen-
tant Konferencji Episkopatu Polski oraz biskupi Tadeusz Majewski i Wiktor Wy-
soczañski z Koœcio³a Polskokatolickiego. Obradom przewodniczyli: ks. dr André
Appel, prezydent KKE i kard. George Basil Hume, przewodnicz¹cy CCEE34.

Temat spotkania brzmia³: „Wspólne wyznawanie wiary – Ÿród³em nadziei”.
Kilka czynników wp³ynê³o na takie sformu³owanie tematu obrad i na opracowa-
nie programu spotkania. W nawi¹zaniu do obrad w Logumkloster uznano za
rzecz konieczn¹ bli¿sze uœwiadomienie Koœcio³om tematyki zwi¹zanej z Nicej-
sko-Konstantynopolitañskim Wyznaniem Wiary. ŒRK i watykañski Sekretariat
ds. Jednoœci Chrzeœcijan zwrócili siê w 1981 r. do KKE i CCEE z proœb¹ o
wspólne zastanowienie siê nad znaczeniem dokumentu Watykanu i Genewy pt.

33 Tam¿e, s. 9.
34 K. Karski, Trzecie Europejskie Spotkanie Ekumeniczne, Riva del Garda, W³ochy, 3-8 paŸdziernika

1984, SiDE 1 (1985) 63nn.
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„Wspólne œwiadectwo”35 dla sytuacji europejskiej. Poza tym spotkanie w Riva del
Garda mia³o te¿ byæ wk³adem do programu Komisji „Wiara i Ustrój” ŒRK: „Ku
wspólnemu wyznawaniu wiary apostolskiej dziœ”.

G³ównym przedmiotem dyskusji by³ projekt dokumentu, rozwa¿aj¹cego ka¿dy
element pochodz¹cego z IV wieku Nicejsko-Konstantynopolitañskiego Wyznania
Wiary w kontekœcie Europy wspó³czesnej. W ostatniej chwili uczestnicy obrad
postanowili przeformu³owaæ tytu³ dokumentu. Nowy tytu³, przyjêty przyt³acza-
j¹c¹ wiêkszoœci¹ g³osów, brzmia³: „Nasze Credo – Ÿród³em nadziei”36.

Dokument studyjny Wspólnej Grupy Roboczej ŒRK i Rzymu pt. „Wspólne
œwiadectwo” by³ omawiany podczas dwóch sesji. Temat zaprezentowali: ks. dr
Emilio Castro – sekretarz generalny ŒRK, o. Cyril Argenti – teolog prawos³awny
z Marsylii i bp Alan C. Clark z KRK Anglii.

Ks. dr E. Castro nazwa³ wspomniany dokument powa¿nym wyzwaniem rzuco-
nym sumieniu ka¿dego duszpasterza oraz powo³aniu ca³ego ludu Bo¿ego. Zaape-
lowa³ do Koœcio³ów o ustalenie nowych obszarów dzia³alnoœci misyjnej w Euro-
pie, wymagaj¹cych kolektywnego wysi³ku. Jego zdaniem, Koœcio³y winny zaj¹æ
siê bli¿ej nastêpuj¹cymi sprawami: nowa kultura rockowa m³odzie¿y, problemy
wynikaj¹ce z rozwoju nauki i technologii, zagadnienie pokoju, nadu¿ywanie nar-
kotyków. Zadaniem chrzeœcijan w Europie – stwierdzi³ w konkluzji – jest sk³ada-
nie wspólnego œwiadectwa i sprawowanie wspólnej s³u¿by wobec wiêŸniów, dy-
sydentów, ludzi z marginesu itp.

O. Cyril Argenti przedstawi³ swoje doœwiadczenie jako proboszcza parafii
w Marsylii, trzecim po Pary¿u najwiêkszym mieœcie Francji. Wyst¹pienie swoje
ilustrowa³ przyk³adami wspó³dzia³ania ze sob¹ katolików rzymskich, anglikanów,
prawos³awnych i protestantów w dziedzinie sk³adania wspólnego œwiadectwa.

Bp Alan Clark skoncentrowa³ uwagê na sk³adaniu wspólnego œwiadectwa na
p³aszczyŸnie Koœcio³a lokalnego, gdzie – jak stwierdzi³ – w ostatnich dziesiêciu la-
tach przyst¹piliœmy powoli, lecz zdecydowanie do zawierania lokalnych przymierzy.
Wyjaœni³, ¿e pod pojêciem Koœcio³a lokalnego rozumie okrêg, dzielnicê miasta lub
wieœ. Na takich ograniczonych obszarach istnieje wiele mo¿liwoœci do dzia³ania
Koœcio³ów lokalnych. Motywacja do zawierania uroczystych porozumieñ wynika
z faktu, ¿e jako chrzeœcijanie mamy obowi¹zek s³u¿yæ Panu na ka¿dym miejscu.

Sk³adanie wspólnego œwiadectwa by³o te¿ jednym z tematów podjêtych przez
papie¿a Jana Paw³a II w pos³aniu do uczestników spotkania37.

W ramach Trzeciego Europejskiego Spotkania Ekumenicznego zorganizowano
dwie manifestacje publiczne.

35 Polski przek³ad w: K. Karski (red.), Watykan Genewa – zbiór dokumentów. 20 lat oficjalnej
wspó³pracy Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej Rady Koœcio³ów, Warszawa 1986, s. 179-199.

36 Polski przek³ad w: SiDE 1 (1985) 70-81.
37 Por. Pos³anie papie¿a Jana Paw³a II do kardyna³a George’a Basila  Hume’a , tam¿e s.  65n.
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Pierwsz¹ manifestacj¹ by³ marsz pokojowy z pochodniami w Rovereto, miej-
scowoœci odleg³ej o ok. 20 km od Riva del Garda, które ucierpia³o w obu wojnach
œwiatowych. Uczestnicy obrad przeszli w milczeniu przez stare ulice tego miasta.
Punkt kulminacyjny manifestacji nast¹pi³ w momencie, gdy ze wzgórza góruj¹ce-
go nad miastem odezwa³ siê g³os potê¿nego dzwonu pokoju, odlanego z resztek
broni u¿ywanych do zabijania w obu wojnach œwiatowych. Przy dŸwiêkach
dzwonu zanoszono w ró¿nych jêzykach modlitwy o pokój.

Drug¹ manifestacj¹ publiczn¹ by³o nabo¿eñstwo ekumeniczne w katedrze
w Trydencie. W historii Koœcio³a miasto to zyska³o znaczenie przez sobór, któ-
ry odby³ siê tam w po³owie XVI w. KRK przyniós³ on od dawna upragnion¹ od-
nowê, lecz jednoczeœnie potêpi³ Reformacjê, staj¹c siê w ten sposób dla wielu
chrzeœcijan symbolem bolesnego roz³amu. Nabo¿eñstwo ekumeniczne, które
zgromadzi³o t³umy wiernych, mia³o wyraŸnie ukazaæ, ¿e po stuleciach podzia-
³ów chrzeœcijanie z now¹ ufnoœci¹ podejmuj¹ starania o jednoœæ, która na
Zachodzie zosta³a utracona w XVI w. Okolicznoœciowe przemówienia wyg³osi-
li: arcybiskup Trydentu Alessandro Gottardi, kardyna³ G. B. Hume i ks. dr A.
Appel38.

Odczytano tak¿e „Pos³anie do chrzeœcijan Europy”, w którym znalaz³y siê
m.in. nastêpuj¹ce s³owa:

Wspólnym dobrem wszystkich Koœcio³ów Europy jest Nicejsko-Konstantyno-
politañskie Wyznanie Wiary, które zosta³o u³o¿one w IV stuleciu po Chrystusie.
Jest ono czêœci¹ sk³adow¹ liturgii Koœcio³a prawos³awnego, rzymskokatolickiego,
anglikañskiego i Koœcio³ów wyros³ych z Reformacji. Jest ono wiêc drogocennym
wêz³em, który ³¹czy podzielone Koœcio³y, i za to dziêkujemy Bogu.

Mimo ró¿nic, jakie istniej¹ w interpretacji, staraliœmy siê zrozumieæ to wyzna-
nie i wy³o¿yæ je na u¿ytek naszej epoki.

Pok³adaj¹c ufnoœæ w pomocy Ducha Œwiêtego, odmawialiœmy je g³oœno, cho-
dzi³o nam bowiem o z³o¿enie wspólnego wyznania wiary ze spo³ecznoœci¹, która
(...) zgromadzi³a siê w katedrze w Trydencie.

Chocia¿ miejscowoœæ ta przypomina nam o podzia³ach, które istniej¹ do chwili
obecnej, wspólne wyznanie wiary, z³o¿one w dniu dzisiejszym, s³u¿y wyra¿eniu
wspólnej nadziei na pe³ne pojednanie naszych Koœcio³ów, do czego sk³ania nas
Duch Œwiêty.

Nasze wspólne wyznanie wiary jest, w ca³kiem szczególny sposób, oparciem
dla naszej nadziei. Jest ono œwiadectwem o Bogu w Trójcy Jedynym, który obda-
rza wszystkich przysz³oœci¹ i nadziej¹, a jednoczeœnie zobowi¹zuje ka¿dego, aby
w prowadzonej dzia³alnoœci kierowa³ siê nadziej¹. Nie czyni¹c tego ponosimy
wszyscy winê wobec Boga i ludzi.

38 Tekst przemówieñ tam¿e, s. 66-70.
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Utrata jednoœci przy Stole Pana jest jedn¹ z konsekwencji naszych uchybieñ.
Musimy uczyniæ wszystko dla przywrócenia pe³nej wspólnoty eucharystycznej
i koœcielnej39.

Erfurt , NRD, 28 wrzeœnia – 2 paŸdziernika 1988

Rolê gospodarza pe³ni³ Zwi¹zek Koœcio³ów Ewangelickich w NRD40. Miejscem
obrad by³ historyczny, dopiero co odbudowany po wielkich zniszczeniach wojennych
klasztor augustianów, do którego w 1505 r. wst¹pi³ póŸniejszy reformator Marcin Lu-
ter. Wybór tego klasztoru na miejsce spotkania mia³ historyczn¹ wymowê.

W obradach erfurckich wziê³o udzia³ ok. 80 oficjalnych przedstawicieli Koœcio-
³ów europejskich. Z Polski obecni byli: bp Alfons Nossol, ordynariusz opolski i ks.
dr Piotr Jaskó³a z Instytutu Ekumenicznego KUL. Uczestnicy obrad w modlitwach,
medytacjach, dyskusjach grupowych i plenarnych zastanawiali siê nad aktualnym
przes³aniem proœby z Modlitwy Pañskiej „PrzyjdŸ Królestwo Twoje”.

Papie¿ Jan Pawe³ II w liœcie przes³anym na rêce kardyna³a Carlo Martiniego, ar-
cybiskupa Mediolanu, przewodnicz¹cego CCEE podkreœli³, ¿e takie spotkania s¹
znakami na drodze ekumenicznej, znakami, w których z radoœci¹ mo¿emy rozpoznaæ
zdecydowanie chrzeœcijan europejskich do zachowania wiernoœci darom i wezwa-
niom Ducha. Ka¿dy Koœció³ i ka¿da wspólnota koœcielna – podkreœli³ papie¿ –
czerpie swe si³y z oczekiwania na królestwo Bo¿e, chocia¿ w zale¿noœci od tradycji
koœcielnej i teologicznej oczekiwanie to mo¿e wyra¿aæ siê w ró¿ny sposób.

W liœcie Jana Paw³a II czytamy dalej: Dzisiaj stwierdzamy z radoœci¹, ¿e pra-
gnienie widzialnej jednoœci jest w œwiadomoœci chrzeœcijan œciœle zwi¹zane z no-
wym zobowi¹zaniem misyjno-ewangelizacyjnym (...) Jesteœmy dziedzicami z³o¿onej
i trudnej historii, która w przesz³oœci nie zawsze pozwala³a rozpoznaæ obiektywnie
i w³aœciwie sens i znaczenie wspólnoty przekazywanej przez dar chrztu (...) Czy jest
mo¿liwe, pytamy siê dzisiaj, ¿yæ autentycznie chrztem, bez ¿ywego odczuwania
i wyra¿ania ³¹cznoœci, jak¹ tworzy on miêdzy wszystkimi, którzy go otrzymali?

¯yciu naszych wspólnot – pisa³ Jan Pawe³ II w zakoñczeniu – musi zawsze to-
warzyszyæ modlitwa o nadejœcie królestwa Bo¿ego. Wszyscy, którzy wzywaj¹ imie-
nia Chrystusa, s¹ znakiem pokoju w tym œwiecie. W œwiadomoœci ludzi, w rozpo-
znawaniu tego znaku, coraz ¿ywsza staje siê têsknota za jednoœci¹, wolnoœci¹
i pokojem41.

Uczestnicy spotkania w Erfurcie podsumowali swoje refleksje w przyjêtym na
zakoñczenie obrad dokumencie studyjnym42.

39 Tam¿e, s. 11.
40 Tam¿e, 2 (1989) 55.
41 Tam¿e, s. 56n.
42 „PrzyjdŸ Królestwo Twoje!” Dokument Czwartego Europejskiego Spotkania Ekumenicznego – Erfurt

1988, tam¿e, s. 58-67.
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Ostatniego dnia obrad odby³o siê w by³ym koœciele dominikañskim w Erfurcie
nabo¿eñstwo ekumeniczne. Po jego zakoñczeniu uczestnicy spotkania udali siê
w procesji na plac przed katedr¹, gdzie odczytane zosta³o orêdzie do Koœcio³ów
i chrzeœcijan Europy. Powiada³o ono m.in.:

„PrzyjdŸ Królestwo Twoje” – te s³owa modlitwy by³y dla nas drogowskazem
w rozwa¿aniach, jakie prowadziliœmy podczas spotkania w Erfurcie (...) Zgroma-
dzeni ze wszystkich Koœcio³ów chrzeœcijañskich Europy, zwracamy siê do Was,
mieszkañców naszego kontynentu, bez wzglêdu na to, czy podzielacie nasze prze-
konania religijne, czy nie. Skarbów wiary i nadziei, które tutaj odkryliœmy, nie
mo¿emy zachowaæ tylko dla siebie, gdy¿ odczuwamy potrzebê wiêkszego ni¿
dotychczas anga¿owania siê w dzia³ania na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju w Eu-
ropie i œwiecie...

Musimy przeciwdzia³aæ wszystkiemu, co przeszkadza realizacji Królestwa Bo-
¿ego: z³emu traktowaniu innych wyznañ, postawie sekciarskiej, biernoœci, podpo-
rz¹dkowaniu siê systemom politycznym i kulturowym parali¿uj¹cym ¿ycie religij-
ne. Nasze dzia³ania na rzecz jednoœci chrzeœcijan musz¹ zarazem sprowadzaæ siê
do pos³uszeñstwa woli Pana oraz do przezwyciê¿ania postaw sprzeciwiaj¹cych
siê nadejœciu Jego Królestwa43.

V. Santiago de Compostela, Hiszpania, 12-18 listopada 1991

W obradach wziê³o udzia³ 40 przedstawicieli Koœcio³ów cz³onkowskich KKE
oraz taka sama liczba reprezentantów CCEE44. Temat obrad brzmia³: „Na Twoje
S³owo – misja i ewangelizacja w Europie dziœ”. Zgromadzeni wys³uchali osobi-
stych œwiadectw z ró¿nych czêœci Europy na temat pracy misyjnej Koœcio³ów
oraz wyk³adów omawiaj¹cych ró¿ne aspekty tego tematu.

Podczas spotkania „okr¹g³ego sto³u” wys³uchano raportów o sytuacji w Wiel-
kiej Brytanii, Francji, Szwecji, W³oszech, Hiszpanii i ZSRR. Ale szczególnie in-
teresuj¹cy dla wszystkich delegatów by³ raport Aleko Dhimy, sekretarza general-
nego niezale¿nego Koœcio³a Prawos³awnego Albanii. Po raz pierwszy po ponow-
nej legalizacji tamtejszego Koœcio³a delegat Albanii, która dopiero niedawno
uwolni³a siê od re¿imu komunistycznego, móg³ uczestniczyæ w ekumenicznym
zgromadzeniu.

Spotkanie by³o pod wzglêdem metodycznym przygotowane w ten sposób, ¿e
du¿a czêœæ pracy szczegó³owej nad tematem odbywa³a siê w ma³ych grupach. Jej
wyniki przed³o¿ono podczas posiedzenia roboczego w formie krótkiego zarysu.
Synteza wyników dyskusji mia³a byæ przedstawiona póŸniej podczas ekumenicz-
nego nabo¿eñstwa koñcowego.

43 Tam¿e, s. 69nn.
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Problemy przed³o¿one posiedzeniu plenarnemu dotyczy³y trzech wielkich
dziedzin. Pierwsza dawa³a wyraz przekonaniu, ¿e Koœcio³y Europy maj¹ prawo i
obowi¹zek uprawiania ewangelizacji niezale¿nie od tego, czy w swoim œrodowi-
sku s¹ wiêkszoœci¹ lub mniejszoœci¹. WyraŸnie jednak zwrócono uwagê na to,
aby tego rodzaju dzia³ania by³y podejmowane wspólnie. Winna obowi¹zywaæ
z³ota regu³a, ¿e ewangelizuje siê w ³¹cznoœci z lokalnymi Koœcio³ami, a nie prze-
ciw nim. Panowa³a zdecydowana opinia, ¿e œrodki, struktury i dary Koœcio³ów
winny byæ wykorzystane dla wspólnego zwiastowania wspólnego pos³annictwa o
zbawieniu. Pos³annictwo to trzeba w sposób ca³kiem szczególny zwiastowaæ tym,
którzy wobec wiary zajmuj¹ postawê obojêtn¹ lub odwrócili siê od niej. W spo-
tkaniach grupowych powiedziano, ¿e ewangelizacja nie mo¿e byæ rywalizacj¹. Ta
myœl ka¿e ponownie zastanowiæ siê nad tym, jak ewangelizowaæ, jak przybli¿yæ
ludzi do Ewangelii i jak przyj¹æ nowych chrzeœcijan do wspólnoty Koœcio³a lo-
kalnego, nie nara¿aj¹c siê na zarzut uprawiania prozelityzmu.

Grupy robocze zaapelowa³y te¿ do KKE i CCEE o podejmowanie nowych
wspólnych badañ studyjnych. Np. wyjaœnienia wymaga wspó³czesny kontekst
ewangelizacji w Europie. Zwrócono uwagê na koniecznoœæ w³aœciwego zrozu-
mienia duchowych potrzeb narodów, które do niedawna ¿y³y pod w³adz¹ komu-
nizmu. Zgodzono siê te¿ co do tego, ¿e Koœcio³y z by³ego bloku wschodniego
maj¹ wiele do zaoferowania Zachodowi i wyra¿ono nadziejê, ¿e Koœcio³om
z tego regionu zostanie stworzona mo¿liwoœæ dzielenia siê z innymi swymi do-
œwiadczeniami.

Trzecia dziedzina pracy w grupach dotyczy³a miêdzynarodowych ram, w ja-
kich winna byæ przeprowadzana ewangelizacja. Istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e
podczas budowania wspólnej Europy mog¹ ulec zapomnieniu miêdzynarodowe
ramy pos³annictwa. Grupy te¿ zwraca³y uwagê na to, ¿e zeœwiecczona Europa,
która zmierza do jednoœci, nie potraktuje Koœcio³ów powa¿nie tak d³ugo, jak d³u-
go one bêd¹ ¿yæ w rozbiciu.

Z innych kwestii, które poruszono, wymieniæ trzeba prawa mniejszoœci.
Stwierdzono, i¿ KKE i CCEE winny wp³yn¹æ na Koœcio³y, aby te wyzby³y siê
obojêtnoœci lub lekcewa¿¹cej postawy wobec wszelkich mniejszoœci religijnych.
Istotnym zadaniem Koœcio³ów jest tak¿e ukazywanie etycznych konsekwencji
ewangelizacji i samej Ewangelii. Skutki bioetyki, wartoœæ ¿ycia, narodzenia i
œmierci – to dalsze kwestie, które wymagaj¹ wspólnej pracy.

Wœród uczestników obrad by³o dwóch przedstawicieli z Polski: bp Jan Szarek
– zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego i bp Jan Szlaga z Koœcio³a
Rzymskokatolickiego.

Podsumowaniem obrad jest raport przewodnicz¹cych obu organizacji, ks. dzie-
kana Johna Arnolda i kardyna³a Carlo Maria Martiniego45.

44 Por. tekst komunikatu, SiDE 1 (1992) 71nn.
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Europejskie Zgromadzenia Ekumeniczne

I. Bazylea, Szwajcaria, 15-21 maja 1989

Miasto Bazylea, po³o¿one na styku trzech pañstw – Szwajcarii, Francji i RFN
– by³o w tygodniu po Zes³aniu Ducha Œwiêtego widowni¹ najwiêkszego w histo-
rii spotkania chrzeœcijan europejskich. Wziê³o w nim udzia³ 638 delegatów, repre-
zentuj¹cych 120 Koœcio³ów prawos³awnych, starokatolickich, anglikañskich
i protestanckich zrzeszonych w KKE oraz 25 krajowych konferencji episkopatów,
skupionych w CCEE. Z Polski obecna by³a kilkunastoosobowa delegacja KRK i
siedmiu reprezentantów Koœcio³ów zrzeszonych w PRE46. Poza tym do Bazylei
przyby³o kilka tysiêcy doradców, goœci i dziennikarzy. Liczba tych ostatnich do-
równywa³a liczbie delegatów, co najlepiej œwiadczy³o o tym, jak wielkie by³o za-
interesowanie œrodków masowego przekazu – prasy, radia i telewizji – tym wyda-
rzeniem ekumenicznym.

Jaka by³a przyczyna zwo³ania EZE? OdpowiedŸ na to pytanie daje orêdzie IX
Zgromadzenia Ogólnego KKE (1986), w którym znalaz³y siê takie s³owa: Zachê-
camy nasze Koœcio³y do poparcia idei zwo³ania ekumenicznego zgromadzenia
pokojowego (...) Wierzymy bowiem, ¿e takie zgromadzenie przybli¿y dzieñ, w któ-
rym chrzeœcijanie jednym g³osem przemówi¹ do œwiata têskni¹cego za pokojem
(...) oraz przybli¿y chwilê, kiedy nasi synowie nie bêd¹ ju¿ musieli uczyæ siê rze-
mios³a wojennego47.

Z kolei wspólna deklaracja KKE i CCEE: „Czym jest, czego chce i czym ma
siê staæ Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne” z 1987 r. powiada³a, ¿e do jego
zwo³ania zmusza sytuacja powszechnego kryzysu. Ten zaœ wymaga od Koœcio-
³ów i chrzeœcijan, aby z punktu widzenia wiary chrzeœcijañskiej zabrali g³os
w sprawach zagro¿onego pokoju, sprawiedliwoœci i œrodowiska naturalnego48.

EZE toczy³o siê pod has³em: „Pokój przez sprawiedliwoœæ”. Mottem biblij-
nym, towarzysz¹cym delegatom podczas codziennych obrad i studiów biblijnych,
by³y s³owa Psalmu 85,11: „Sprawiedliwoœæ i pokój obejm¹ siê”.

Wœród referentów by³o wielu wybitnych osobistoœci ¿ycia koœcielnego, nauko-
wego i politycznego. Dwaj referenci – prawos³awny arcybiskup Smoleñska Kiry³

45 „Na Twoje S³owo!”. Wymiana pogl¹dów, wyjaœnienia i wspólne przemyœlenia na temat ewangelizacji
w Europie dziœ. Raport Prezydentów dziekana Johna Arnolda i kardyna³a Carlo Maria Martiniego, tam¿e,
s. 73-79.

46 Por. Frieden in Gerechtigkeit. Die offiziellen Dokumente der Europäischen Ökumenischen
Versammlung 1989 in Basel, Basel-Zürich 1989, s. 370nn (lista obecnoœci).

47 Cyt. za polskim przek³adem w: SiDE 1 (1987) 39.
48 Frieden in Gerechtigkeit..., s. 18n.
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i cz³onek parlamentu brytyjskiego David Steel – przedstawili temat: „Pojednanie
w Europie – dziedzictwo i wizja”. Pierwszy z nich do wspólnych grzechów
w Europie zaliczy³ wyœcig zbrojeñ i grozê masowej zag³ady, niewolê konsump-
cyjn¹ i niszczenie przyrody. Zwróci³ uwagê, ¿e Wschód propaguj¹c przez wiele
lat radosny optymizm nie dostrzeg³ kwestii ekologicznej. Jednoczeœnie podkreœli³,
i¿ w walce o sprawiedliwoœæ tak¿e stosowane œrodki musz¹ byæ sprawiedliwe49.

Parlamentarzysta brytyjski wypowiedzia³ siê za sformu³owaniem polityki
opartej na zasadzie, ¿e wszystkie narody maj¹ uzasadnione prawo do bezpieczeñ-
stwa. Wyrazi³ przekonanie, ¿e istnieje mo¿liwoœæ osi¹gniêcia porozumienia miê-
dzy Wschodem a Zachodem co do pewnych zasad etycznych, które mog³yby
przyczyniæ siê do powstrzymania procesu niszczenia naturalnego œrodowiska
cz³owieka. Skrytykowa³ te¿ eksploatacjê reszty œwiata przez Europê50.

Do powy¿szej kwestii nawi¹za³a Aruna Gnanadason, przedstawicielka Rady
Koœcio³ów Indii w referacie pt. „Wyzwanie rzucone Europie przez Po³udnie”.
Skrytykowa³a ona ostro model rozwoju, który sprawia, ¿e na po³udniowej pó³kuli
wzrasta ubóstwo, g³ód i militaryzacja. Nadszed³ odpowiedni moment, aby zakwe-
stionowaæ etykê, która le¿y u podstaw tego rozwoju51.

Kilku dalszych referentów wypowiada³o siê na temat: „Pokój przez sprawie-
dliwoœæ dla ca³ego stworzenia”. Kardyna³ Roger Etchegaray, przewodnicz¹cy
Komisji Papieskiej „Iustitia et Pax”, oficjalny delegat Watykanu w Bazylei,
mówi³ w swoim wyst¹pieniu o odpowiedzialnoœci chrzeœcijan w epoce kryzysu.
Wezwa³ on do odwa¿nego i uporczywego d¹¿enia do zbudowania jednego Ko-
œcio³a, który zrozpaczonej ludzkoœci uka¿e wspólnotê eucharystyczn¹, Koœcio³a,
prze¿ywaj¹cego na ziemi pokój i sprawiedliwoœæ Bo¿¹. Wyrazi³ ¿yczenie, aby
EZE sta³o siê œwiadomym i odwa¿nym prze³omem, który, mimo tragicznego po-
dzia³u chrzeœcijan, sk³oni ich znowu do wspólnego dzia³ania52.

Czêœæ obrad toczy³a siê w 20 grupach roboczych, które zajmowa³y siê studia-
mi biblijnymi, ró¿nymi kwestiami szczegó³owymi zwi¹zanymi z g³ównym tema-
tem obrad i wnoszeniem poprawek do dokumentu studyjnego, uchwalonego na
zakoñczenie obrad. Równolegle realizowano specjalny program dla goœci, który
prowadzili specjaliœci z ró¿nych dziedzin. W ramach tego programu mogli oni
dyskutowaæ o tych samych sprawach, którymi zajmowali siê delegaci.

W tym samym czasie odbywa³o siê Europejskie Spotkanie M³odzie¿y. Kilku-
set m³odych ludzi z ró¿nych krajów, równie¿ z Polski, uczestniczy³o czêœciowo
w programie ogólnym EZE, czêœciowo zaœ pracowa³o w grupach roboczych, któ-
re zajmowa³y siê problemami specyficznymi dla m³odzie¿y.

49 Tam¿e, s. 193nn.
50 Tam¿e, s. 218nn.
51 Tam¿e, s. 245nn.
52 Tam¿e, s. 232nn.
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Interesuj¹cym przedsiêwziêciem by³a sta³a ekspozycja poœwiêcona wizji Euro-
py przysz³oœci. Dotyczy³a ona problemów ekologicznych, ¿ywnoœciowych,
ochrony praw ludzkich i œrodowiska naturalnego, walki z g³odem i zad³u¿enia.

Ogromnym prze¿yciem dla wszystkich uczestników by³ marsz pokoju, którego
trasa wiod³a przez RFN i Francjê. Wziê³o w nim udzia³ ok. 6000 osób. Ani na
granicy RFN, ani na granicy Francji nikt nie musia³ okazaæ paszportu. Tote¿ bi-
skup katolicki Hubertus Brandenburg, przemawiaj¹c podczas krótkiego wypo-
czynku we Francji, nazwa³ to prze¿ycie marzeniem sennym, którego zrealizowa-
nie przed 50 laty nikt nie uzna³by za mo¿liwe. Dzieñ ten ukazuje fragment tego,
co mo¿e nam darowaæ pokój53.

G³ównym plonem EZE by³o uchwalenie obszernego dokumentu koñcowego.
Jego pierwsza wersja zosta³a udostêpniona delegatom ju¿ jesieni¹ 1988 r. W opar-
ciu o kilkaset nades³anych propozycji zmian i uzupe³nieñ opracowana zosta³a dwa-
kroæ obszerniejsza wersja druga, która do r¹k delegatów dotar³a na pocz¹tku kwiet-
nia 1989 r. Ostateczny tekst, który – po naniesieniu dalszych poprawek – przyjêto w
Bazylei, by³ wiêc wersj¹ trzeci¹, powsta³¹ w wyniku d³ugotrwa³ego procesu dysku-
sji i przemyœleñ. Zosta³ on przyjêty zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów54.

Piêkn¹, barwn¹ i radosn¹ uroczystoœci¹ by³o nabo¿eñstwo koñcowe, odprawio-
ne na placu przykatedralnym. By³a to kolejna manifestacja ró¿norodnoœci narodo-
wej i konfesyjnej, a zarazem wspólnej wiary i wspólnego pragnienia zrealizowa-
nia przyjêtych na siebie zobowi¹zañ. Kazanie wyg³osi³a znana publicystka kato-
licka i ekumenistka z Polski Halina Bortnowska-D¹browska. Jego podstaw¹ by³y
s³owa Jezusa, w których przyrówna³ On Królestwo Bo¿e do ziarna gorczycznego
i kwasu (Mt 13, 31-33). Przenika nas ¿yczenie – mówi³a – aby pokój i sprawiedli-
woœæ zawsze obejmowa³y siê wzajemnie, aby pokój nie by³ nigdy okupiony nie-
sprawiedliwoœci¹, zniszczeniem cz³owieka i jego praw, aby pragnienie sprawie-
dliwoœci nie by³o realizowane kosztem pokoju. Uczestnicy Zgromadzenia bazy-
lejskiego prze¿yli wizjê prorock¹, w której kontynent europejski jawi³ siê jako
miejsce wolne od rozdarcia, zw³aszcza miêdzy Wschodem a Zachodem. Marzyli-
œmy o kontynencie, który jest zdolny do solidarnoœci miêdzy wszystkimi jego
mieszkañcami i z ca³¹ reszt¹ œwiata. Pe³n¹ i ostateczn¹ odpowiedzi¹ na to ¿ycze-
nie jest Królestwo Bo¿e i Chrystus jako jego œwiat³o. Nawet ma³e kroki w dzie-
dzinie sprawiedliwoœci i pojednania przybli¿aj¹ nas do tego Królestwa. Koñcz¹c
Bortnowska zaapelowa³a o modlitwê w intencji wszystkich, którzy cierpi¹ – nie-
pe³nosprawnych, chorych, samotnych i bezbronnych55.

Po wys³uchaniu kazania odczytane zosta³o orêdzie do chrzeœcijan Europy.
Znalaz³y siê w nim nastêpuj¹ce s³owa:

53 SiDE 1 (1992) 41.
54  Polski przek³ad tam¿e, s. 42-69.
55 Tekst kazania w: Frieden in Gerechtigkeit..., s. 313n.
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Wprawdzie przesz³oœæ pozostawi³a w Europie g³êbokie rany, ale wiêzy, które
nas ³¹cz¹ w Chrystusie, s¹ silniejsze. Wspólnota pog³êbia siê, a nasza nadzieja
umacnia. I za to sk³adamy Bogu dziêki (...) Jesteœmy sobie wzajemnie potrzebni,
¿eby wype³niæ powierzone nam zadanie. Bo¿e Przymierze w Jezusie Chrystusie
jest niewzruszone. Maj¹c za sob¹ Jego obietnicê, bêdziemy wobec siebie solidar-
ni jako bracia i siostry. Zmiany polityczne i spo³eczne, jakie dokonuj¹ siê dzisiaj
w Europie, napawaj¹ nadziej¹. Naszym pragnieniem jest uczyniæ wspólnie
wszystko, co tylko mo¿liwe, dla osi¹gniêcia wiêkszej sprawiedliwoœci, wiêkszej
gotowoœci do dialogu i wiêkszego poszanowania darów stworzenia. Poniewa¿
kryzysu nie powstrzymuj¹ granice pañstw, przeto i nasza wspólnota musi te grani-
ce przekraczaæ, musi szukaæ przyjaŸni i wspó³pracy z wszystkimi, którzy bez
wzglêdu na sw¹ religiê lub przekonania d¹¿¹ do pokoju poœród sprawiedliwoœci.
Tylko w ten sposób nasza wspólnota mo¿e staæ siê znakiem nadziei w tym zagro-
¿onym i podzielonym œwiecie56 .

II. Graz, Austria, 23-29 czerwca 1997

W Drugim Europejskim Zgromadzeniu Ekumenicznym, odbywaj¹cym siê pod
has³em: „Pojednanie – dar Boga i Ÿród³o nowego ¿ycia”, wziê³o udzia³ 700 dele-
gatów, reprezentuj¹cych 123 Koœcio³y cz³onkowskie KKE oraz 34 krajowe kon-
ferencje episkopatów. Innych uczestników by³o ogó³em ok. 10 000, z czego po³o-
wa pochodzi³a z krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej. Polskê reprezentowa³o
30 delegatów z ró¿nych Koœcio³ów57. Dodaæ trzeba, ¿e polscy uczestnicy w ra-
mach przygotowañ do Grazu zorganizowali sympozjum, którego materia³y opu-
blikowano w osobnej pozycji ksi¹¿kowej58. Staraniem PRE ukaza³a siê równie¿
broszura poœwiêcona pojednaniu Koœcio³ów na Ukrainie, Bia³orusi, w Polsce
i w Niemczech59.

G³ównymi referentami w Grazu byli: kardyna³ Miloslav Vlk60, przewodnicz¹-
cy CCEE, dziekan John Arnold, prezydent KKE61, kardyna³ Carlo Maria Martini
– arcybiskup Mediolanu, patriarcha Moskwy i ca³ej Rosji Aleksy II62, katolikos
Karekin I – zwierzchnik Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego, Brigalia Hlope

56 Cyt. za: „SiDE 1 (1992) 69n.
57 I. Czaczkowska, K. Leœniewski, Drugie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, Graz, Austria, 23-29

czerwca 1997, tam¿e: 2 (1997) 104.
58 Pojednanie narodów i Koœcio³ów, Opole 1997.
59 Pojednanie zadaniem Koœcio³ów na Ukrainie, Bia³orusi, w Polsce i w Niemczech, Warszawa 1997.

Opublikowano tak¿e  wersjê niemieck¹ i rosyjsk¹ tej broszury.
60 Przemówienie kardyna³a Miloslava Vlka, prezydenta Rady Konferencji Episkopatów Europy, SiDE 2

(1997) 122-125.
61 Przemówienie prezydenta Konferencji Koœcio³ów Europejskich, czcigodnego Johna Arnolda, tam¿e,

s. 110-112.
62 Przes³anie Aleksego II Patriarchy Moskwy i ca³ej Rusi, tam¿e, s. 105-110.
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Bam – sekretarz generalny Po³udniowoafrykañskiej Rady Koœcio³ów, Chiara Lu-
bich – za³o¿ycielka i przewodnicz¹ca ruchu fokolarinich, brat Roger Schutz ze
Wspólnoty w Taizé, pastorka Elisabeth Pamantier ze Strasburga i biskup katolicki
Bazylei Kurt Koch.

Kard. Martini wskaza³ na to, ¿e w ci¹gu ostatnich 9 lat œwiat w istotny sposób
siê zmieni³. Rozpad³y siê mury i bloki, ale pojawi³y siê nowe przyczyny podzia³u,
którymi s¹ niestabilnoœæ ekonomiczna, s³aboœæ si³ demokracji, uk³ady rokuj¹ce
zagro¿enia militarne, nostalgia za now¹ form¹ rz¹dów autorytarnych. I na wszyst-
kie te si³y i zjawiska mo¿e przyjœæ pojednanie jako dar Boga, dar przygotowany
ofiar¹ Syna, ale przekraczaj¹cy wszystkie podzia³y63.

Patriarcha Aleksy II przypomnia³ dzieje odciêcia swego Koœcio³a od ca³oœci
chrzeœcijañstwa. W jego ocenie nastêpuje integracja w Zachodniej Europie i to-
warzyszy jej dezintegracja Wschodniej Europy. Dawna ¿elazna kurtyna zostaje
zast¹piona kurtyn¹ pieni¹dza, jaka bêdzie dzieli³a ludzi nawet wewn¹trz jednego
kraju. Patriarcha wskazywa³ na tocz¹ce siê wojny wewnêtrzne, wydziedziczenie z
ziemi, krwawe rozrachunki, bezrobocie, odsuwanie praw cz³owieka na drugi plan.

Katolikos Karekin I zastanawia³ siê nad mo¿liwoœci¹ zharmonizowania
ogromnej skali przemian politycznych, ekonomicznych, moralnych. Przypomnia³,
¿e dla Greków oikumene oznacza³o ca³oœæ ziemi zamieszkanej, ludzkoœæ. Dlatego
ekumenizm winien nieœæ nie tylko pojednanie wiar i ideologii, ale tak¿e ras, p³ci,
klas socjalnych, kultur – w mi³oœci, po to, by przekroczyæ mur separacji i wza-
jemnego ucisku. W istocie jednak chodzi o pojednanie wiary z ¿yciem i to powin-
ny przyj¹æ Koœcio³y64.

Honorowy zwierzchnik œwiatowej wspólnoty anglikañskiej arcybiskup Canter-
bury George Carey bola³ nad dechrystianizacj¹. Jego zdaniem, trzeba d¹¿yæ do
odrodzenia koœcielnego, dla którego kult stanowi centrum. Kult ten winien byæ
poprzedzony przez misjê i kontynuowany przez akcjê socjaln¹. Taka powinna byæ
droga wspó³czesnej ewangelizacji. Abp Carey zdecydowanie odrzuci³ sprowadza-
nie roli Koœcio³a do funkcji ochrony interesów jednego narodu. Nacjonalizm
uzna³ za powa¿ne niebezpieczeñstwo, twierdz¹c, ¿e Koœció³ musi przywi¹zywaæ
wiêksz¹ wagê do wartoœci duchowych ni¿ narodowych65.

Swoj¹ wizjê Europy pojednanej przedstawi³ sekretarz generalny ŒRK, ks. dr
Konrad Raiser. Jego zdaniem wizja sprawiedliwoœci wymaga tego, by pañstwa
nie rezygnowa³y z odpowiedzialnoœci socjalnej za swych obywateli i nie dopusz-
cza³y do pomniejszenia iloœci miejsc pracy i stosowanego wsparcia socjalnego.
Wizja tolerancji i wolnoœci oczekuje, by Koœcio³y podjê³y wyzwanie udzielenia
pomocy w ukszta³towaniu duszy Europy, unikaj¹c zarazem popadniêcia w prze-

63 Tam¿e, s. 129.
64 Tam¿e, s. 130n.
65 Tam¿e, s. 114nn.
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œwiadczenie, ¿e one same s¹ t¹ „dusz¹” ... co zagra¿a³oby wolnoœci. Wizja pew-
niejszej przysz³oœci sugeruje, ¿e trzeba j¹ globalnie oprzeæ na koncepcji wspólne-
go domu europejskiego, a nie na porozumieniach militarnych66.

Papie¿ Jan Pawe³ II w pos³aniu do Zgromadzenia podkreœli³, ¿e Europa ma
szczególn¹ odpowiedzialnoœæ w odniesieniu do ekumenizmu. To w³aœnie w Euro-
pie powsta³y najwiêksze podzia³y miêdzy Wschodem i Zachodem. Równie¿ w Eu-
ropie podjêto wysi³ki na rzecz pojednania chrzeœcijan i pe³nej widzialnej jedno-
œci. Zgromadzenie to œwiadczy, jak daleko zaszliœmy w promowaniu dialogu teolo-
gicznego poprzez wsparcie tego duchowego ruchu, który znany jest jako dialog
mi³oœci. Stwarza on warunki, w których dialog teologiczny mo¿e rozwijaæ siê
z jasnoœci¹, szczeroœci¹ i wzajemnym zaufaniem. Jednoczeœnie zwróci³ uwagê, ¿e
kontynent europejski pragnie równie¿ pojednania narodów i zlikwidowania dzie-
l¹cych warunków spo³ecznych67.

W przesz³o 50 miejscach odbywa³y siê fora, wyk³ady, wystawy, „przes³ucha-
nia” (hearings) itd. Centrum ¿ycia duchowego zaprasza³o do modlitwy, rozmyœla-
nia i spowiedzi. Oœrodki tematyczne zajmowa³y siê refleksj¹ nad szeœcioma
g³ównymi zagadnieniami II EZE; dotyczy³y one: poszukiwania widzialnej jedno-
œci Koœcio³ów; dialogu z przedstawicielami innych religii i kultur; zaanga¿owania
na rzecz sprawiedliwoœci spo³ecznej, zwalczania ubóstwa, izolacji spo³ecznej
i innych form dyskryminacji; zaanga¿owania na rzecz pojednania miêdzy naroda-
mi oraz rozwi¹zywania konfliktów bez u¿ycia przemocy; wzbudzenia wiêkszego
poczucia odpowiedzialnoœci za œrodowisko naturalne oraz przysz³e pokolenia;
osi¹gniêcia harmonijnych relacji z innymi religiami.

Najwiêkszym pomieszczeniem by³ namiot, w którym codziennie rano ponad
6000 ludzi modli³o siê, œpiewa³o, milcza³o, s³ucha³o Ewangelii i wielbi³o Boga
w wielu jêzykach.

KKE i CCEE zaprosi³y ponad 150 przedstawicieli swoich organizacji part-
nerskich do udzia³u w II EZE, po stronie katolickiej by³y to np. Caritas Europa,
Pax Christi Europa, Justitia et Pax Europa, Europejska Rada Œwieckich, Euro-
pejskie Katolickie Organizacje M³odzie¿owe i in. Obecni byli wysocy reprezen-
tanci kongregacji watykañskich: kard. Edward Cassidy – przewodnicz¹cy
PRJCh, kard. Roger Etchegaray – przewodnicz¹cy Papieskiej Rady „Iustitia
et Pax” i in.

Podczas koñcowej konferencji prasowej przewodnicz¹cy CCEE, kard. Milo-
slav Vlk i prezydent KKE, ks. dziekan John Arnold podkreœlili znaczenie Zgro-
madzenia w Grazu dla ruchu ekumenicznego. Kard. Vlk okreœli³ spotkanie jako
Zgromadzenie realistów. Istniej¹ ró¿nice, które trzeba znosiæ. Ekumenii potrzebny
jest jeszcze czas dojrzewania. Ks. dziekan Arnold za najbardziej pozytywne

66 Tam¿e, s. 131n.
67 Tam¿e, s. 121.
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aspekty Zgromadzenia uzna³ osobiste kontakty i spotkania. Chwali³ te¿ odwagê
Koœcio³ów w podejmowaniu problemów bêd¹cych przyczyn¹ powa¿nych napiêæ.

Plonem obrad s¹ trzy dokumenty: tekst podstawowy, rozwijaj¹cy chrzeœcijañskie
œwiadectwo na rzecz pojednania68, dokument zawieraj¹cy zalecenia w sprawie
przysz³ych dzia³añ w poszukiwaniu widzialnej jednoœci Koœcio³ów69 i orêdzie70.

Orêdzie, w czêœci pierwszej, zatytu³owanej „Doœwiadczenie”, stwierdza: Przy-
byliœmy na II Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, gdy¿ jesteœmy ludŸmi wie-
rz¹cymi i chcemy ¿yæ z Bo¿ego daru pojednania. Przybyliœmy z nadziej¹, ¿e przy-
czynimy siê do realizacji jednoœci Koœcio³ów i ludzkoœci, je¿eli w naszym codzien-
nym ¿yciu, w ¿yciu naszych Koœcio³ów i naszego kontynentu kierowaæ siê
bêdziemy tym darem. I dalej: Duch Œwiêty, który jest „Dawc¹ ¿ycia”, sprawi³, ¿e
wytworzy³a siê miêdzy nami atmosfera zaufania i wspó³pracy, w której mogliœmy
otwieraæ wzajemnie dla siebie nasze serca i myœli. Odczuwaliœmy tak¿e ból istnie-
j¹cych nadal podzia³ów, które uœwiadamiaj¹, jak trudno wcieliæ w ¿ycie pojedna-
nie, które g³osimy.

W czêœci drugiej, opatrzonej tytu³em: „Refleksja”, znalaz³y siê miêdzy innymi
takie s³owa: Spotkanie da³o nam sposobnoœæ wzrastania razem, a przez to kszta³-
towania naszej wspólnej przysz³oœci. Mamy wizjê Europy, w której nie ma ju¿
Koœcio³ów, obywateli i obywatelek, pañstw i ras pierwszej czy drugiej kategorii i
gdzie wszyscy cz³onkowie jednej europejskiej rodziny maj¹ takie same prawa; ta-
kiej Europy, która jest œwiadoma swojej odpowiedzialnoœci i pozostaje otwarta
wobec innych kontynentów.

Czêœæ ostatnia pt. „Wyzwanie” mówi m.in. o zobowi¹zaniu Koœcio³ów do:
wspó³pracy w staraniach na rzecz usuniêcia wszelkich form przemocy, szczegól-
nie wobec kobiet i dzieci; zwalczania wszelkich form dyskryminacji w Koœcio-
³ach; popierania równoœci kobiet we wszystkich dziedzinach; wzmocnienia zaan-
ga¿owania na rzecz sprawiedliwoœci spo³ecznej i solidarnoœci z ofiarami spo³ecz-
nej niesprawiedliwoœci; wspierania polityki na rzecz ochrony œrodowiska;
zwalczania systemów gospodarczych, które w procesach globalizacji wywieraj¹
negatywne skutki.

Orêdzie koñczy siê s³owami: Jako Koœcio³y i chrzeœcijanie Europy jesteœmy
zdecydowani wyznaæ dobitnie nasz¹ solidarnoœæ z potrzebuj¹cymi, zepchniêtymi
na margines i odrzuconymi przez œwiat, w którym ¿yjemy. Ka¿dy cz³owiek jest
nam bratem lub siostr¹, za którego czy za któr¹ Chrystus umar³ i zmartwych-
wsta³. Ka¿dy cz³owiek zosta³ stworzony na obraz Trójjedynego Boga.

68 Chrzeœcijañskie zaanga¿owanie na rzecz pojednania: pojednanie – dar Boga i Ÿród³o nowego ¿ycia,
SiDE 1 (1998) 95-108; inna wersja t³umaczenia w: Z. Glaeser, P. Jaskó³a (red.), Pojednanie –ekumeniczne
wyzwania Grazu ’97. Materia³y sympozjum poœwiêcone problematyce II Europejskiego Zgromadzenia
Ekumenicznego – Graz ’97, Opole 08.-09. 10. 1998, Opole 1998, s. 155-168.

69 Zadania na przysz³oœæ. W poszukiwaniu widzialnej jednoœci Koœcio³ów, tam¿e s. 169-204.
70 Tam¿e, s. 149-153.
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Polskim pok³osiem II EZE by³o sympozjum, które odby³o siê w paŸdzierniku
1998 r. w Opolu. Uczestnicy spotkania w Grazu, na kanwie przyjêtych tam doku-
mentów, przedstawili referaty, w których omówili aktualne dla Koœcio³ów i kon-
tynentu europejskiego zagadnienia71.

Karta Ekumeniczna

Drugie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne sformu³owa³o miêdzy innymi
nastêpuj¹ce zalecenie: Polecamy Koœcio³om opracowanie wspólnego dokumentu,
zawieraj¹cego podstawowe prawa i obowi¹zki ekumeniczne oraz przygotowanie
ca³ego szeregu wytycznych, regu³ i kryteriów dla ekumenicznych dzia³añ, które
mog¹ byæ pomocne Koœcio³om, tym, którzy im przewodz¹ oraz wszystkim ich
cz³onkom w odró¿nieniu prozelityzmu od chrzeœcijañskiego œwiadectwa, funda-
mentalizmu od autentycznej wiernoœci wobec wyznawanych zasad i przyczyni¹ siê
ostatecznie do ukszta³towania w³aœciwych relacji miêdzy Koœcio³ami wiêkszoœcio-
wymi a mniejszoœciowymi w duchu ekumenicznym 72.

Zalecenie to uzasadniano w sposób nastêpuj¹cy: Trudna sytuacja, w której, na
skutek ró¿nych okolicznoœci, znalaz³a siê ekumeniczna wspólnota, wymaga œwia-
domych przeciwdzia³añ. Wydaje siê konieczne rozwijanie ekumenicznego wspó³-
istnienia i wspó³pracy oraz wypracowanie w tym zakresie wi¹¿¹cych podstaw73.

W nastêpstwie Zgromadzenia w Grazu, zgodnie z jego wytycznymi, dyskuto-
wano w krêgach KKE i CCEE nad ide¹ Karty Ekumenicznej, chc¹c w ten sposób
przyczyniæ siê do postêpu w dziedzinie pojednania miêdzy Koœcio³ami w Euro-
pie, a tym samym wnieœæ wk³ad do pojednania w Europie. Podczas posiedzenia w
lutym 1998 r. w Rzymie Wspólny Komitet KKE i CCEE ustali³ procedurê wdra-
¿ania tego projektu74.

Zgodnie z ni¹ w paŸdzierniku 1998 r. w Cartigny k. Genewy spotka³a siê ma³a
grupa robocza wyznaczona przez KKE i CCEE, która po intensywnych dysku-
sjach opracowa³a projekt planu. Nastêpnie KKE i CCEE powo³a³y wiêksz¹ grupê,
z³o¿on¹ z oko³o 40 reprezentantów ró¿nych Koœcio³ów europejskich (dobranych
wed³ug klucza konfesyjnego i geograficznego), która spotka³a siê pod koniec
kwietnia 1999 r. w Grazu. Grupa ta zbada³a i przedyskutowa³a szczegó³owo pro-

71 Materia³y Sympozjum ukaza³y siê drukiem. Por. Z. Glaeser, P. Jaskó³a (red.), Pojednanie –
ekumeniczne wyzwania Grazu ’97, dz. cyt.

72 Tam¿e, s. 169.
73 Tam¿e.
74 Por. list przewodnicz¹cych KKE i CCEE z lipca 1999 r., SiDE 1 (2000) 74.
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jekt planu. W wyniku dyskusji grupa robocza przeredagowa³a pierwszy projekt i
opracowa³a ostateczny projekt dokumentu, który w lipcu 1999 r. zosta³ przes³any
Koœcio³om cz³onkowskim KKE i krajowym konferencjom episkopatów Europy.

Tekst dokumentu75 zawiera miêdzy innymi zobowi¹zania do poœwiadczania
i zwiastowania czynów zbawczych Chrystusa, usuwania uprzedzeñ, poznawania
duchowego bogactwa ró¿nych tradycji chrzeœcijañskich, otwierania siê wzajem-
nie na siebie, wspierania ekumenicznej edukacji, modlenia siê wspólnie i jedni za
drugich, organizowania regularnie nabo¿eñstw ekumenicznych, nie sk³aniania lu-
dzi do zmiany przynale¿noœci wyznaniowej, pielêgnowania i pog³êbiania kultury
dialogu w obrêbie Koœcio³ów i w stosunkach miêdzy nimi, upowszechnienia wy-
ników rozmów teologicznych i wyci¹gania z nich praktycznych wniosków, nie
przerywania dialogu w przypadku kontrowersji, umacniania wspó³pracy miêdzy
KKE i CCEE, organizowania Europejskich Zgromadzeñ Ekumenicznych, poma-
gania w rozwi¹zywaniu konfliktów miêdzy Koœcio³ami, obrony praw mniejszo-
œci, udzielania poparcia dla jednoczenia siê Europy z ca³¹ jej ró¿norodnoœci¹ kul-
turow¹, etniczn¹ i religijn¹, odrzucania wszelkiego rodzaju wybuja³ego nacjonali-
zmu i ekskluzywizmu, popierania otwartoœci wobec rosn¹cej w Europie liczby
cudzoziemców, zachowywania naturalnego œrodowiska dla wszystkich stworzeñ
i dla przysz³ych pokoleñ ludzi, podejmowania dialogu i wymiany doœwiadczeñ
z przedstawicielami innych religii i œwiatopogl¹dów.

Przesy³aj¹c ten projekt, przewodnicz¹cy KKE i CCEE wyrazili nadziejê, ¿e
Koœcio³y cz³onkowskie i krajowe konferencje biskupów wci¹gn¹ do dyskusji na
temat Karty mo¿liwie du¿¹ liczbê parafii, diecezji i grup koœcielnych. Szczegól-
nie zale¿a³o im na uzyskaniu odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
1. W jakiej mierze ca³y ten dokument móg³by byæ przyjêty przez wasz Koœció³?

Czy móg³by s³u¿yæ jako zachêta i apel do pog³êbienia ¿ycia ekumenicznego
oraz do zwiêkszenia wspó³odpowiedzialnoœci Koœcio³ów za Europê?

2. Jakie punkty tego dokumentu nale¿y zmieniæ i jak nale¿y to uczyniæ?
3. Jakie wa¿ne sprawy, w które s¹ zaanga¿owane Koœcio³y, a które nie zosta³y tu-

taj wymienione, nale¿a³oby dodaæ jako uzupe³nienie?
4. Jak¹ praktyczn¹ wartoœæ mo¿e mieæ taki dokument oraz jak móg³by stymulo-

waæ ¿ycie ekumeniczne w waszym œrodowisku i na p³aszczyŸnie ogólnoeuropej-
skiej?76.
Ostateczny termin nadsy³ania odpowiedzi ustalono na 1 wrzeœnia 2000 r. Oka-

za³o siê, ¿e w przeci¹gu 14 miesiêcy projekt Karty Ekumenicznej wspó³pracy miê-
dzy Koœcio³ami w Europie zosta³ prze³o¿ony na 20 jêzyków europejskich. Doku-
mentowi temu poœwiêcono wiele debat, narad i spotkañ na p³aszczyŸnie lokalnej,
krajowej i miêdzynarodowej. W³adze KKE i CCEE otrzyma³y 150 odpowiedzi,

75 Polski przek³ad: tam¿e, s. 76-81.
76 Tam¿e, s. 74n.
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zawieraj¹cych komentarze, uwagi i propozycje zmian. Niektóre z nich powiadaj¹,
¿e tekst ten ju¿ w obecnej wersji móg³by zostaæ przyjêty jako ostateczny. Istniej¹
te¿ jednak krytyczne wypowiedzi domagaj¹ce siê bli¿szego skonkretyzowania
niektórych punktów. Jeden z Koœcio³ów, po przed³o¿eniu d³ugiej listy propozycji
zmian, napisa³: Niezale¿nie od naszych krytycznych uwag Karta jest tak wa¿na, ¿e
jeœli nawet nie zgadzamy siê we wszystkich punktach, to jednak rzecz¹ korzyst-
niejsz¹ bêdzie przyjêcie wspólnego tekstu ni¿ doprowadzenie do sytuacji, w której
nie uchwalono by ¿adnego77 .

Komitet redakcyjny Karty, który obradowa³ w Genewie w dniach 30 wrzeœnia
– 3 paŸdziernika 2000 r., zaj¹³ siê opracowaniem nowej wersji tekstu na podsta-
wie odpowiedzi nades³anych z wszystkich czêœci Europy. Nowy tekst zosta³
przed³o¿ony pod koniec stycznia 2001 r. Wspólnemu Komitetowi KKE i CCEE.
Gremium to stwierdzi³o, ¿e przygotowany tekst mo¿e liczyæ na pe³n¹ akceptacjê
wszystkich Koœcio³ów Europy, zalecaj¹c jego podpisanie przez przewodnicz¹-
cych KKE i CCEE. Okazj¹ po temu by³o VI Europejskie Spotkanie Ekumenicz-
ne, zwo³ane przez KKE i CCEE w Strasburgu (Francja) w dniach od 17 do 22
kwietnia 2001 r. Za g³ówny temat spotkania obrano s³owa z Ewangelii wg Mate-
usza 28,20: A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni a¿ do skoñczenia œwiata.
Godne uwagi by³o to, ¿e w spotkaniu wziêli udzia³ nie tylko cz³onkowie Komite-
tu Naczelnego KKE i Zgromadzenia Ogólnego CCEE oraz europejscy przywódcy
koœcielni, lecz równie¿ 100 m³odych ludzi poni¿ej 30 roku ¿ycia (po 50 z Koœcio-
³ów cz³onkowskich KKE i z krajowych Konferencji Episkopatów).

77 Informacje zaczerpniête z Internetu: cec-kek.org/News-d/cq 0004 g.htm (6 paŸdziernika 2000).
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EWANGELICKA ZASADA MATERIALNA
PRAWID£EM PROTESTANCKIEGO WK£ADU
W AKSJOLOGIÊ UNII EUROPEJSKIEJ

Nawet na etapie finalizacji dzia³añ maj¹cych na celu integracjê Polski z Uni¹
Europejsk¹ (UE) padaj¹ natarczywe pytania o aksjologiê le¿¹c¹ u podstaw rozci¹-
gaj¹cej siê za nasz¹ zachodni¹ granic¹ wielkiej ponadnarodowej struktury spo-
³ecznej. Ale to nie tylko Polacy zastanawiaj¹ siê nad wartoœciami, które maj¹ za-
wiadywaæ zjednoczon¹ Europ¹. Debata na ten temat przebiega bowiem ju¿ w ka-
tegoriach poszukiwania konkretnych fraz, które reprezentanci pañstw
cz³onkowskich UE (i w pewnym stopniu krajów kandyduj¹cych) wpisz¹ do ro-
dz¹cej siê „konstytucji” poszerzonej Unii i które na lata przes¹dzaæ bêd¹ system
podstawowych wartoœci politycznie zintegrowanego kontynentu. Nie trzeba prze-
konywaæ, i¿ decydenci owi stoj¹ przed nie lada zadaniem: musz¹ wykonaæ zlece-
nie u³o¿enia konstytucyjnego „puzzla” nie tylko pod wzglêdem zharmonizowania
interesów ponad dwudziestu rozmaitych krajów, ale tak¿e dopasowania i uszano-
wania wartoœci obecnych w Europie kultur, œwiatopogl¹dów, religii, wyznañ i
modeli ¿ycia. Ka¿dy z owych fenomenów w wiêkszym lub mniejszym stopniu
d¹¿y do zachowania – jeœli nie zaznaczenia – swej to¿samoœci, a zatem czas reda-
gowania zasadniczego aktu prawnego Unii, tudzie¿ jej radykalne rozszerzenie na
Wschód, jest momentem dokonania wyboru wartoœci wspólnych. Przedstawiciele
ogólnie wskazanych wy¿ej wspólnot najpóŸniej teraz musz¹ podj¹æ decyzjê, o ja-
kie moralne fundamenty UE bêd¹ zabiegaæ. St¹d w ³onie poszczególnych euro-
pejskich tradycji kulturowych, œwiatopogl¹dowych, wyznaniowych etc. przepro-
wadzana jest analiza podwalin w³asnego etosu, szuka siê najg³êbszych zasad,
wydobywa siê wartoœci najcenniejsze, planuje siê strategie ich utrwalenia i pro-
mocji w przestrzeni „wspólnej Europy”. Nie ma przeto nic dziwnego w fakcie, i¿
i europejski protestantyzm przemyœliwuje swój wk³ad w aksjologiê Unii Europej-
skiej i szuka normy rz¹dz¹cej takimi staraniami.
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Przyczynek do zwi¹zków dogmatyki
i etyki protestanckiej

Jako prawid³o, wyznacznik protestanckiego wk³adu w aksjologiê Unii Euro-
pejskiej wskazaæ nale¿y ewangelick¹ zasadê materialn¹. Trzeba bowiem na
nowo zaproponowaæ u¿ycie reformacyjnej nauki o usprawiedliwieniu z samej
³aski przez sam¹ wiarê (doctrina de iustificationis per sola gratia et sola fide)
jako tradycyjnej i sprawdzonej normy kszta³tuj¹cej rzeczywistoœæ etyczn¹. Dok-
tryna usprawiedliwienia bêd¹c zasad¹ materialn¹ protestantyzmu, jego pryncy-
pium treœciowym1, oœrodkiem i granic¹ (Ernst Wolf)2 jego teologii, jego prze-
œwiadczeñ, jednoczeœnie przecie¿ determinuje protestanckie wzorce zachowañ.
W tym punkcie jak w ¿adnym innym dostrzec mo¿na nierozerwalny zwi¹zek
miêdzy ewangelick¹ dogmatyk¹ i etyk¹. Etyka w ujêciu spadkobierców Refor-
macji nie ma bowiem statusu autonomicznego, a raczej jest w pe³ni zale¿na od
dogmatyki opartej na S³owie Tego, który przemówi³ (Barthiañskie Deus dixit!)3.
Dogmatyka zaœ praktycznie weryfikuje siê w „etycznym”. Tote¿ w ramach usta-
lania przez protestantów spolegliwego zestawu wartoœci potrzebnych w Unii
Europejskiej odwo³anie do articulus iustificationis jest najtrafniejszym sposo-
bem uzyskania pewnego przewodnika w tym przedsiêwziêciu. Artyku³ niniej-
szy podejmuje siê zarysowego rozeznania podstawowych wartoœci z zakresu
etyki spo³ecznej postulowanych przez reformacyjn¹ naukê o usprawiedliwieniu
i które mo¿na uznaæ za po¿¹dane przez krêgi protestanckie w ramach moralnej
rzeczywistoœci Unii Europejskiej.

1 Do pionierskich opracowañ pojêcia „zasada materialna” zalicza siê wywód Albrechta Ritschla: Über
die beiden Prinzipien des Protestantismus. Antwort auf eine 25 Jahre alte Frage (w:) Ten¿e, Gesammelte
Aufsätze, cz. 1, Freiburg 1893, s. 234-247. Wiêcej na temat znaczenia ewangelickiej zasady treœciowej
w kontekœcie jednego z nurtów protestantyzmu angielskiego piszê oraz podstawow¹ dalsz¹ literaturê podajê
w: Tadeusz J. Zieliñski, Iustificatio impii. Usprawiedliwienie „sola fide” jako g³ówny artyku³ wiary
protestancko-konserwatywnego nurtu Koœcio³a Anglii na przyk³adzie teologii Alistera E. McGratha, Jamesa
I. Packera oraz Johna R.W. Stotta, Warszawa 2002, s. 285-335.

2 Rangê nauki o usprawiedliwieniu w kontynentalno-europejskiej teologii protestanckiej dosadnie
przypomnia³ w XX wieku E. Wolf w g³oœnym artykule: Ernst Wolf, Die Rechtfertigungslehre als Mitte und
Grenze reformatorischer Theologie, „Evangelische Theologie” (1949-1950). Tekst ten zosta³ przedrukowany
m.in. w zbiorze: Rechtfertigung als Grundbegriff evangelischer Theologie. Eine Textsammlung, red. Gerhard
Sauter, München 1989. Ta ostatnia publikacja stanowi antologiê klasycznych wypowiedzi teologów
ewangelickich na temat iustificatio. Wszelako najwa¿niejszym dokumentem wywo³uj¹cym renesans prawdy
o usprawiedliwieniu w krêgach zainteresowanych chrzeœcijañskim ekumenizmem by³a podpisana w 1999 r.
katolicko-luterañska Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Polski jej przek³ad
opublikowano m.in. w: Deklaracja o usprawiedliwieniu. Historia powstania – tekst deklaracji – opinie, red.
Karol Karski, Bielsko-Bia³a 2000.

3 Np. Dietz Lange, Ethik in evangelischer Perspektive, Göttingen 1992, s. 289.
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1. Dobro indywidualnego cz³owieka

Protestancka4 zasada treœciowa mówi o Bogu, który ju¿ tu i teraz ¿yczliwie
ustanawia w Jezusie Chrystusie pewn¹ i niez³omn¹ wiêŸ z ufaj¹cym Mu i potrze-
buj¹cym Go w swej znikomoœci cz³owiekiem. Nauka o usprawiedliwieniu jest
opisem tej prawdy i tym samym stanowi samo j¹dro Ewangelii. Adresatem owej
nowiny jest zgodnie z perspektyw¹ Reformacji indywidualny cz³owiek, a tylko t¹
drog¹ dopiero – przez konkretnych ludzi – s¹ ni¹ masy i spo³ecznoœci. Opowiada-
ny przez Ewangeliê inkarnowany Bóg rozpoznaje bowiem indywidualnego cz³o-
wieka, wy³ania go z t³umu, podnosi go, leczy jego rany i przyjaŸnie prowadzi do
domu Ojca. Bóg jest przejêty indywidualnym, konkretnym cz³owiekiem, jest za-
jêty jego losem, do niego w³aœnie przychodzi z wielorak¹ ofert¹ ratunku. Taki jest
ewangeliczny korzeñ protestanckiego indywidualizmu, na który tu i ówdzie uty-
skuj¹ nawet sami protestanci, ale nie sposób z niego zrezygnowaæ bez utraty pod-
stawowych treœci Ewangelii. Albowiem to z perspektywy bêd¹cego Alf¹ i Omeg¹
Boga cz³owiek jest najwiêksz¹ „pod niebem” wartoœci¹, dla niego Bóg zst¹pi³ ze
swych wysokoœci, dla niego sta³ siê Cz³owiekiem. I Bo¿a kondescendencja i bê-
d¹ca jej wyrazem inkarnacja jest dowodem na to, i¿ w porz¹dku stworzonym do-
bro cz³owieka jest najwiêksz¹ wartoœci¹. W sensie absolutnym najwy¿sz¹ warto-
œci¹ jest Bóg, ale w wymiarze spo³ecznym, w warunkach zaburzonego œwiata,
gdzie spo³eczeñstwom brakuje narzêdzi do wi¹¿¹cego orzekania o innym dobru
ni¿ doczesne, miar¹ bêdzie interes indywidualnego cz³owieka.

Protestantyzm, œwiadomie b¹dŸ nie (tak¿e te jego odmiany, które proponowa³y
najbardziej teocentryczne antropologie), poprzez odwo³ywanie siê do prawdy o
przyjêciu zbawienia sola fide (sam¹ ufn¹ wiar¹) k³ad³y zwielokrotniony nacisk na
rangê indywidualnego cz³owieka. Trzeba go dostrzegaæ, chroniæ, zajmowaæ siê
nim, wychowywaæ, kszta³ciæ. To on bowiem na pierwszym miejscu, a nie wspól-
nota (Koœció³), jest stron¹ przymierza z Bogiem. Skoro ten cz³owiek jest wart staæ
vis-a-vis samego Boga, Pana Wszechœwiata, i sam Bóg chce z nim obcowaæ tylko
w tej relacji przes¹dzaj¹c sprawy ostateczne, to o ile¿ bardziej na szacunek i po-
wa¿anie zas³uguje on poœród œmiertelników.

W porz¹dku spo³ecznym protestantyzm bêdzie przeto domaga³ siê takiej wizji
¿ycia zbiorowego, która zabezpieczy swobody jednostki. Ograniczenia tej swobo-
dy, konieczne ze wzglêdu na kondycjê œwiata, s¹ dopuszczalne tylko w niezbêd-

4 Tak jak zwykle w moich pracach przymiotnik „protestancki” i „ewangelicki” stosujê zamiennie
i dotyczy on wszystkich piêciu zasadniczych nurtów chrzeœcijañstwa uznaj¹cych tezy Reformacji:
luterañskiego, reformowanego, baptystycznego, metodystycznego i pentekostalnego. O przynale¿noœci danej
grupy wyznaniowej do tego œrodowiska przes¹dza bowiem nie u¿ywana przezeñ oficjalnie nazwa, ale
substancja wiary i praktyki. Nie zapominajmy bowiem, ¿e protestancki odruch polega na rozpoznawaniu
rzeczy przede wszystkim po treœci (meritum), a nie po formie.
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nym zakresie, w celu ochrony uzasadnionego interesu innych jednostek. Mamy tu
zatem do czynienia z „liberaln¹” czy jak kto woli „liberalistyczn¹” wizj¹ spo³e-
czeñstwa, której nie nale¿y jednak uto¿samiaæ z konkretn¹ opcj¹ politycznego
spektrum. Protestantyzm umo¿liwia ró¿ne identyfikacje polityczne, choæ od razu
mo¿na powiedzieæ, i¿ jako ma³o spójne z jego zasadniczymi wartoœciami jawi¹
siê ujêcia o charakterze korporacjonistycznym, kolektywistycznym, komunita-
riañskim czy totalistycznym. Trzeba przyznaæ, i¿ idea „zjednoczonej Europy” nie
od razu zyska³a przychylnoœæ u znacz¹cych krêgów protestanckich5. •ród³a tego
nale¿y siê dopatrywaæ w zakorzenionej w rzeczonym indywidualizmie ostro¿no-
œci wobec postaw gloryfikuj¹cych czynion¹ przez œmiertelników jednoœæ, unifika-
cjê czy uniformizacjê. Tym bardziej, ¿e ludzkoœæ ma za sob¹ z³e doœwiadczenia
z totalistycznymi rozwi¹zaniami, które niejednokrotnie przeradza³y siê w totalita-
ryzm. Przeto projekt budowy „unii” czyli „jedni” nie traktowanej jako s³u¿¹cy
cz³owiekowi instrument, lecz ideologiczny cel, spotykaæ siê mo¿e w protestanc-
kim krêgu z wyraŸn¹ kontestacj¹6. Z jednej strony na tak¹ krytykê nara¿one bêd¹
projekty przewiduj¹ce za g³êbok¹ biurokratyczn¹ i/lub technologiczn¹ kontrolê nad
jednostk¹, z drugiej projekty zak³adaj¹ce uniwersalne podporz¹dkowanie wszyst-
kich jednej ideologii, nie toleruj¹cej prawa jednostki do odrêbnoœci, do spokojnego
i nie zagra¿aj¹cego innym dysydentyzmu. Indywidualizm zyska³ bowiem w prote-
stantyzmie tak¿e sens jako s³uszne roszczenie do ochrony intymnoœci.

2. Wspólnota oparta na solidarnoœci

Nie mo¿na pryncypium indywidualizmu absolutyzowaæ. Ma ono swoje ograni-
czenia. Doktryna protestancka wychodz¹c od za³o¿eñ soteriologicznych zawsze
uczy³a o Koœciele, o wspólnotowym prze¿ywaniu wiary, wskazywa³a na eklezjo-
logiczne konsekwencje artyku³u o usprawiedliwieniu grzesznika. Przyjêty przez
Pana wierz¹cy znajduje siê nie tylko w wiêzi z usprawiedliwiaj¹cym Bogiem, ale
tak¿e z usprawiedliwionymi wspó³siostrami i wspó³braæmi w Chrystusie. Werty-
kalnej wiêzi wyznawcy z Bogiem nie mo¿na oddzieliæ od horyzontalnej wiêzi
z innymi chrzeœcijanami, a wiêc innymi ludŸmi zjednoczonymi z Chrystusem. Co
wiêcej, usprawiedliwiaj¹ca wiêŸ z Bogiem rodzi zobowi¹zanie, albowiem polega

5 Jean Paul Willaime, Europe – L’Europe. Un defi particulier pour le protestantisme (w:) Encyclopedie
du protestantisme, red. Pierre Gisel, Paris-Geneve 1995, s. 541nn.

6 Zob. np. Karel Blei, Protestant Reservations about Europe (w:) Ten¿e, On Being the Church Across
Frontiers. A Vision of Europe Today, Geneva 1992, s. 30-42.

7 Mówi o tym klasyczny Paw³owy locus na temat usprawiedliwienia: Albowiem ³ask¹ zbawieni jesteœcie przez
wiarê, i to nie z was: Bo¿y to dar; nie z uczynków, aby siê kto nie chlubi³. Jego bowiem dzie³em jesteœmy stworzeni
w Chrystusie do dobrych uczynków, do których przeznaczy³ nas Bóg, abyœmy w nich chodzili.(Ef 2:8-10). O owym
celu, przeznaczeniu wynikaj¹cym z bycia stworzonym w Chrystusie mówi (czêsto „niedoczytywane”) zdanie
drugie tego s³ynnego passusu. Oto najkrótsza formu³a etycznych implikacji iustificatio.
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na obdarowaniu pchaj¹cym nas do celu7. Cz³owiek usprawiedliwiony jest powo-
³any do coraz pe³niejszego realizowania siê, spe³niania siê, wy¿ywania siê po-
przez œwiadczenie (przysparzanie) na rzecz innych. „Nowe pos³uszeñstwo”
(niem. neues Gehorsam)8 usprawiedliwionego wzglêdem ³askawego Boga jest
praktycznym wyrazem szczerego pragnienia s³u¿by wynikaj¹cego z zobowi¹za-
nego przez Ducha i przemienionego sumienia a nie niewolnicz¹ mêk¹ w poddañ-
stwie literze Zakonu. W tej w³aœnie perspektywie pisa³ Luter traktat Von der Fre-
iheit eines Christenmenschen (1520), zgodnie z którym chrzeœcijanin jest ca³ko-
wicie wolnym panem wszystkich rzeczy, nikomu niepodleg³ym. Chrzeœcijanin jest
najuleglejszym s³ug¹ wszystkich rzeczy i wszystkiemu podleg³ym.9 Wiara umo¿li-
wiaj¹ca wiêŸ z Bogiem dla wittenberskiego reformatora jest ¿ywym Ÿród³em10,
które bije z wielk¹ si³¹, napêdzaj¹c¹ ochotê chrzeœcijanina, by byæ dla innych.
Dobre czyny wzglêdem otoczenia s¹ potrzeb¹ usprawiedliwionego cz³owieka
(³ac. opera sunt neccessaria), lecz nie jako przykry obowi¹zek prowadz¹cy do
uzyskania zbawczej nagrody, lecz jako przynosz¹cy spe³nienie styl bycia, wyni-
kaj¹cy z nowoœci otrzymanej od chêtnie usprawiedliwiaj¹cego nas Chrystusa.
W tym transformuj¹cym obdarowaniu nie jesteœmy jednak sami. Doœwiadczaj¹
go przecie¿ tak¿e inni chrzeœcijanie, a z jego dobra mog¹ skorzystaæ tak¿e ludzie
poza Koœcio³em. Rzeczywistoœæ zbawienia jest przeto w najszerszym tego s³owa
znaczeniu prospo³eczna. Jestem chrzeœcijaninem po to, by byæ dla innych, by im
towarzyszyæ, wspieraæ, inspirowaæ i czyni¹c to jeszcze wiêcej zyskiwaæ (wiêksza
jest radoœæ w dawaniu ni¿ w braniu – Dz 20:35). Omawiany aspekt egzystencji
naœladowcy Chrystusa g³êboko wyra¿a przypomniana przez Reformacjê nauka o
powszechnym kap³añstwie wszystkich chrzeœcijan11. Zaznacza ona poœrednicz¹c¹
rolê autentycznych uczniów Pañskich, którzy czerpi¹ z bogactwa zawartego
w osobistej relacji z Bogiem i otrzymane dobro przekazuj¹ swoim wspó³wyznaw-
com i œwiatu, w którym ¿yj¹.

Prospo³ecznoœæ protestantyzmu zawarta w jego teologii, a zw³aszcza w oœrod-
kowym dlañ orêdziu usprawiedliwienia sola fide, manifestuje siê na wiele sposo-
bów i zwykle nie sprowadza siê do samych deklaracji. Rzetelna etyka pracy, ety-
ka pañstwa, etyka edukacji i etyka diakonii ufundowane na dogmatyce prote-
stanckiej od stuleci harmonizuj¹ postulat indywidualizmu i odpowiedzialnej
wspólnotowoœci. Praca jako manifestacja osobistego powo³ania do kreatywnego
prze¿ycia w³asnego losu, pañstwo jako niezast¹piony organizator podstaw ¿ycia
spo³ecznego, proces edukacyjny jako droga do dojrza³ej odpowiedzialnoœci za

8 Paul Althaus, Die christliche Wahrheit. Lehrbuch der Dogmatik, Gütersloh 1952, s. 602nn.
9 Marcin Luter, Traktat o wolnoœci chrzeœcijañskiej, t³um. Wiktor Niemczyk (w:) Myœl filozoficzno-

religijna Reformacji XVI wieku, red. Lech Szczucki, Warszawa 1972, s. 24.
10 Tam¿e, s. 23.
11 Wiêcej na ten temat w j. polskim: Tadeusz J. Zieliñski, Luterska doktryna powszechnego kap³añstwa

wszystkich chrzeœcijan jako dobro wspólne protestantyzmu, Studia i Dokumenty Ekumeniczne 13 (1997) nr 1.



83

EWANGELICKA ZASADA MATERIALNA PRAWID£EM PROTESTANCKIEGO WK£ADU...

siebie, diakonia jako niezbywalny przejaw misji Koœcio³a wobec tych, którzy nie
s¹ w stanie pójœæ dalej o w³asnych si³ach – ten sposób myœlenia i zwi¹zana z tym
codzienna praktyka stanowi¹ tradycyjne znamiê protestanckiej obecnoœci w spo-
³eczeñstwie. Przeto od Unii Europejskiej typowy przedstawiciel tej¿e tradycji
oczekiwaæ bêdzie traktowania ¿ycia spo³ecznego w kategoriach racjonalnej
wspólnotowoœci. Nale¿y przez to rozumieæ takie kreowanie rzeczywistoœci spo-
³ecznej, przyjêcie takich scenariuszy socjalnych, gospodarczych12 i kulturowych,
a przy tym takiego prawodawstwa, które umo¿liwi wspólnotom ludzi i ich organi-
zacjom (od pañstwowych po pozarz¹dowe, w tym i zwi¹zki wyznaniowe) asysto-
wanie poszczególnym obywatelom w ich rozwoju, bez t³amszenia ich swobodnie
okreœlonych to¿samoœci i aspiracji13. Protestanckie rozumienie wartoœci wspólno-
ty zdaje siê bowiem zniechêcaæ do przedk³adania interesów wspólnoty nad interes
jednostki. Mówi¹c o solidarnoœci jako postulowanej wartoœci europejskiej dorzu-
ciæ jeszcze trzeba myœl, i¿ solidarnoœæ wewn¹trzeuropejska nie mo¿e staæ siê
osnow¹ kontynentalnego „nacjonalizmu”14. Niech¿e to bêdzie solidarnoœæ bar-
dziej szczodra: siêgaj¹ca swym zakresem poza granice Unii.

3. Ró¿norodnoœæ jako norma

Soteriologiczny indywidualizm, który le¿y u podstaw protestanckiego respektu
dla godnoœci i swobód jednostki prowadzi niechybnie do afirmacji ró¿norodnoœci
w ¿yciu spo³ecznym na wszystkich jego p³aszczyznach. WiêŸ z Bogiem zawi¹zu-
je siê w intymnoœci ¿ycia osobowego, które przyjmuje ró¿nie kszta³ty. By nie
niszczyæ delikatnej tkanki rozwoju relacji cz³owiek-Bóg, chrzeœcijanie, a wiêc lu-
dzie, którym winno na jakoœci tej wiêzi zale¿eæ, s¹ zobowi¹zani uszanowaæ ró¿-
norodnoœæ stylów ¿ycia, duchowoœci, kultur etc. Nie wolno zaburzaæ wewnêtrz-
nego forum, na którym dokonuje siê dialog duszy cz³owieczej z Panem Wszech-
œwiata. Choæ wyznawcy Chrystusa nie bêd¹ siê zgadzaæ ze wszystkimi
wystêpuj¹cymi w spo³eczeñstwie postawami, to jednak wp³yw na ich zmianê

12 Szczegó³owy katalog zagadnieñ z zakresu etyki gospodarczej w kontekœcie sytuacji w UE szkicuje
w pryzmacie rzymskokatolickim: Lothar Roos, Zjednoczenie Europy jako wyzwanie gospodarczo-etyczne
(w:) Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Koœcio³a, red. Wojciech Bo³oz, Gerhard Hoever, Warszawa
2001, ss. 193-209.

13 Przesadnym roszczeniom zasady solidarnoœci tamê mo¿e postawiæ roztropnie pojmowana
subsydiarnoœæ. Zob. na ten temat np.: Lothar Schneider, Subsidiäre Gesellschaft, Paderborn-München 1983,
passim. W j. polskim: Chantal Millon-Delsol, Zasada pomocniczoœci, t³um. Czes³aw Porêbski, Kraków
1996, passim.

14 W Europie wci¹¿ nie wygas³y stare nacjonalizmy (np. Ba³kany) oraz maj¹ce takie znamiê agresywne
regionalizmy (np. Baskowie, Irlandia Pó³nocna), a ju¿ nowy europocentryzm czy nuworyszowskie
wywy¿szanie siê œwie¿o kreowanych „ludzi Zachodu” (jak np. Polacy czy Czesi wzglêdem obywateli
Ukrainy czy Rosji) grozi budowaniem niebezpiecznych antagonizmów na styku ze Wschodem.



84

TADEUSZ ZIELIÑSKI

mo¿e siê dokonywaæ nie poprzez dyktat, szanta¿ czy przemoc, a raczej przez per-
swazjê, ¿yczliwe przekonywanie, pokorne sk³adanie œwiadectwa Ewangelii.
Chrzeœcijanie nie mog¹ ¿¹daæ od struktur pañstwowych, by przy pomocy „œrod-
ków bogatych” si³¹ wpêdza³y ludzi do ich koœcielnej zagrody tudzie¿ wymaga³y
pos³uchu dla ich pasterzy. Z protestanck¹ zasad¹ materialn¹, z Ewangeli¹ sam¹,
nie da siê pogodziæ roszczenia g³êbokiego i przymusowego ujednolicenia, zuni-
formizowania ¿ycia spo³ecznego15. Niech ludzie pozostan¹ autentyczni i w³aœnie
jako tacy niech odpowiedz¹ na g³os zbawczego i przeobra¿aj¹cego S³owa. Wów-
czas chrzeœcijañstwo zachowa a nawet wzmocni sw¹ si³ê. Bêdzie to si³a auten-
tyczna, niek³amana.

Wobec niebezpiecznych przejawów ró¿norodnoœci – a ¿e i takie siê zdarzaj¹
nie trzeba przekonywaæ w XXI wieku – konieczna reakcja winna byæ efektem
ogólnospo³ecznego konsensu wyra¿anego w procesie demokratycznym16. Reakcja
ta nie powinna byæ jednak wymierzona przeciwko spo³ecznym segmentom plura-
lizmu (narodowoœciom, grupom religijnym, mniejszoœciom seksualnym etc.), ale
przeciwko konkretnym stypizowanym w ustawodawstwie niebezpiecznym posta-
wom, bez wzglêdu na to sk¹dkolwiek one przychodz¹.

4. Demokratyzm

Ewangelicka zasada treœciowa uczy spo³ecznego realizmu17. Jej antropologicz-
ny aspekt zaznacza fakt, i¿ nawet usprawiedliwiony cz³owiek jest „jednoczeœnie
sprawiedliwy i grzeszny” (³ac. simul iustus et peccator). Tym bardziej zatem ogó³
spo³eczeñstwa, w którym zwykle jest wielu nie podzielaj¹cych wiary w Ewange-
liê, poddany jest s³aboœci. Ludzka s³aboœæ w wymiarze publicznym wymaga za-
tem realistycznej odpowiedzi: jest ni¹ w perspektywie protestanckiej pañstwo.
Ów maj¹cy teologiczne podstawy realizm spo³eczny przes¹dzi³ antyutopijne na-
stawienie protestantyzmu do ¿ycia publicznego, a zw³aszcza poparcie dla pañ-
stwa, które to poparcie czasem (dotyczy to przede wszystkim Niemiec) przyjmo-

15 Podstaw do tego protestanci zwykle szukaj¹ w pluralistycznej rzeczywistoœci Koœcio³a pierwotnego
i staro¿ytnego. Z kolei œwiadectwem takiego myœlenia spadkobierców Reformacji jest ich wizja
ekumenizmu: Das ist eine gute evangelische Aussage: das Kleid der Kirche ist bunt. Ökumene heisst,
protestantisch verstanden, nicht Einheitlichkeit, Uniformität, sondern Vielfalt, versöhnte Verschiedenheit. –
Martin Honecker, Die europäische Verantwortung des Protestantismus (w:) Protestantismus in Europa, red.
Martin Honecker, Jürgen Regul, Düsseldorf 1998, s. 17-18.

16 Procesie nb. nie sprowadzaj¹cym siê do procesu legislacji – np. trzeba pamiêtaæ o roli organizacji
pozarz¹dowych i mediów.

17 Helmut Hild w swej niezwykle cennej i wci¹¿ aktualnej pracy syntetycznie ujmuje reprezentatywny pogl¹d
Lutra: Luter jest realist¹ i opiera siê przy tym na realizmie Biblii, która nie lekcewa¿y mocy grzechu. – Helmut
Hild, Chrzeœcijañska odpowiedzialnoœæ za œwiat, t³um. Ma³gorzata Ekert-Platajs, Warszawa 1986, s. 109.
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wa³o niestety kszta³t nieszczêsnego lojalizmu. Protestancka dba³oœæ o pañstwo
jako organizatora podstaw ¿ycia zbiorowego ³¹czy³a siê zazwyczaj jednak z par-
ciem w kierunku popierania demokracji jako metody wprowadzania regu³ wspól-
nej egzystencji w ramach pañstwa. Równie¿ demokratyzm, który jako ustrój poli-
tyczny nie ma alternatywy, posiada solidne ugruntowanie w teologii usprawiedli-
wienia. Articulus iustificationis zwiastuje bowiem prawdê, i¿ ka¿dy cz³owiek na
takich samych zasadach wchodzi w relacjê z Bogiem. Ka¿dy jest jednako grzesz-
nikiem, ka¿dy jest wobec Boga w sprawie zbawienia bezsilny i ka¿dy mo¿e przy-
j¹æ dar wiêzi z Nim sola fide. Zgodnie ze œwiadectwem ojców Reformacji zas³u-
gi, godnoœci, ludzkie przywileje nie wa¿¹ jeœli idzie o sprawy ostateczne. Wobec
Odwiecznego liczy siê tylko to: uczciwe uznanie swej s³aboœci i konsekwentne
zdanie siê na Chrystusa. W tak fundamentalnej sprawie jesteœmy wszyscy sobie
równi. I to egalitarystyczne myœlenie przenosi³o siê w spo³ecznoœciach prote-
stanckich na postrzeganie pozycji jednostki. Poniewa¿ sam Bóg upowa¿nia cz³o-
wieka do reakcji na jego ³askaw¹ ofertê dan¹ w Ewangelii, tym bardziej wiêc
cz³owiek ma prawo partycypowaæ w decydowaniu w sprawach pomniejszych,
doczesnych. Historycznie rzecz bior¹c naprzód to protestancka gmina koœcielna
(zbór) stawa³a siê forum demokratycznej partycypacji wiernych w procesie decy-
zyjnym, potem gmina polityczna, potem pañstwo – teraz tym obszarem s¹ p³asz-
czyzny miêdzynarodowe. St¹d te¿ braæ siê mo¿e roszczenie w stosunku do Unii
Europejskiej, by uszanowano g³os jednostki i by mog³a ona uczestniczyæ w pro-
cesie decydowania o jej sprawach w ramach spo³eczeñstwa.

5. Neutralnoœæ œwiatopogl¹dowa struktur publicznych

Prawdziwy pluralizm ani demokracja nie s¹ mo¿liwe bez rzeczywistej wolno-
œci przekonañ, w tym wolnoœci religijnej. W UE nikt oficjalnie nie neguje tej tezy,
choæ zdarzaj¹ siê przypadki (szczególnie dotyczy to Grecji) faktycznego narusza-
nia swobód sumienia i wyznania. Jako jeden z g³ównych powodów odmawiania
realizacji tego podstawowego prawa cz³owieka w œwiecie jawi siê zwykle ideolo-
giczny charakter pañstwa, powi¹zanego z konkretnym systemem religijnym.
Choæ w Unii Europejskiej zjawiska tego rodzaju nale¿¹ do wyj¹tków (zaliczyæ do
nich nale¿y zespolenie pañstwa greckiego z tamtejszym Koœcio³em Prawos³aw-
nym)18, to jednak szczególnie w okresie s³usznego sk¹din¹d wo³ania o „duszê

18 Zupe³nie inny skutek ma istnienie protestanckich Koœcio³ów pañstwowych w Skandynawii (nb.
w Szwecji dokonuje siê proces rozdzia³u Koœcio³a i pañstwa) oraz w Wielkiej Brytanii. Choæ mog¹ tam
zachodziæ przypadki dyskryminacji innowierców, to jednak nie odmawia siê im wolnoœci religijnej i nie
przeciwdzia³a prowadzonej przez nich misji religijnej. Z racji licznych naruszeñ prawa do wolnoœci religijnej
Grecja by³a wielokrotnie skar¿ona do Europejskiej Komisji oraz Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
w Strasburgu, przegrywaj¹c tam szereg spraw.
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Europy” (Jacques Delores), trzeba baczyæ, by zjednoczona Europa nie zosta³a za-
w³aszczona i zideologizowana przez jakikolwiek Koœció³, religiê, œwiatopogl¹d.
Pañstwo i jego struktury (mo¿na to te¿ odnieœæ do UE) maj¹ byæ etyczne, maj¹
siê kierowaæ autentycznymi wartoœciami, ale aksjologia ta ma byæ wypracowana
wspólnie przez ogó³ obywateli pañstwa w ramach demokracji poœrednicz¹cej.
Minimum etyczne, stanowi¹ce fundament aksjologiczny ¿ycia spo³ecznego stano-
wiæ bêdzie przeto efekt permanentnego dyskursu ró¿norodnych œrodowisk traktu-
j¹cych pañstwo jako dobro wspólne, natomiast nie powinno byæ ono prost¹ po-
chodn¹ zapatrywañ jednej opcji posiadaj¹cej pozycjê monopolistyczn¹. Na stra¿y
takiego stanu rzeczy stoi zasada pañstwa neutralnego œwiatopogl¹dowo, które ar-
bitralnie nie faworyzuje ani nie dyskryminuje ¿adnej religii, wyznania, denomina-
cji, filozofii, ideologii, partykularnego stylu ¿ycia. Mówi¹c o zagro¿eniach dla
zarysowanej idei neutralnoœci œwiatopogl¹dowej struktur publicznych trzeba
wskazaæ najnowsze (choæ nie nowatorskie) pomys³y zaznaczania szczególnego
statusu chrzeœcijañstwa w Europie, wpisywania do fundamentalnych aktów praw-
nych UE (jej przysz³ej „konstytucji”) tradycyjnych formu³ Invocatio Dei, akcen-
towania przywilejów Koœcio³ów. S¹ to przejawy egoizmu niektórych wspólnot
chrzeœcijan, chc¹cych œrodkami politycznymi za³atwiæ to, co da siê zrobiæ tylko
przez szczere œwiadectwo serca. I choæ pewne nurty protestantyzmu doœæ d³ugo
opiera³y siê przed uznaniem bezwarunkowego prawa wszystkich do wolnoœci re-
ligijnej oraz wizji pañstwa neutralnego œwiatopogl¹dowo, to wspó³czeœnie zaiste
niewielu europejskich protestantów odmówi poparcia dla tej tezy19. Rzeczona
neutralnoœæ pañstwa w oczywisty sposób wynika z antropologicznego w¹tku
ewangelickiej zasady treœciowej.

Racja dla obecnoœci na europejskim areopagu

Chrzeœcijañstwo ju¿ raz, zw³aszcza od daj¹cego mu dobr¹ lekcjê Oœwiecenia,
winno by³o siê nauczyæ, i¿ konstantynizm – posi³kowanie siê przez Koœcio³y
w swej misji potêg¹ pañstwa – to œlepa uliczka. Efektem jest odrzucanie przez po-
zornych wiernych wymuszanej religii. Przysz³oœæ chrzeœcijañstwa kryje siê jed-
nak w przyjêciu na nowo orêdzia Ewangelii, która zwiastuje prawdziwe wyzwo-
lenie ludziom w³asnowolnie odkrywaj¹cym jej atrakcyjnoœæ. Tacy ludzie z auten-

19 Das zweite protestantische Essential ist die Religionsfreiheit, ist die Anerkennung der
weltanschaulichen Neutralität des Staates. – Martin Honecker, Die europäische Verantwortung des
Protestantismus, art. cyt., s. 17.
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tyczn¹ pasj¹ poœwiêc¹ siê g³oszeniu jej treœci na forum pluralistycznego, zsekula-
ryzowanego spo³eczeñstwa i nie bêd¹ siê obra¿aæ na zlaicyzowany œwiat, gdy¿
chrzeœcijañstwo w swej istocie jest spraw¹ wyboru, spraw¹ pe³nej godnoœci odpo-
wiedzi na Bo¿e zaproszenie do wiecznotrwa³ej i uszczêœliwiaj¹cej osobowej wiê-
zi z Nim. Ze wzglêdu na takie w³aœnie pos³annictwo – niesienie wielorako skut-
kuj¹cego orêdzia osobowego pojednania, ujêtego w nauce o usprawiedliwieniu –
chrzeœcijañstwo winno z pokor¹20, nadziej¹ i odwag¹ zabiegaæ oraz potwierdzaæ
swoje prawo do sta³ej obecnoœci poœród areopagu wspó³czesnego œwiata, w tym
tak¿e areopagu Europy.

20 „Pokorê” chrzeœcijañskiej obecnoœci w przysz³ej Europie dobrze okreœla nauczony niemieckimi
doœwiadczeniami biskup (dzisiaj kardyna³) Karl Lehmann: Mo¿emy tylko radziæ, aby w nowoczesnych
spo³eczeñstwach wskazania wiary przedstawiaæ raczej w formie zaproszenia, przekonywaæ za pomoc¹
argumentów, ani¿eli wyg³aszaæ oœwiadczenia, które zwykle brzmi¹ niczym monologi lub autorytatywne
wskazania (...). – Karl Lehmann, Nowa Europa – fikcje i wizje. Doœwiadczenia i wyzwania z perspektywy
Koœcio³a (w:) Europa – fundamenty jednoœci, red. Aniela Dylus, Warszawa 1998, s. 171.
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PROTESTANCKA REFLEKSJA
 NAD PROCESEM INTEGRACJI EUROPY

Pocz¹tek XXI wieku dla wielu pañstw i spo³eczeñstw Europy Œrodkowej i
Wschodniej to przede wszystkim okres przygotowañ i koncentracji nad procesem
integracji europejskiej. Stanowi on wielkie wyzwanie, nie tyle w sensie legisla-
cyjnym, lecz o wiele bardziej w wymiarze moralnym, czy wrêcz filozoficznym.
Zgodnie z wyznaczonym harmonogramem (stan: koniec listopada 2002), pierw-
sza grupa pañstw z tej czêœci kontynentu zostanie przyjêta do struktur Unii
w maju 2004. W zwi¹zku z t¹ dat¹ pojawia siê szereg pytañ, obaw czy wrêcz  lê-
ków. Wielu Polaków boi siê procesu integracji, z prawej strony sceny politycznej
zg³aszane s¹ obawy o wyprzeda¿ nie tylko maj¹tku narodowego, lecz tak¿e o
wyzbywanie siê to¿samoœci. Tym samym proces integracji europejskiej sta³ siê
tak¿e znacz¹cym wyzwaniem dla Koœcio³ów dzia³aj¹cych w pañstwach kandydu-
j¹cych. Na przyk³adzie Koœcio³a Rzymskokatolickiego w Polsce mo¿na pokazaæ,
jak wielkie znaczenie dla to¿samoœci danej denominacji ma ustosunkowanie siê
do tej kwestii. Mo¿e to wywo³ywaæ napiêcia, konflikty, czy wrêcz prowadziæ do
polaryzacji stanowisk w ramach wspólnoty.

W przypadku Koœcio³ów ewangelickich w Polsce kwestia integracji europej-
skiej nie wywo³uje wiêkszych emocji. Koœcio³y okreœlane w Polsce tym mianem
(Ewangelicko-Augsburski, Ewangelicko-Reformowany i Ewangelicko-Metody-
styczny) reprezentuj¹ tendencjê proeuropejsk¹. Zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e re-
fleksja na temat procesu integracyjnego nie nale¿y w polskim protestantyzmie
pocz¹tku XXI wieku do kluczowych tematów dyskusji wewn¹trzkoœcielnej, czy
debaty teologicznej1. Wynika to z wielu powodów. Po pierwsze, tradycji ewange-

1 Zob. podsumowanie dyskusji na temat to¿samoœci wspó³czesnego luteranizmu: M. Hintz, Rok
poszukiwañ to¿samoœci wyznaniowej polskiego luteranizmu, „Myœl Protestancka” 1/2002, ss. 45-54.
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lickiej obca jest tendencja unifikacyjna, polegaj¹ca na tworzeniu wielkich, po-
nadnarodowych koncepcji Koœcio³a, o scentralizowanej w³adzy maj¹cej charakter
jurysdykcyjny wobec wszystkich wyznawców.

Po drugie, wspó³czesne Koœcio³y ewangelickie w swej wiêkszoœci opowiadaj¹
siê w kwestii relacji pañstwo-Koœció³ za przyjaznym rozdzia³em, st¹d te¿ pro-
blem przynale¿noœci danego kraju do takich czy innych struktur, jak te¿ inne po-
dobne temu zagadnienia polityczne, bez wzglêdu na obrany model refleksji poli-
tycznej, nie nale¿¹ do spraw rangi status confessionis, czy szerzej nie s¹ elemen-
tem  doktryny danego Koœcio³a ewangelickiego2.

Po trzecie, te Koœcio³y ewangelickie w Polsce, które zabra³y g³os w dyskusji,
opowiedzia³y siê za przyst¹pieniem do struktur europejskich, co nie wywo³a³o
g³osów sprzeciwu wewn¹trz wspólnot koœcielnych. Tym samym jakaœ szersza de-
bata czy polemika nie by³a w ogóle potrzebna.

Czy oznacza to, ¿e tak istotna dla polskiej racji stanu kwestia, jak¹ jest przy-
sz³a przynale¿noœæ Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej jest nieistotna dla re-
fleksji teologicznej protestantyzmu? Czy polski protestantyzm znowu pomin¹³
jak¹œ istotn¹ teologiczn¹ kwestiê dyskutowan¹ szeroko w innych krajach? Od-
powiedzi na to pytanie nale¿y szukaæ w samej strukturze teologii ewangelickiej,
która tego typu zagadnienia powierza refleksji ewangelickiej etyki spo³ecznej, a
konkretnie jej dzia³u okreœlanego mianem etyki politycznej i w ramach tego
dzia³u teologii nale¿y rozpatrywaæ tê problematykê. Podkreœliæ przy tym nale¿y,
¿e tradycji protestanckiej obce jest pojêcie „nauka spo³eczna Koœcio³a”, tote¿
refleksja na tym obszarze nie ma dla wierz¹cych charakteru wi¹¿¹cego, nie jest
kwesti¹ wiary. Ewangelicka etyka teologiczna ma za zadanie pomóc wspó³wy-
znawcom w orientacji w œwiecie, kreowaæ postawy prospo³eczne, odpowie-
dzialnoœci i s³u¿by na rzecz zbiorowoœci3, nie zaœ narzuciæ im okreœlone modele
czy wzorce.

Z podanych powy¿ej wzglêdów, po naszkicowaniu historycznych uwarunko-
wañ  stosunku protestantyzmu do problematyki europejskiej, odniesiemy siê
w naszej refleksji do dyskusji w teologii ewangelickiej w innych krajach europej-
skich, przedstawione zostan¹ g³osy polskich teologów w „kwestii europejskiej”
oraz poddamy analizie S³owo Synodu Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego
z roku 2000 w rzeczonej kwestii poparcia procesu integracji europejskiej. Z racji
na wysok¹ rangê tego dokumentu oraz jego niedostêpnoœæ umieœciliœmy go
w aneksie do tekstu.

2 Zob. M. Honecker, Grundriß der Sozialethik,  Berlin-New York 1995, s. 11-13.
3 W. Benedyktowicz, Co powinniœmy czyniæ. Zarys ewangelickiej etyki teologicznej, Warszawa 1993,  s. 197.
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Wstêp historyczny

Teologia ewangelicka, czy szerzej ewangelicyzm, razem ze swoj¹ refleksj¹
polityczn¹, pojawi³ siê jako odpowiedŸ na kryzys chrzeœcijañstwa zachodniego4.
By³ protestem przeciw b³êdom teologicznym, ale te¿ nadu¿yciom ze strony hie-
rarchii koœcielnej (pierwotny kontekst sporu o odpusty). Protestantyzm pojawi³
siê na arenie dziejowej wtedy, gdy œredniowieczny model Koœcio³a przesta³ odpo-
wiadaæ na aktualne pytania i  potrzeby spo³eczeñstw. Jednym z elementów œre-
dniowiecznego projektu by³a refleksja na temat relacji pañstwo-Koœció³, a do-
k³adniej cesarstwo-papiestwo. Teologia œredniowieczna, w szczególnoœci zaœ
myœl teologiczna  œw. Tomasza z Akwinu, zinterpretowa³a ówczesn¹ Europê jako
corpus christianum, czyli cia³o Chrystusowe, w którym ka¿dy ma swoje miejsce,
rolê i zadanie, tak jak cz³onki w ciele. Jednoœæ kontynentu by³a budowana
w oparciu o dwa oœrodki w³adzy: œwieckiej i duchownej, jej fundamentem by³
jednoœæ religijna. Spory pomiêdzy cesarzem a papie¿em by³y jednym ze znaków
rozpadu owego monolitu, niejako œwiadectwem niedoskona³oœci owego projektu.
Reformacja podwa¿y³a go ca³kowicie.

Wiek XVI przyniós³ zjawisko konfesjonalizacji Europy, to znaczy podzia³u kon-
tynentu na jednorodne wyznaniowo pañstwa. Owo zjawisko by³o konsekwencj¹ re-
alizacji zasady cuius regio, eius religio, wprowadzonej przez pokój augsburski
z roku 1555, która to zasada w³adcy œwieckiemu pozostawia³a prawo decydowania
o wyborze danego wyznania dla wszystkich poddanych. Ci, którzy chcieli pozostaæ
przy w³asnym wyborze, zmuszeni byli opuœciæ dane terytorium lub te¿ poddawani
byli przeœladowaniom. Zjawisko to mia³o swoje g³êbokie konsekwencje dla okre-
œlenia relacji pomiêdzy Koœcio³em ewangelickim a pañstwem. Jest tak¿e jednym
z dowodów na swoiœcie pojmowany indywidualizm protestantyzmu.

Koœcio³y ewangelickie, szczególnie tradycji luterañskiej, z zasady by³y Ko-
œcio³ami pañstwowymi tudzie¿ ludowymi. W³adca lokalny stawa³ siê jakby z de-
finicji zwierzchnikiem wobec struktury koœcielnej a mieszkañcy jego terytorium,
czyli poddani byli automatycznie cz³onkami Koœcio³a ewangelickiego. Nawet no-
menklatura stanowisk koœcielnych wywodzi³a siê z jêzyka kancelaryjnego (zast¹-
pienia tytu³u biskupa stanowiskiem superintendenta w tradycji pruskiej). St¹d
wywodzi siê do dziœ funkcjonuj¹cy na obszarze niemieckim podzia³ Koœcio³a
ewangelickiego na Koœcio³y krajowe, które tworz¹ swego rodzaju federacjê,
zwi¹zek nazywany Koœcio³em Ewangelickim w Niemczech (EKD). Formalnie
jednak zwierzchnikami Koœcio³ów pozostaj¹ lokalni biskupi lub prezesi, a prze-
wodnicz¹cym EKD jest jeden ze zwierzchników Koœcio³ów krajowych5. W ostat-

4 C. Frey, Etyka protestantyzmu od Reformacji do czasów wspó³czesnych, prze³. S. Cinal, Kraków 1991, s. 19nn.
5 H. J. Held, Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), w: EvSL, s. 453.
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nich latach mo¿na wskazaæ na tendencjê unifikacyjn¹ w ³onie niemieckiego pro-
testantyzmu, która przysz³oœæ Koœcio³a widzi tylko poprzez jednoœæ jego ewange-
lickiego œwiadectwa.

W przypadku luteranizmu skandynawskiego, Koœcio³y zosta³y okreœlone mia-
nem pañstwowych lub ludowych (Dania) i g³ow¹ Koœcio³a by³ ka¿dorazowy mo-
narcha, który mianowa³ biskupów, bêd¹cych urzêdnikami pañstwowymi a Ko-
œció³ jako struktura by³ finansowany przez pañstwo. St¹d zwi¹zek pomiêdzy kul-
tur¹ narodow¹ i Koœcio³em pañstwowym by³ bardzo bliski, a nawet  wrêcz
to¿samy. To Koœció³ ewangelicki by³ g³ównym czynnikiem buduj¹cym to¿samoœæ
narodow¹ Szwedów a¿ do czasu wyst¹pienia g³êbokich procesów sekularyzacyj-
nych. Sytuacja prawna uleg³a w Szwecji zmianie w roku 2000, gdy Koœció³ uwol-
ni³ siê spod kurateli pañstwowej.

Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e tam, gdzie Koœció³ ewangelicki mia³ cha-
rakter pañstwowy lub stanowi³ wiêkszoœæ, by³ on czynnikiem buduj¹cym lokaln¹
to¿samoœæ, nie  wspiera³ tym samym tworzenia wielkich europejskich wizji zjed-
noczeniowych. Co charakterystyczne, kraje skandynawskie bardzo póŸno wyrazi-
³y zainteresowanie przyst¹pieniem do struktur jednocz¹cej siê Europy. Norwegia
w dalszym ci¹gu pozostaje Uni¹.

A¿ do po³owy XX wieku luteranizm nie posiada³ organizacji o charakterze
œwiatowym a pierwszy impuls do powstania takiej struktury pojawi³ siê najpierw
w Stanach Zjednoczonych6, co dobitnie œwiadczy o braku tendencji unifikacyj-
nych w luteranizmie kontynentalnym. Œwiatowa Federacja Luterañska powsta³a
dopiero w roku 1947 i w swej istocie pozosta³a wolnym zrzeszeniem Koœcio³ów
luterañskich. Z drugiej strony podkreœliæ jednak nale¿y, ¿e to Koœcio³y ewangelic-
kie by³y zarazem inicjatorami ruchu ekumenicznego i one w g³ównej mierze by³y
twórcami Œwiatowej Rady Koœcio³ów i prezentuj¹ w niej wizjê jednocz¹cego siê
chrzeœcijañstwa jako pojednanej ró¿norodnoœci a nie zunifikowanej i zhierarchi-
zowanej organizacji.

Istotnym momentem w dziejach zachodniego chrzeœcijañstwa by³o powstanie
Konferencji Koœcio³ów Europy (KKE) w roku 1959 na konferencji w Nyborgu.
Fakt ten poprzedzi³y wstêpne inicjatywy  Koœcio³ów Europy Zachodniej podej-
mowane ju¿ w okresie zimnej wojny, ale kulminacja prac KKE przypad³a w okre-
sie  ocieplenia stosunków pomiêdzy Wschodem i Zachodem7. KKE to organiza-
cja zrzeszaj¹ca Koœcio³y europejskie ró¿nych tradycji, z wyj¹tkiem Koœcio³a
rzymskokatolickiego, który jednak wspó³pracuje z t¹ organizacj¹ w ramach
Wspólnego Komitetu powo³anego do ¿ycia w roku 1975. Donios³¹ rolê dla
wspólnego europejskiego œwiadectwa Koœcio³ów mia³y Zgromadzenia Ekume-
niczne w Bazylei (1989) i Grazu (1997). W Bazylei odby³ siê symboliczny marsz

6 A. Wantu³a, Œwiatowa Federacja Luterañska, „Kalendarz Ewangelicki 1966”, Warszawa 1965, s. 88.
7 K. Karski, Koœcio³y a jednoœæ Europy, SiDE 2/1999, s. 12.
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pokojowy pod znamiennym has³em: Europa bez granic8. By³ to maj 1989,
4 czerwca odby³y siê pierwsze po II wojnie œwiatowej wolne wybory we wschod-
niej czêœci kontynentu, kilka miesiêcy póŸniej run¹³ Mur Berliñski. Owocem
wspólnych dzia³añ KKE i Rady Konferencji Episkopatów Europy jest powstanie
Karty ekumenicznej. Wytycznych dla rozwoju wspó³pracy Koœcio³ów w Europie9.
Dokument ten zostanie omówiony  w dalszej czêœci artyku³u.

Debata w obrêbie
europejskiej teologii ewangelickiej

Polska teologia ewangelicka, w wyniku historycznych i geograficznych uwa-
runkowañ, odwo³uje siê w swej refleksji przed wszystkim do dyskusji maj¹cej
miejsce w teologii niemieckiej. Praktycznie nie znana jest jej refleksja tradycji
skandynawskiej czy amerykañskiej. St¹d te¿ impulsów dla naszych przemyœleñ
szukaæ bêdziemy przede wszystkim w oficjalnych wypowiedziach EKD oraz czo-
³owych teologów niemieckich, chocia¿ wska¿emy tak¿e na g³os innych Koœcio-
³ów ewangelickich w kwestii zjednoczenia Europy.

Refleksja europejska niemieckiego protestantyzmu po II wojnie œwiatowej wy-
nika³a z postulatu pojednania10. Bezpoœrednio po zakoñczeniu II wojny œwiatowej
w postêpowych krêgach Koœcio³a ewangelickiego w Niemczech powsta³o Stutt-
garckie Wyznanie Winy, w którym Koœció³ wzi¹³ na siebie wspó³odpowiedzial-
noœæ za tragediê nazizmu. Wydanie takiego oœwiadczenia mog³o byæ podstaw¹
dla odbudowywania to¿samoœci ewangelickiego protestantyzmu niemieckiego
w oparciu o pojêcia pojednania i pokuty11.

G³oszone pojednanie dotyczy³o w pierwszej kolejnoœci Francji, nastêpnie, za
spraw¹ takich teologów jak Hans Joachim Iwand, zosta³o rozszerzone na p³asz-
czyznê dialogu Wschód-Zachód. To polscy i niemieccy teologowie byli prekurso-
rami zbli¿enia pomiêdzy obu narodami, choæ stanowisko Polskiej Rady Ekume-
nicznej w kwestii oœwiadczenia biskupów katolickich („przebaczamy i prosimy o
przebaczenie”) nie mia³o pozytywnego wydŸwiêku. Istotnym punktem zwrotnym
by³a polska recepcja Memorandum  EKD z roku 1965 na temat po³o¿enia wysie-

8 Tam¿e, s.13. Pisz¹cy te s³owa jako delegat m³odzie¿y by³ uczestnikiem tego marszu.
9 Tekst polski: SiDE 2/2001, ss. 49-57.
10 H. J. Luibl, Europa und die Kirchen, EvSL, s. 423.
11 W. Benedyktowicz, Refleksje na temat pojednania, w: ten¿e, Ekumenia, pokój, pojednanie, Warszawa

1988, s. 209.
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dlonych i stosunku narodu niemieckiego do jego wschodnich s¹siadów12. Jednak
dopiero w roku 1974 powsta³a Komisja Kontaktów EKD i PRE.

PóŸniej dzie³o to by³o kontynuowane na p³aszczyŸnie refleksji teologicznej, ze
strony teologów niemieckich przede wszystkich w ramach wspó³pracy pomiêdzy
Wydzia³em Teologii Ewangelickiej  Uniwersytetu w Bonn i Chrzeœcijañsk¹ Aka-
demi¹ Teologiczn¹ w Warszawie. Ze strony niemieckiej najwiêkszy wk³ad do
dyskusji o pojednaniu wnieœli przede wszystkim zwierzchnik Koœcio³a Ewange-
lickiego w Hesji-Nassau Helmut Hild oraz profesorowie boñscy  Gerhard Sauter
i Martin Honecker13. Proces pojednania pomiêdzy polskimi i niemieckimi Ko-
œcio³ami i teologami wymaga jeszcze dog³êbnych studiów.

Inn¹ kwesti¹ by³ stosunek Koœcio³ów krajowych i ca³ego EKD wobec kwestii
integracji europejskiej. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e w pierwszej fazie by³o to stanowi-
sko w wiêkszoœci negatywne14. Inicjatywa zjednoczeniowa by³a programem partii
chadeckich Niemiec i Francji, autorzy pomys³u utworzenia Wspólnoty Wêgla i
Stali – Schumman, Monnet czy Adenauer – byli katolikami, st¹d Koœció³ ewan-
gelicki zachowywa³ wobec ich pomys³ów dystans, obawiaj¹c siê wrêcz zjedno-
czenia Europy pod auspicjami Watykanu. Z drugiej strony pierwszym prezyden-
tem Wspólnoty Wêgla i Stali oraz jej nastêpczyni –  Europejskiej Wspólnoty Go-
spodarczej  by³ belgijski protestant Jean Rey.

Z czasem jednak, szczególnie poprzez wziêcie udzia³u w pracach Konferencji
Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie (KBWE) i po odkryciu przez teologiê
ewangelick¹ znaczenia praw cz³owieka w po³owie lat 70-tych, EKD zaczê³a wy-
ra¿aæ swoje poparcie dla istniej¹cych  struktur europejskich.

Owa fala euroentuzjazmu nasila siê w Koœcio³ach ewangelickich Europy po
wydarzeniach roku 1989. W roku 1990 dosz³o do spotkania przewodnicz¹cego
Komisji Europejskiej Jacquesa Delorsa z przedstawicielami Koœcio³ów ewange-
lickich i Koœcio³a anglikañskiego.

I tak w Niemczech, po zjednoczeniu najbardziej donios³ym dokumentem doty-
cz¹cym przemian europejskich sta³o siê Memorandum (Denkschrift) z roku
199115 oraz wspólne oœwiadczenie EKD i Konferencji Biskupów Niemieckich
Zum Verhältnis von Staat und Kirche im Blick auf die Europäische Union z roku
1995. Podobne dokumenty najwy¿szej rangi na temat procesu integracji europej-
skiej zosta³y zredagowane przez Koœcio³y ewangelickie w Szwajcarii w roku
1990, Federacjê Protestanck¹ Francji w roku 1991, Radê Koœcio³ów w Wielkiej
Brytanii w roku 1992. Pod koniec lat 90-tych zabra³y g³os w omawianej przez nas

12 H. Hild, Chrzeœcijañska odpowiedzialnoœæ za œwiat, t³um. M. Ekert-Platajs, Warszawa 1986, s. 127.
13 G. Sauter, Podstawowe pytania wiary, t³um. I. Slawik, Bielsko-Bia³a 1997, rozdz. Pojednanie

i przebaczenie, ss. 121-140;  M. Honecker, Karta Ekumeniczna i wyzwania etyczne, t³um. T. ¯eleŸnik,
Spo³eczeñstwo 5/2001, ss. 639-648.

14 Zob. J. P. Willaime, Protestantyzm wobec wyzwañ, Europy, „Przegl¹d Religioznawczy” 4/1993, ss. 39-54.
15 Verantwortung für ein soziales Europa. Eine Denkschrift der EKD, Gütersloh 1991.
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kwestii tak¿e Koœcio³y ewangelickie w krajach by³ego RWPG, z których to
oœwiadczeñ wymieniæ nale¿y: Oœwiadczenie Synodu Koœcio³a Ewangelickiego
Wyznania Augsburskiego w Republice Czeskiej z roku 1998, oœwiadczenie Syno-
du Ewangelickiego Koœcio³a Braci Czeskich  og³oszone tak¿e w roku 199816

i wreszcie oœwiadczenie Rady Synodalnej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego
w RP z roku 2000.

Dyskusja w ramach polskiego ewangelicyzmu

Tak, jak wspomniano ju¿ na wstêpie, polska teologia ewangelicka nie podjê³a
kwestii integracji europejskiej jako priorytetowego zadania. Nie oznacza to, ¿e
w minionej dekadzie nie odnajdziemy tekstów teologów ewangelickich poœwiê-
conych tej problematyce. Najwiêcej uwagi zagadnieniu pojednania poœwiêci³
w swoich publikacjach ks. Witold Benedyktowicz, d³ugoletni prezes Polskiej
Rady Ekumenicznej, a jednoczeœnie profesor Chrzeœcijañskiej Akademii Teolo-
gicznej. Jednak jego teksty zebrane w tomie Ekumenia, pokój, pojednanie nie do-
tycz¹ problematyki integracji starego kontynentu.

 Stwierdziæ nale¿y, ¿e nie pojawi³a siê dot¹d ¿adna monografia dotycz¹ca
omawianej przez nas problematyki zjednoczeniowej czy szerzej  europejskiej.
W roku 2000 w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej przedstawiono pracê
magistersk¹: U progu zjednoczonej Europy. Analiza procesu integracji europej-
skiej z perspektywy etyki chrzeœcijañskiej. Jej autor Marcin Brzóska jest obecnie
duchownym luterañskim, a do jego zadañ nale¿y tak¿e prowadzenie Biura Infor-
macyjnego Konsystorza Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego.  Praca sk³adaj¹ca
siê ze wstêpu i 4 rozdzia³ów stawia sobie za zadanie ukazanie Europy jako feno-
menu kulturowego, politycznego  i religijnego17. Autor w refleksji teologicznej
koncentruje siê na dwóch perspektywach: katolickiej i protestanckiej; zauwa¿a,
¿e tradycyjna problematyka europejska pozostawa³a przez d³ugi czas poza obsza-
rem refleksji protestantyzmu18, dodaje nastêpnie, ¿e Koœcio³y ewangelickie naj-
wiêcej uwagi poœwiêci³y spo³ecznemu i etycznemu wymiarowi przemian w Euro-
pie19. W tym te¿ autor upatruje g³ówne zadanie na przysz³oœæ stoj¹ce przed tra-
dycj¹ protestanck¹ na tym obszarze.

16 Podaje za: M. Brzóska, U progu zjednoczonej Europy. Analiza procesu integracji europejskiej
z perspektywy etyki chrzeœcijañskiej, maszynopis – praca magisterska w ChAT, Warszawa 2000, s. 75.

17 Dz. cyt., , s. 9.
18 Tam¿e, s. 91.
19 Tam¿e, s. 93.
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Refleksja na temat zadañ polskiego protestantyzmu w kontekœcie procesu inte-
gracji europejskiej pojawia siê w tekstach ks. Bogus³awa Milerskiego, luterañ-
skiego teologa i pedagoga, profesora Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej.
Milerski widzi proces integracji w horyzoncie pojednania i postuluje podjêcie
przez polski ewangelicyzm zadania krzewienia pojednania polsko-niemieckiego,
co wymaga jednak najpierw namys³u nad w³asn¹ histori¹ (Koœció³ ewangelicki
w Polsce jako polski Koœció³)20. W swoich publikacjach Milerski stara siê nadaæ
usi³owaniom polskiego ewangelicyzmu charakter uniwersalny, ogólnoeuropejski,
wyci¹gn¹æ go z zamkniêtego krêgu wci¹¿ odtwarzanych schematów, czy to
w obrêbie refleksji historycznej, czy dogmatycznej. Owo wyjœcie z zamkniêcia
stanowi jeden z g³ównych punktów jego teologicznego programu.

Najwiêcej uwagi kwestii integracji europejskiej poœwiêci³ w swych publika-
cjach luterañski teolog ks. Cezary Królewicz. Jego teksty maj¹ jednak charakter
popularyzatorski21 i refleksja koncentruje siê bardziej wokó³ problemów spo³ecz-
nych integracji ni¿ teologicznego wymiaru samego zjawiska. Królewicz w swych
tekstach nawi¹zuje do tezy Maxa  Webera o wp³ywie etosu protestanckiego na
rozwój europejskiego kapitalizmu i w tym krêgu problemowym widzi szansê
a nawet misjê polskiego protestantyzmu22.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e wiêkszoœæ protestanckich periodyków promuje wartoœci
proeuropejskie. Taki profil maj¹ zarówno kwartalnik „Myœl Protestancka”, jak
i miesiêcznik „Jednota” oraz maj¹ce charakter popularny, najwiêksze czasopismo
ewangelickie w Polsce dwutygodnik „Zwiastun”. Na ³amach prasy ewangelickiej
nie pojawiaj¹ siê  opinie  antyeuropejskie.

Polski protestantyzm po roku 1989 podj¹³ refleksjê na temat procesów zjedno-
czeniowych w szeroko pojêtej perspektywie ekumenicznej. W roku 1991 odby³o
siê wspólne sympozjum trzech uczelni teologicznych: Akademii Teologii Katolic-
kiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Chrzeœcijañskiej Akademii
Teologicznej. Podczas tej konferencji, wyg³oszony zosta³ referat luterañskiego
duchownego, ks. Manfreda Uglorza, profesora ChAT, bêd¹cy najbardziej donio-
s³ym tekstem polskiego protestantyzmu pocz¹tku lat 90-tych na omawiany przez
nas temat: Jednoœæ Europy (optyka protestancka)23. Uglorz ukaza³ misjê Koœcio-
³ów jako budowniczych rzeczywistych mostów, jako tych instytucji, które mog¹
kszta³towaæ ludzkie postawy24. Wychodz¹c z eklezjologicznych za³o¿eñ bêd¹cych

20 B. Milerski, ¯yæ w diasporze... Zagro¿enia i szanse w kontekœcie polskiego protestantyzmu, „Myœl
Protestancka” 1/2002, s. 10.

21 C. Królewicz, Polskie problemy spo³eczne wobec integracji europejskiej, „Kalendarz Ewangelicki
2000”, Bielsko-Bia³a 1999, ss. 228-241.

22 C. Królewicz, Gospodarka oparta na wiedzy szans¹ dla Polski, w: Kalendarz Ewangelicki 2002,
Bielsko-Bia³a 2001, ss. 272-280; ten¿e, Etyczne granice przedsiêbiorczoœci, Myœl Protestancka 1/2000,
ss. 20-30; liczne artyku³y w Zwiastunie.

23 Tekst w: RTChAT 1/1991, ss. 131-138.
24 Tam¿e, s 136.
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uprawomocnieniem zaanga¿owania w tê problematykê, Koœcio³y w procesie inte-
gracji europejskiej nie mog¹ zagubiæ swojej pierwotnej misji: g³oszenia ca³emu
œwiatu  Ewangelii i przykazania mi³oœci bliŸniego.

Szczególnie jednak obecna jest problematyka zaanga¿owania Koœcio³ów euro-
pejskich w proces zjednoczeniowy w tekstach luterañskiego teologa i ekumenisty
Karola Karskiego. Karski na ³amach „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”
opublikowa³ t³umaczenia najbardziej donios³ych tekstów dotycz¹cych interesuj¹cej
nas problematyki (Konkordia Leuenberska, Charta Oecumenica) oraz na bie¿¹co
zdaje relacjê z wydarzeñ ekumenicznych w Europie. Podsumowanie tendencji Ko-
œcio³ów europejskich a zw³aszcza organizacji miêdzykoœcielnych (KKE) wobec za-
gadnienia jednoœci Europy zosta³o ukazane na ³amach SiDE w roku 199925.

Wymienione powy¿ej teksty nie odnosz¹ siê jednak do jakiegoœ oficjalnego
stanowiska wypracowanego na gruncie polskim. Tote¿  chc¹c ukazaæ refleksjê
polskiego protestantyzmu nad zagadnieniem  integracji europejskiej, musimy siê
odwo³aæ do Oœwiadczenie Rady Synodalnej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskie-
go w RP z 2000 r., dokumentu  najwiêkszego w naszym kraju  Koœcio³a prote-
stanckiego.

Oœwiadczenie to, które uzyska³o aprobatê  Synodu Koœcio³a w dniu 19 marca
2000 r., jest wyrazem poparcia Wspólnoty luterañskiej w Polsce dla starañ pol-
skiego rz¹du na rzecz przyst¹pienia naszego kraju  do struktur Unii Europejskiej.
W trakcie obrad Synod wypracowa³ te¿ w³asne stanowisko26. Cz³onkowie Rady
Synodalnej, autorzy oœwiadczenia podkreœlaj¹ koniecznoœæ zaanga¿owania siê
Koœcio³a w dyskusjê na temat procesu integracji. Koœció³ opowiada siê przy tym
jednoznacznie za pluralistyczn¹ wizj¹ Europy i odejœciem od próby restytucji
modelu corpus christianum.

Zdziwienie budziæ przy tym powinno, ¿e w „Kalendarzu Ewangelickim 2001”
nie ma nawet wzmianki o tym dokumencie, ani te¿ ¿adnej refleksji na ten temat.
Dopiero rok póŸniej na jego ³amach ukaza³ siê artyku³ Macieja Lisa, przedstawi-
ciela najwy¿szych w³adz koœcielnych,  omawiaj¹cy aspekty polityki socjalnej
w kontekœcie przysz³ego cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej27. Mo¿e to
œwiadczyæ o tym, ¿e nie by³o w ramach Koœcio³a g³osów sprzeciwu wobec stano-
wiska Rady Synodalnej, ale te¿ o braku szerszego zainteresowania we w³adzach
Koœcio³a chêci¹ pog³êbienia refleksji na ten temat.

Podsumowuj¹c, nale¿y podkreœliæ, ¿e po okresie nieufnoœci wobec procesu in-
tegracji europejskiej, kontynentalny protestantyzm w swoich g³ównych nurtach

25 K. Karski, Koœcio³y a jednoœæ Europy, SiDE 2/1999, s. 9-18.
26 Wspólna Europa. Stanowisko Synodu Koœcio³a Ewangelicko Augsburskiego w RP wobec procesu

integracyjnego w Europie, Warszawa 19 marca 2002, materia³  niepublikowany; podaje za: M. Brzóska, dz.
cyt., s. 76.

27 M. Lis, Koœció³ wobec Unii Europejskiej – Rozwa¿ania wokó³ tzw. Polityki socjalnej, w: Kalendarz
Ewangelicki 2002, Bielsko-Bia³a 2001, ss. 262-271.
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reprezentuje stanowisko, ¿e jednoœæ Europy jest szans¹ dla kontynentu, szczegól-
nie jeœli chodzi o pokojowe wspó³istnienie pañstw  i narodów. Ewangelicka re-
fleksja nad jednoœci¹ Europy wyros³a z procesu pojednania pomiêdzy Wschodem
i Zachodem. Polski ewangelicyzm opowiedzia³ siê jednoznacznie za przyst¹pie-
niem Polski do Unii Europejskiej i widzi swoj¹ misjê jako spo³ecznoœci sk³adaj¹-
cej swe œwiadectwo wiary i ekumenicznego zaanga¿owania.

Aneks:

Oœwiadczenie Rady Synodalnej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego
w RP z 2000 r.

Rada Synodalna Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP w imieniu Syno-
du Koœcio³a popiera wysi³ki i starania Polski zmierzaj¹ce do jak najszybszego
przyst¹pienia naszego kraju do Unii Europejskiej.

Wyznawcy luteranizmu na przestrzeni prawie piêciu wieków swojej obecnoœci
na ziemi polskiej, poprzez przes³ania œwiatopogl¹dowe, osi¹gniêcia w dziedzinie
szkolnictwa i gospodarki znacz¹co przyczynili siê do wpisania oblicza naszego
kraju w szeroki kontekst europejski i maj¹ du¿y wk³ad w nierozerwaln¹ przyna-
le¿noœæ Polski do rodziny narodów Europy. Koœció³ Ewangelicko-Augsburski
w RP, obserwuj¹c zachodz¹ce w naszym kraju zmiany uwa¿a, ¿e szybka integra-
cja Polski ze strukturami europejskimi jest wyzwaniem i historyczn¹ szans¹ dla
naszego narodu.

Jesteœmy œwiadomi zagro¿eñ i przejœciowych wyrzeczeñ, jakie musi ponieœæ
spo³eczeñstwo w pierwszej fazie zwi¹zanej z przystosowaniem naszego ¿ycia do
standardów europejskich, od których ze wzglêdów politycznych zostaliœmy po
drugiej wojnie œwiatowej odsuniêci, lecz równoczeœnie jesteœmy przekonani, ¿e
korzyœci wyp³ywaj¹ce z integracji ze strukturami Unii Europejskiej przewy¿szaj¹
ewentualne wyrzeczenia i trudnoœci.

Uwa¿amy dotychczasow¹ politykê informacyjn¹ w tym wzglêdzie za niewy-
starczaj¹c¹. Jesteœmy zdania, ¿e Polska ma jeszcze przed sob¹ ogólnonarodow¹
dyskusjê na temat jej miejsca i roli w Europie. W tej dyskusji nie powinno za-
brakn¹æ g³osu Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Mamy te¿ œwiadomoœæ, ¿e jako spo³e-
czeñstwo obywatelskie powinniœmy wnieœæ do Unii Europejskiej wiele inicjatyw
oraz du¿o w³asnego zaanga¿owania i solidnej pracy, aby poprawiæ nasz gospodar-
czy, spo³eczny i polityczny wizerunek.

Geopolityczne usytuowanie naszego kraju daje nam mandat do stwierdzenia,
¿e proces integracji Europy nie powinien zakoñczyæ siê na Bugu. Chrzeœcijanie
czuj¹ siê odpowiedzialni za poszerzenie jednoœci kontynentu i objêcie ni¹ na-
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szych wschodnich s¹siadów. To zobowi¹zanie zosta³o wyra¿one przez uczestni-
ków Drugiego Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego, jakie w 1997 roku
obradowa³o w Graz pod has³em „Pojednanie – Bo¿y dar i Ÿród³o nowego ¿ycia”.
Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w RP przyznaje siê do tego zobowi¹zania i pra-
gnie uczyniæ wszystko, co mo¿liwe, aby przyczyniæ siê do poszerzania obszaru
porozumienia, pojednania i pokojowej  wspó³pracy.

Mamy nadziejê, ¿e zgodnie z klauzul¹ zawart¹  w Akcie Koñcowym Traktatu
Amsterdamskiego z 1991 roku znajdziemy w Unii Europejskiej partnera gotowe-
go do dialogu, uznaj¹cego zasady demokratyczne, chroni¹cego prawa do ró¿no-
rodnoœci i odmiennoœci przekonañ, zachowania regionalizmów i w³asnych zwy-
czajów, wspólnotê, w której chrzeœcijanie na równych prawach bêd¹ mogli budo-
waæ przysz³oœæ.

Jako Koœció³ Luterañski w Polsce pragniemy Europy, która odchodzi od mode-
lu res publica christiana na rzecz budowania pluralizmu, który wzajemnie wzbo-
gaca  wspólnoty koœcielne i pañstwowe. Uwa¿amy, ¿e Europa nie powinna byæ
terenem chrzeœcijañskiego sprawowania w³adzy, lecz miejscem s³u¿by i œwiadec-
twa chrzeœcijañskiego, sk³adanego przez Koœcio³y.

Rada Synodalna Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP wyra¿a nadziejê,
¿e wkraczaj¹c w nowe tysi¹clecie Koœcio³y chrzeœcijañskie na naszym kontynen-
cie równie¿ pog³êbi¹ procesy integracyjne, daj¹c wspólnie wiarygodne i ekume-
niczne œwiadectwo.
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PIERWSZE EUROPEJSKIE
ZGROMADZENIE EKUMENICZNE

„Pokój przez sprawiedliwoœæ”
Bazylea, Szwajcaria, 15-21 maja 1989

DOKUMENT KOÑCOWY

I. Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne
„Pokój przez sprawiedliwoœæ”

1. Zgromadziliœmy siê w Bazylei, aby wspólnie zrozumieæ, co Duch Œwiêty ma
dzisiaj do powiedzenia Koœcio³owi. Wiemy o zagro¿eniach ¿ycia, wobec któ-
rych stoi dziœ ludzkoœæ, ale wiemy te¿, ¿e Bóg jest Bogiem ¿ycia, który tego, co
stworzy³, nie pozostawia w³asnemu losowi. Bóg ¿¹da raczej od nas, abyœmy
opuœcili drogê niesprawiedliwoœci, przemocy i wyzysku. Bóg wzywa nas do
nawrócenia, gdy¿ tylko ono daje dostêp do ¿ycia.

2.  Dziêkujemy Bogu, który stworzy³ wszystko, co istnieje, Bogu Synowi, który
œwiat pojedna³ z Bogiem i oferuje wszystkim ludziom – jako jednostkom i jako
cz³onkom wspólnoty – zbawienie, i Bogu Duchowi Œwiêtemu, który obdarza
¿yciem i czyni je doskona³ym. Cieszymy siê na przyjœcie Królestwa Bo¿ego, w
którym pokój i sprawiedliwoœæ obejm¹ siê a ca³e stworzenie ulegnie odnowie.
Jesteœmy wdziêczni za ka¿dy znak Bo¿ego panowania, które ju¿ teraz wœród
nas siê uwidacznia.

3. Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne „Pokój przez sprawiedliwoœæ”, zorga-
nizowane w Bazylei w dniach 15 – 21 maja, okaza³o siê kamieniem milowym
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w dziedzinie wspó³pracy ekumenicznej. Decyzjê w sprawie zwo³ania EZE pod-
jê³o w 1986 r. Zgromadzenie Ogólne Konferencji Koœcio³ów Europejskich
(KKE). My, blisko siedmiuset delegatów reprezentuj¹cych 120 Koœcio³ów
cz³onkowskich KKE i 25 konferencji episkopatów zrzeszonych w Radzie Kon-
ferencji Episkopatów Europy (CCEE) cieszymy siê z tak szerokiej reprezen-
tacji Koœcio³ów i narodów Europy, choæ jednoczeœnie stwierdzamy z ubolewa-
niem, ¿e ¿aden chrzeœcijanin z Albanii nie móg³ uczestniczyæ w naszym Zgro-
madzeniu. Decyzja KKE by³a odpowiedzi¹ na apel Zgromadzenia Ogólnego
Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Vancouver w 1983 r., skierowany do jej Koœcio-
³ów cz³onkowskich, aby wesz³y z sob¹ w soborowy proces wzajemnego zobo-
wi¹zania (przymierza) na rzecz sprawiedliwoœci, pokoju i zachowania ca³ego
stworzenia. Wiêkszoœæ Koœcio³ów cz³onkowskich KKE rozumie te¿
Zgromadzenie w Bazylei jako wk³ad do tego „soborowego procesu”. Inne re-
prezentowane na tym Zgromadzeniu Koœcio³y rezygnuj¹ z tego pojêcia, lecz
wszyscy obecni w Bazylei s¹ zgodni co do swego zobowi¹zania wobec ekume-
nicznego procesu pokoju, sprawiedliwoœci i zachowania stworzenia.

4. Zgromadzenie w Bazylei jest dla nas okazj¹ do wspólnej modlitwy, wspól-
nych narad i wspólnego formu³owania wypowiedzi. Ufamy i oczekujemy, ¿e
Duch Œwiêty wykorzysta je dla swoich w³asnych celów, prowadz¹c Koœcio³y
do pojednania, odnowy i zmian, przez co przybli¿y je do prawdy Ewangelii
oraz umocni wœród nich solidarnoœæ i mi³oœæ wzajemn¹. Uwa¿amy, ¿e chrze-
œcijanie na wszystkich p³aszczyznach ¿ycia koœcielnego musz¹ z³¹czyæ swoje
wysi³ki i uzgodniæ stanowisko co do sposobu powstrzymania zagro¿eñ, które
budz¹ obawy o przysz³oœæ ludzkoœci. Wiele zale¿eæ bêdzie od ich ¿ycia i
œwiadectwa. Dlatego jesteœmy wdziêczni, ¿e wielu chrzeœcijan anga¿uje siê
ju¿ teraz w naszych Koœcio³ach i spo³eczeñstwach w s³u¿bê na rzecz sprawie-
dliwoœci, pokoju i wiêkszego poszanowania praw wszystkich stworzeñ.
W tym wysi³ku nie jesteœmy, na szczêœcie, osamotnieni. Podstaw¹ naszego
zobowi¹zania jest wiara w Jezusa Chrystusa. Szukamy te¿ dialogu z wyznaw-
cami innych religii i œwiatopogl¹dów, którzy podzielaj¹ nasze smutki i zmar-
twienia. Drogê ku bezpiecznej przysz³oœci mo¿na odnaleŸæ tylko w ramach
wspólnej odpowiedzialnoœci.

5. Zgromadziwszy siê tutaj z inicjatywy KKE i CCEE, wypowiadamy siê jako
delegaci Koœcio³ów europejskich. Chocia¿ nasze Koœcio³y nie maj¹ jeszcze
pe³nej wspólnoty, chcemy z³o¿yæ wspólne œwiadectwo naszej wiary, w której
¿yjemy jako chrzeœcijanie. Przes³anie tej deklaracji kierujemy przede wszyst-
kim do Koœcio³ów, grup chrzeœcijañskich i jednostek – a poprzez nasze Koœcio-
³y tak¿e do rz¹dów i spo³eczeñstw. Chcemy daæ w pierwszym rzêdzie, jako
chrzeœcijanie, now¹ odpowiedŸ na znaki czasu.
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6. Strukturê tego dokumentu opisaæ mo¿na trzema s³owami: „ujrzeæ, oceniæ, dzia-
³aæ”. Zaczniemy wiêc od opisania sytuacji, by potem, w nastêpnych paragrafach,
przedstawiæ elementy naszej wspólnej wiary i naszego nawrócenia. Wreszcie,
w czêœci ostatniej, rozwiniête zostan¹ wyobra¿enia na temat Europy przysz³oœci
oraz sformu³owane wypowiedzi, zalecenia i praktyczne zobowi¹zania.

7. Ogromne zainteresowanie Koœcio³ów pokojem, sprawiedliwoœci¹ i za-
chowaniem stworzenia jak i g³êbokie zaanga¿owanie innych grup spo³ecz-
nych w te dziedziny, jest dla nas Ÿród³em nowej nadziei i otuchy.

II. Wyzwania

8. Zdarza siê coraz czêœciej, i¿ zostajemy skonfrontowani nie z pojedynczymi,
lecz z ca³ym kompleksem wzajemnie warunkuj¹cych siê problemów, które
zagra¿aj¹ przetrwaniu ludzkoœci i powoduj¹ globalny kryzys. Problemy te to
pokój, sprawiedliwoœæ i œrodowisko naturalne. Wzrasta œwiadomoœæ, ¿e s¹
one œciœle ze sob¹ zwi¹zane i wymagaj¹ pilnego rozwi¹zania. Jeœli wkrótce
nie nast¹pi¹ g³êbokie przemiany, wówczas w najbli¿szych latach nast¹pi kry-
zys. A to, co dla nas bêdzie kryzysem, stanie siê dla naszych dzieci i wnuków
prawdziw¹ katastrof¹.

Zagro¿enia sprawiedliwoœci

9. Ponad 950 milionów ludzi nie posiada dzisiaj najniezbêdniejszych dóbr potrzeb-
nych do ¿ycia. Miliony sta³y siê ofiarami przemocy, wojen domowych i obojêt-
noœci. Ludzie ci umieraj¹ albo z g³odu, albo z braku opieki lekarskiej. Na ca³ym
œwiecie zagro¿ony jest œwiêty dar ¿ycia. Wiele najbiedniejszych krajów pozba-
wia siê mo¿liwoœci zaspokojenia tylko elementarnych potrzeb swoich obywate-
li. Nawet w bogatych krajach uprzemys³owionych roœnie liczba tych, którzy
¿yj¹ poni¿ej granicy minimum socjalnego. Kryzys zad³u¿enia jest mo¿e najbar-
dziej spektakularnym przyk³adem tej niesprawiedliwoœci ekonomicznej. W spo-
sób drastyczny narusza siê prawa ludzkie. Dotyczy to zarówno praw ekono-
micznych, spo³ecznych i kulturowych jak i praw obywatelskich i politycznych.

10. ¯aden kraj nie rozwi¹¿e sam problemów ubóstwa i niesprawiedliwoœci w ska-
li œwiatowej. Potrzebny jest nam nowy miêdzynarodowy ³ad, w którym pra-
wa ludzkie bêd¹ rzeczywiœcie przestrzegane a prawo miêdzynarodowe zosta-
nie wzmocnione i stosowane bêdzie w praktyce poprzez odpowiednie insty-
tucje, oraz rozbudowane zostan¹ sprawiedliwe stosunki ekonomiczne.
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Zagro¿enia pokoju

11. Od 1945 r. prowadzono ponad sto wojen, które poci¹gnê³y za sob¹ niezliczon¹
liczbê ofiar œmiertelnych. Dzia³o siê to w okresie nazywanym czêsto fa³szywie
„okresem powojennym”. Ogromne zapasy broni atomowej, konwencjonalnej i
innej stanowi¹ zagro¿enie dla ca³ej ludzkoœci. Jednoczeœnie wzrasta œwiadomoœæ,
¿e sposobem zapewnienia pokoju nie mo¿e byæ odstraszanie, oparte na broni ma-
sowego zniszczenia. Istniej¹ce ryzyko b³êdu lub niedopatrzenia jest dostatecz-
nym powodem do rezygnacji z systemu odstraszania. Œwiatowe wydatki na zbro-
jenia poch³aniaj¹ wielkie bogactwa, które s¹ konieczne dla rozwoju i ochrony
œrodowiska. Wojna i groŸba wojny s¹ nawet jeszcze dzisiaj cechami charaktery-
stycznymi wspó³czesnego œwiata. Zapobieganie wojnie jest dla naszych rz¹dów
jednym z najpilniejszych zadañ politycznych. Koncepcja narodowej obrony mili-
tarnej nie gwarantuje ju¿ bezpieczeñstwa w dzisiejszym œwiecie. Wojna jako taka
musi zostaæ wyeliminowana. Potrzebny jest nam œwiatowy ³ad pokojowy.

Zagro¿enia œrodowiska naturalnego

12. Tysi¹ce gatunków zwierz¹t i roœlin wymar³o lub zosta³o zniszczonych. Ju¿ te-
raz cz³owiek wyrz¹dzi³ przyrodzie takie szkody, których nigdy nie da siê na-
prawiæ. W ostatnim dwudziestoleciu raporty naukowe ostrzega³y bezustannie
przed szkodliwymi dla naturalnego œrodowiska skutkami rozwoju przemys³u
i gospodarki rolnej naszych wysoko stechnicyzowanych spo³eczeñstw.

13. Nadmierne zu¿ycie energii stwarza wiele trudnoœci. Bogate kraje Pó³nocy
musz¹ zmieniæ swoje, na konsumpcjê zorientowane przyzwyczajenia. Efekt
cieplarniany i uszkodzenie warstwy ozonowej wymagaj¹ pilnego podjêcia
skoordynowanych dzia³añ o zasiêgu miêdzynarodowym, Nie wiemy, jak
mo¿na skutecznie kontrolowaæ problematyczne osi¹gniêcia naukowe np.
w dziedzinie biogenetyki (manipulacja genami). Takie katastrofy, jak Czarno-
byl, Bhopal i Schweizerhalle wstrz¹snê³y ludŸmi i uœwiadomi³y im powa¿ne
zagro¿enie naturalnego œrodowiska. Umieraj¹ce drzewa i lasy, zatrute rzeki
i morza s¹ widzialnym rezultatem nie znaj¹cego granic zanieczyszczenia po-
wietrza i wody. ¯aden rz¹d nie rozwi¹¿e sam, na p³aszczyŸnie krajowej, pro-
blemów ekologicznych. Potrzebny jest nam ekologiczny ³ad œwiatowy.

Wzajemnie przenikaj¹ce siê kryzysy

14. Wzajemne przenikanie siê kryzysów mo¿emy przedstawiæ tylko na kilku wy-
branych przyk³adach. Po pierwsze, istnieje zwi¹zek miêdzy ekonomiczn¹
niesprawiedliwoœci¹ w wymiarze œwiatowym a zagro¿eniem lasu dziewicze-
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go w dorzeczu Amazonki. Brazylia bardzo cierpi z powodu zad³u¿enia
zagranicznego. Du¿¹ czêœæ d³ugów zaci¹gn¹³ ostatni rz¹d wojskowy i czê-
œciowo zainwestowa³ te pieni¹dze w rozwój brazylijskiego przemys³u zbroje-
niowego. Sp³acanie tych d³ugów odbywa siê g³ównie kosztem biednych. Gdy
nie uda³o siê przeprowadziæ reformy rolnej, wielu ch³opów zaczê³o siê osie-
dlaæ w strefie lasów tropikalnych. Przez to powa¿nie zosta³ naruszony i za-
gro¿ony tryb ¿ycia ludnoœci autochtonicznej. W dodatku koncerny ponadna-
rodowe zakupi³y wielkie obszary lasu dziewiczego, które teraz karczuj¹. Do-
prowadzi³o to do dramatycznej utraty zasobów genetycznych. Poza tym
wyr¹b tego lasu szkodzi atmosferze naszej planety.

15. Po drugie, chcielibyœmy zwróciæ uwagê na problem uchodŸców w Afryce, któ-
ry dotyczy milionów ludzi. Wojna zmusi³a wiele osób do opuszczenia swego
kraju. Wojny domowe przyczyni³y siê do przemieszczania siê ludzi w ramach
jednego kraju. Wojna i naruszenie naturalnego œrodowiska w rogu Afryki po-
zbawi³y du¿¹ czêœæ ludnoœci warunków do ¿ycia. Kraje s¹siaduj¹ce, które same
s¹ biedne, musz¹ przyjmowaæ setki tysiêcy uchodŸców. W porównaniu do tego
liczba uchodŸców przyjmowanych przez kraje europejskie jest bardzo ma³a.

16. Problem demograficzny jest dalszym przyk³adem tego splotu zagadnieñ. Nie-
zrównowa¿ony i zmienny przyrost ludnoœci oraz nierównomierne jej roz-
lokowanie przyczynia siê jeszcze do pog³êbienia zjawiska ubóstwa i g³odu,
wzrostu konfliktów spo³ecznych i niszczenia œrodowiska naturalnego. Kraje
bogate, w których liczba ludnoœci jest wzglêdnie ustabilizowana, zu¿ywaj¹
najwiêksz¹ czêœæ dostêpnych Ÿróde³ energii, podczas gdy krajom biednym,
których ludnoœæ szybko wzrasta, energii brakuje, co zmusza je do wyrówny-
wania tego niedostatku w sposób szkodliwy dla naturalnego œrodowiska. Pro-
blem wzrostu ludnoœci wymaga odpowiedzialnego potraktowania. Oznacza
to wziêcie pod uwagê zarówno sumienia jednostki jak i spo³ecznego i œrodo-
wiskowego wymiaru tego wielow¹tkowego i z³o¿onego zagadnienia.

17. Trzeba jeszcze wspomnieæ o innym problemie. Niesprawiedliwoœæ, wojna i niszcze-
nie œrodowiska maj¹ wiêkszy negatywny wp³yw na kobiety ni¿ mê¿czyzn. Kobiety
stanowi¹ po³owê ludzkoœci, lecz na nich spoczywa g³ówny ciê¿ar dzisiejszego kry-
zysu. Czêsto zdarza siê, ¿e ofiarami tego kryzysu s¹ równie¿ dzieci. Przera¿aj¹co
d³ugo nie dostrzegano ucisku kobiety i gwa³cenia jej praw. Kobiety spycha siê na
margines ¿ycia spo³ecznego i w wysokim stopniu eliminuje ze struktur podejmuj¹-
cych decyzje. Seksizm jest jedn¹ z przyczyn globalnego kryzysu. Pojêcie „femini-
zacja ubóstwa” ukazuje, jak niesprawiedliwie rozdzielone s¹ ciê¿ary i koszty. Dla
kobiet pó³kuli po³udniowej, które ¿yj¹ na krawêdzi minimum egzystencji, jest to
w dos³ownym znaczeniu tego s³owa sprawa ¿ycia i œmierci.
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Korzenie dzisiejszego kryzysu

18. Jak znaleŸliœmy siê w tej sytuacji? Jakie s¹ przyczyny zagro¿eñ, którym dzi-
siaj podlegamy? Dla wielu odpowiedŸ wydaje siê byæ prosta: przyczyn nale-
¿y szukaæ w rozleg³ych œrodkach i mo¿liwoœciach, które cz³owiek uzyska³
dziêki nauce i technice. G³êbokie zmiany, zarówno w strukturach spo³ecz-
nych jak i w stosunku cz³owieka do jego naturalnego œrodowiska, s¹ konse-
kwencj¹ niezwyk³ego rozszerzenia wszystkich obszarów dzia³alnoœci ludz-
kiej. Nowoczesne œrodki produkcji s¹, z jednej strony, podstaw¹ dzisiejszych
gospodarek narodowych. Z drugiej jednak strony stwarzaj¹ one tak¿e niezna-
ne nigdy przedtem mo¿liwoœci wykorzystania i eksploatacji cz³owieka i przy-
rody. Nowoczesna technologia zmieni³a charakter wojny a dyktatury wyposa-
¿y³a w nowe œrodki do pilnowania i uciskania ludzi. Fa³szywe stosowanie
technologii powoduje coraz szkodliwsz¹ eksploatacjê przyrody, która – gdy
nic siê nie zmieni – doprowadzi ostatecznie do jej ca³kowitego zniszczenia.
Nowoczesna technologia sprawi³a wiele dobrego, lecz jednoczeœnie sta³a siê
zagro¿eniem dla przysz³oœci cz³owieka. Stworzy³a ona ca³e systemy, w któ-
rych nawet najmniejszy b³¹d ludzki mo¿e mieæ nieobliczalne skutki.

19. G³êbszej przyczyny tego fa³szywego rozwoju trzeba szukaæ w sercach ludzi,
w ich z³udzeniu, ¿e s¹ zdolni do kszta³towania œwiata; w ich zuchwalstwie,
które ka¿e im przeceniaæ rolê, jak¹ mog¹ odegraæ w odniesieniu do wszyst-
kich aspektów ¿ycia; w idei sta³ego wzrostu gospodarczego, bez zwi¹zku
z wartoœciami etycznymi, idei, która jest fundamentem systemów ekono-
micznych na Wschodzie i Zachodzie; w przekonaniu, ¿e stworzony œwiat zo-
sta³ przekazany cz³owiekowi do eksploatacji wed³ug w³asnego uznania, a nie
do ochrony i zabudowy; w œlepym zaufaniu, ¿e nowe odkrycia rozwi¹¿¹
wszystkie bie¿¹ce problemy i ¿e dlatego nie trzeba zwa¿aæ na stworzone
przez nas samych niebezpieczeñstwa.

20. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e osi¹gniêcia nauki i techniki s¹ nam potrzebne dla
kszta³towania przysz³oœci. Jeœli jednak chcemy s³u¿yæ sprawie sprawiedliwo-
œci, pokoju i zachowania stworzenia, musimy poddaæ gruntownej rewizji
oczekiwania zwi¹zane z technik¹ i nauk¹. Jako chrzeœcijanie nie mo¿emy re-
prezentowaæ bezkrytycznie ideologii postêpu stworzonego przez ludzi, ideo-
logii, która nie uwzglêdnia odpowiednio ca³ego cz³owieka. Nie mo¿emy
wiêc podzielaæ œlepego zaufania w zdolnoœci ludzkie. Z drugiej jednak strony
sprzeciwiamy siê tak¿e zdecydowanie coraz wiêkszej sk³onnoœci do bezsilno-
œci, rezygnacji lub zw¹tpienia. Nadzieja chrzeœcijañska czyni nas odpornymi
na wszelki fatalizm. Wierzymy, ze nawrócenie do Chrystusa umo¿liwia nam
pe³ne poznanie znaczenia ¿ycia ludzkiego.
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III. Nasza wspólna wiara

Fundament naszej odpowiedzialnoœci

21. Nasze ¿ycie zawdziêczamy Bogu Stwórcy, Trójjedynemu Bogu – Ojcu, Syno-
wi i Duchowi Œwiêtemu – który w swoim mi³osierdziu objawi³ siê ludzkoœci
w Jezusie Chrystusie. To jest wspólna treœæ naszej wiary, mimo ¿e nadal po-
zostajemy podzieleni pod wzglêdem wyznaniowym.

22.  Doprowadzaj¹c do koñca dzie³o stworzenia, Bóg da³ dowód swojej dosko-
na³ej mi³oœci. A Bóg widzia³, ¿e wszystko, co uczyni³,  by³o bardzo dobre
(Rdz l, 31). Bóg stworzy³ nas wszystkich, jako niepowtarzalne istoty ludz-
kie, na swój obraz i podobieñstwo, stworzy³ nas jako rodzeñstwo, jako
czêœæ stworzenia i w œcis³ej zale¿noœci od niego. Bóg powo³a³ nas do ¿ycia
w mi³oœci i w tym celu ustanowi³ poœród nas pewne stosunki i struktury
mi³oœci. Nasza wspólnota ma byæ zbudowana na wzór Trójcy Œwiêtej,
trzech osób boskich, po³¹czonych ze sob¹ w nieustannej mi³oœci; dlatego
winna byæ ona wspólnot¹ (koinonia) mi³oœci. Uœwiêcenie osoby ludzkiej
zajmuje centralne miejsce w tajemnicy oikonomia (porz¹dek zbawienia).
Stwórca ustanowi³ cz³owieku na ziemi, niczym inny œwiat wielki w swej ma-
³oœci, niczym nowego anio³a, czciciela, ca³kowicie obeznanego z widzialn¹
stron¹ stworzenia, lecz tylko czêœciowo ze stron¹ niewidzialn¹; oto król
wszystkiego co na ziemi (...) ¿ywe stworzenie, które nabiera tu doœwiadcze-
nia, by byæ potem przeniesione w inne miejsce; i, dla dope³nienia tajemni-
cy, przebóstwiony wskutek swego bliskiego obcowania z Bogiem (Grzegorz
z Nazjansu, or: 45.7). Podstaw¹ i najkrótszym ujêciem stworzenia jest in-
karnacja S³owa (Logos) Boga i przebóstwienie cz³owieka. Chrystus odno-
wi³ starego cz³owieka (Hipolit, haer. 10,34).

23.  Jak ca³a ludzkoœæ istnia³a ju¿ w pierwszym Adamie, tak te¿ istnieje ona
w drugim Adamie, naszym Panu Jezusie Chrystusie. Dla nas chrzeœcijan ist-
nieje tylko jedna ludzkoœæ (Grzegorz z Nazjansu, or. 31.15).

24.  My jednak zgrzeszyliœmy wobec Boga. Przez upadek w grzech (Rdz 3)
utraciliœmy Bo¿y pokój i Bo¿¹ sprawiedliwoœæ oraz rozpoczêliœmy nie-
w³aœciwe obchodzenie siê ze stworzeniem. Historia zabójstwa Abla
(Rdz 4, 1-8) ukazuje, ¿e naruszone zosta³y tak¿e stosunki miêdzyludzkie,
co znowu nie pozosta³o bez skutków dla stworzenia: Gdy rolê tê bê-
dziesz uprawia³, nie da ci ju¿ ona wiêcej plonu — mówi Bóg do Kaina
(Rdz 4, 12).
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25. Wiemy z Biblii, ¿e Bóg pozosta³ wierny ludzkoœci, mimo ¿e odwróci³a siê
ona od Ÿród³a wszelkiego ¿ycia. Bóg jest zawsze gotowy do zawarcia z ludz-
koœci¹ przymierza i wzbudzania nowej nadziei. Œwiadcz¹ o tym Jego przy-
mierza z Noem (Rdz 9),  Abrahamem (Rdz 12), Moj¿eszem i ludem izrael-
skim. Bóg szuka wspólnoty z ludŸmi. Lecz w pe³ni prawdziwe ¿ycie mo¿na
prowadziæ tylko wówczas, gdy jako lud zachowuje siê wiernoœæ wobec Boga.
Z historii biblijnej dowiadujemy siê jednak, ¿e lud by³ niepos³uszny swemu
Stwórcy i sk³ania³ siê zawsze do zrywania przymierza. W ostatecznym efek-
cie panowa³a wœród niego niepewnoœæ i nieuczciwoœæ (Iz 1,4), tak ¿e trzeba
by³o posy³aæ proroków, aby sprowadziæ go na drogi Bo¿e oraz przemieniæ
jego serca i myœli.

26. Ostateczne przymierze Boga z ludzkoœci¹ rozpoczê³o siê w Jezusie Chrystu-
sie, przez którego nast¹pi³o znowu jej pojednanie z Bogiem, Zechcia³ bo-
wiem Bóg, aby w Nim zamieszka³a ca³a Pe³nia, i aby przez Niego znów po-
jednaæ wszystko z sob¹; przez Niego — i to, co na ziemi, i to, co w niebio-
sach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzy¿a (Kol l, 19 – 20).
W Chrystusie, w Jego ukrzy¿owaniu i zmartwychwstaniu, otrzyma³a upad³a
ludzkoœæ mo¿liwoœæ przywracania pokoju z Bogiem i miêdzy sob¹ (J 14, 27),
odzyskiwania sprawiedliwoœci Bo¿ej (Mt 6, 33) i – wreszcie – bycia zbawio-
nym z ca³ym stworzeniem, w myœl s³ów aposto³a Paw³a: Je¿eli wiêc ktoœ po-
zostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minê³o, a oto
wszystko sta³o siê nowe (2 Kor 5,17). Do ca³ego stworzenia skierowana jest
obietnica, ¿e stwórcza dzia³alnoœæ Boga nie jest jeszcze ukoñczona. Swoj¹
stwórcz¹ moc potrafi On okazywaæ wszêdzie. Jezus powiada: Ojciec mój
dzia³a a¿ do tej chwili i Ja dzia³am (J 5, 17).

27.  Przez pojednanie w Jezusie Chrystusie droga do ¿ycia wiecznego stoi przed
nami otworem. Gdy przybli¿y siê Królestwo Bo¿e, które jest sprawied-
liwoœci¹, pokojem i radoœci¹ w Duchu Œwiêtym (Rz 14, 17), ujrzymy pe³niê
Jego chwa³y i b³ogos³awieñstwa. Wspólnie z ca³ym stworzeniem oczekuje-
my, ¿e siê nam objawi ca³a ta przysz³a chwa³a, i wiemy, ¿e dopiero wówczas
ostatecznie zostanie pokonany nasz grzech. Lecz wiemy równie¿, ¿e przy-
sz³oœæ ta zaczê³a siê ju¿ tutaj i teraz w naszym ¿yciu na ziemi. Dlatego na-
szym najwa¿niejszym zadaniem jest szukanie tu i teraz Bo¿ego pokoju i Bo-
¿ej sprawiedliwoœci – z œwiadomoœci¹ naszej solidarnoœci z ca³ym stworze-
niem Bo¿ym.
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Ewangelia pokoju

28. Na podstawie tej wiary zwiastujemy Ewangeliê pokoju. Nowy Testament na-
zywa radosne orêdzie o objawieniu siê Boga ludziom i ich zbawieniu przez
Jezusa Chrystusa dobr¹ nowin¹ o pokoju (Ef 6,15). Pokój z Bogiem jest Ÿró-
d³em prawdziwego pokoju miêdzy ludŸmi. Jezus Chrystus jest fundamentem
przywrócenia wspólnoty miêdzy nimi. Jego s³owa, skierowane do uczniów,
dotycz¹ tak¿e nas: Pokój zostawiam wam, pokój mój dajê wam. Nie tak jak
daje œwiat, Ja wam dajê (J 14,27).

29. W Starym Testamencie pokój (szalom) jest pojêciem centralnym. Wykracza
ono jednak daleko poza nasze dzisiejsze pojmowanie pokoju. Wówczas pod
pojêciem pokoju rozumiano harmoniê i pe³niê, zdrowie i rozwój jednostki, a
tak¿e sferê ¿ycia rodzinnego oraz stosunki spo³eczne w ramach jednego kraju
jak i miêdzy wieloma krajami. Dzisiaj pod pojêciem pokoju rozumie siê czê-
sto tylko bezpieczeñstwo polityczne. Rzeczywistoœæ szalom obejmuje Bo¿e
dary sprawiedliwoœci, pokoju i zachowania stworzenia. Dla proroka Izajasza
prawdziwy pokój oznacza te¿ sprawiedliwoœæ i prawo (Iz 9,7); a przysz³emu
stanowi pokoju miêdzy ludŸmi towarzyszyæ bêdzie rozweselenie i rozkwit-
niêcie spieczonej ziemi i pustyni (Iz 35, 1). Tak rozumiane szalom opisuje
jak ¿adne inne pojêcie obietnice mesjañskie.

30. Te nadzieje mesjañskie zosta³y spe³nione przez naszego Zbawiciela i Odkupi-
ciela Jezusa Chrystusa, który zawar³ nowe i wieczne przymierze z ludzko-
œci¹. On jest naszym pokojem. Je¿eli nawet zawarcie przymierza jest inicja-
tyw¹ Boga, który zaprasza osobiœcie ludzi do wspólnoty z Nim i miêdzy
sob¹, musz¹ tutaj wspó³dzia³aæ aktywnie obie strony. Bóg w swoim mi³osier-
dziu zaprasza nas do partnerstwa i wspó³pracy z Nim.

31. Bóg sprawiedliwoœci. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e Bóg Stwórca i Bóg wyzwoli-
ciel jest jednoczeœnie Bogiem sprawiedliwoœci. Mi³oœciwy Bóg w Jezusie
Chrystusie usprawiedliwia nas i wzywa do dzia³ania na rzecz Jego
sprawiedliwoœci. W Starym Testamencie podnoszone jest stale ¿¹danie spra-
wiedliwoœci. Cech¹ szczególn¹ sprawiedliwoœci jest tam troska o biednych i
obcych, opieka nad nimi, obrona ich praw ludzkich oraz realizowanie zasady
dzielenia siê dobrami. Pos³annictwo prorockie jest pe³nomocnictwem do
gruntownego i powszechnego zmieniania struktur i form dzia³ania, bêd¹cych
zarzewiem niesprawiedliwoœci. Musimy te¿ pamiêtaæ, ¿e Jezus trzyma³ siê
tradycji wiary starotestamentowej, gdy swoje powo³anie mesjañskie rozumia³
jako obowi¹zek wyzwolenia wszystkich – biednych, cierpi¹cych i uciska-
nych. Duch Pañski spoczywa na Mnie, poniewa¿ Mnie namaœci³ i pos³a³
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Mnie, abym ubogim niós³ dobr¹ nowinê, wiêŸniom g³osi³ wolnoœæ, a niewido-
mym przejrzenie; abym uciœnionych odsy³a³ wolnymi, abym obwo³ywa³ rok
³aski od Pana (£k 4,18 – 19 wed³ug Iz 61,1 – 2). To wyzwolenie zaczyna siê
ju¿ tutaj, w historii, a swoje spe³nienie znajduje w zmartwychwstaniu (1 Kor
15,42 – 57). Prorockie pos³annictwo sprawiedliwoœci zostaje podjête w No-
wym Testamencie; znajduje ono rozwiniêcie w obu b³ogos³awieñstwach, któ-
re dotycz¹ sprawiedliwoœci (Mt 5,6 i 5,10) oraz w wypowiedzi o wiêkszej
sprawiedliwoœci (Mt 5,20) wyg³oszonej podczas Kazania na Górze.

32. Bóg pokoju i pojednania.  –  Pojednanie z Bogiem jest istotnym elementem
Ewangelii pokoju (Rz 5,1). Koœció³ jest powo³any do dawania œwiadectwa o
Bo¿ym pojednaniu. Poniewa¿ Chrystus przyniós³ nam pojednanie, winniœmy
byæ g³osicielami pojednania w œwiecie. On bowiem jest naszym pokojem. On,
który obie czêœci ludzkoœci uczyni³ jednoœci¹, bo zburzy³ rozdzielaj¹cy je mur
–  wrogoœæ (Ef 2,14). £askawa mi³oœæ Boga, który przebacza grzesznym lu-
dziom, jest podstaw¹ naszej mi³oœci do przyjaciela i wroga. Zgodnie z Ewan-
geli¹, d¹¿enie do pokoju ³¹czy siê z walk¹, cierpieniem i aktywnym sprzeci-
wem. Nie ma rzeczywistego pokoju bez sprawiedliwoœci. Pokój i sprawie-
dliwoœæ trzeba rozumieæ i oceniaæ w ich stosunku wzajemnym. Gdy prorocy
napominaj¹ nas tak gorliwie do sprawiedliwoœci, to chc¹ ostrzec nas przed
tolerowaniem niesprawiedliwoœci lub pójœciem z ni¹ na kompromisy, przed
biernoœci¹ i tchórzostwem, przed wspó³win¹ lub chêci¹ zachowania w³asnego
pokoju kosztem innych, zw³aszcza s³abych, którzy nie dysponuj¹ si³¹ i nie
znajduj¹ pos³uchu, gdy domagaj¹ siê respektowania swojej godnoœci i swoich
praw. Jako chrzeœcijanie wierzymy, ¿e prawdziwy pokój jest zapewniony
wówczas, gdy idziemy t¹ sam¹ drog¹ co Chrystus; niczego nie zmienia tutaj
nasz czêsto spotykany brak wytrwa³oœci, by iœæ za Nim do samego koñca.
Jego sprzeciw wobec przemocy wynika z mi³oœci, która szuka spotkania
z wrogiem, aby wp³yn¹æ na zmianê jego postawy, mi³oœci, która pragnie
zwyciê¿yæ wrogoœæ i przemoc. Mi³oœæ ta jest gotowa do aktywnego cierpie-
nia. Demaskuje niesprawiedliwy charakter aktu przemocy, rozlicza tych, któ-
rzy j¹ stosuj¹, wci¹ga wroga w orbitê dzia³añ pokojowych (Mt 5,38 – 48;
J 18,23). Niestosowanie przemocy jest – wed³ug Jezusa – elementem obietni-
cy dotycz¹cej pokojowych stosunków na ziemi (Mt 5,5).  Nawet uznaj¹c pra-
wo do samoobrony i obowi¹zek pañstwa do ochrony swoich obywateli, nie
tracimy z pola widzenia ¿ycia, nauki i przyk³adu Jezusa Chrystusa.

33.  Bóg stworzenia. – Wierzymy, ¿e Bóg Stwórca utrzymuje przy ¿yciu i kocha
wszystkie swoje stworzenia. Dlatego wszystkie one maj¹ fundamentalne pra-
wo do ¿ycia. Bóg Stwórca przyzna³ cz³owiekowi szczególn¹ pozycjê w dzie-
le stworzenia: Pan Bóg wzi¹³ zatem cz³owieka i umieœci³ go w ogrodzie Eden,
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aby uprawia³ go i dogl¹da³ (Rdz 2, 15). Mamy byæ szafarzami stworzenia
Bo¿ego. Nie znajduje siê ono jednak w naszym posiadaniu, gdy¿ jedynym –
w dos³ownym tego s³owa znaczeniu – w³aœcicielem ca³ego stworzenia jest
Bóg. W Psalmie czytamy: Do Pana nale¿y ziemia i to, co j¹ nape³nia, œwiat
i jego mieszkañcy. Albowiem On go na morzach osadzi³ i utwierdzi³ ponad
rzekami (24, 1 – 2). Chc¹c w³aœciwie zrozumieæ szczególn¹ pozycjê cz³owie-
ka wœród innych stworzeñ, nie mo¿emy zapominaæ, ¿e ca³e stworzenie istnie-
je dla chwa³y Bo¿ej. Na tym polega te¿ zasadnicze znaczenie sabatu (Rdz
2,3). Nie cz³owiek, lecz Bóg jest pocz¹tkiem, œrodkiem i punktem szczyto-
wym ca³ego stworzenia i ca³ej historii: Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan
Bóg, który jest, który by³ i który przychodzi, Wszechmog¹cy (Ap 1,8).

34. Tak wiêc zakwestionowaniu ulega dominuj¹ca od stuleci etyka, zgodnie
z któr¹ ludzie „podporz¹dkowuj¹” sobie stworzenie dla w³asnych celów. Za-
miast tego maj¹ byæ oni, zgodnie ze S³owem Bo¿ym, szafarzami w s³u¿bie
Boga i stworzenia. Dlatego w pos³uszeñstwie wobec Boga i w imiê dobra
przysz³ych pokoleñ jesteœmy zobowi¹zani do ochrony stworzenia i przyczy-
niania siê do jego rozwoju. Chrystus, jako prawdziwy obraz Boga i Pan stwo-
rzenia, ukazuje nam drogê ku wype³nieniu naszej misji w pos³uszeñstwie
wobec Bo¿ego planu stworzenia.

Nasza nadzieja

35.  ¯ywimy nadziejê, ¿e Bóg chce pomóc wszystkim ludziom (1 Tm 2,4) i pro-
ponuje im najwy¿szy dar ¿ycia wiecznego. Nasza nadzieja siêga poza to
¿ycie, gdy¿ Je¿eli tylko w tym ¿yciu w Chrystusie nadziejê pok³adamy, jeste-
œmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania (1 Kor 15,19). Oczekuje-
my raczej na niebo nowe i ziemiê now¹ (Ap 21, 1), tzn. na przemianê naszego
stworzenia: Oto czyniê wszystko nowe (Ap 21, 5). Wraz z tym nowym stwo-
rzeniem Bóg obj¹³ raz na zawsze panowanie a w momencie zmartwychwsta-
nia spe³ni¹ siê ostatecznie plany Boga wobec cz³owieka: Wreszcie nast¹pi
koniec, gdy przeka¿e królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelk¹ zwierzch-
noœæ, w³adzê i moc (1 Kor 15, 24).

36.  Nadzieja na definitywne panowanie Boga nie zwalnia nas jednak z naszych
obecnych obowi¹zków. W³aœnie nadzieja, zrozumiana w sposób w³aœciwy,
jest zachêt¹ do odwa¿nego i gorliwego wystêpowania w obronie pokojowe-
go, sprawiedliwego œwiata, w którym ludzie, kieruj¹c siê mi³oœci¹ bratersk¹,
bior¹, jako szafarze, odpowiedzialnoœæ za przysz³e losy stworzenia. Szafar-
stwo to sprawuj¹ oni dla dobra wszystkich mê¿czyzn i wszystkich kobiet
oraz z myœl¹ o przysz³ym ¿yciu przepe³nionym powszechn¹ solidarnoœci¹.
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Nasza mi³oœæ bliŸniego musi siê sprawdziæ w konkretnej s³u¿bie wobec na-
szych braci i sióstr (£k 10,37), nawet wobec naszych wrogów (Mt 5, 43 –
48). B³ogos³awieñstwa z Kazania na Górze dotycz¹ zarówno przysz³oœci jak
i teraŸniejszoœci (Mt 5,1 – 12). Jezus ukazuje nam drogê do Królestwa Bo¿e-
go: Bo powiadam wam: Jeœli wasza sprawiedliwoœæ nie bêdzie wiêksza ni¿
uczonych w Piœmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego
(Mt 5,20). Jednoczeœnie postêpowanie i nauczanie Jezusa ukazuj¹, jak tu
i teraz nale¿y rozumieæ prawdziw¹ mi³oœæ do Boga i do bliŸniego. Nadzieja
chrzeœcijañska jest wezwaniem do dzia³ania w s³u¿bie Boga i bliŸniego
(Mt 7,21). Im bardziej ufamy, tym bardziej zdecydowanie i aktywnie musimy
anga¿owaæ siê na rzecz poprawy ludzkich warunków ¿ycia.

Koœció³ – lud Bo¿y i Cia³o Chrystusa w mocy Ducha Œwiêtego

37.  Wierzymy, ¿e Bóg od samego pocz¹tku wybra³ i powo³a³ ludzi, aby jako Jego
lud dawali œwiadectwo o Jego mi³oœci i ³asce w œwiecie. Bóg zawar³ przy-
mierze z ludem Izraela, który spoœród wszystkich narodów uczyni³ sw¹
szczególn¹ w³asnoœci¹ (Wj 19,1 – 25; 24,8), b³ogos³awieñstwem wszystkich
narodów wed³ug obietnicy danej Abrahamowi (Rdz 12,2nn). Mimo niepos³u-
szeñstwa ludu, Bóg pozosta³ mu wierny, obiecuj¹c mu nowe przymierze
(Jr 31, 31—34); ostatecznie zosta³o ono ustanowione w Jezusie Chrystu-
sie (por. 1 Kor 11, 25; Mk 14, 24; Hbr 8,1 – 13) i jest wszystkim dostêpne
(1 Tm 2,4nn).

38.  Przez wiarê i chrzest staliœmy siê córkami i synami Bo¿ymi. Dziêki wielkie-
mu darowi nowego stworzenia w Chrystusie (2 Kor 5, 17; Ga 6,15), Nie ma
ju¿ ¯yda ani poganina, nie ma ju¿ niewolnika ani cz³owieka wolnego, nie ma
ju¿ mê¿czyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteœcie kimœ jednym w Chrystu-
sie (Ga 3,28). W mocy Ducha Œwiêtego Koœció³ jest Cia³em Chrystusa obec-
nym w œwiecie. Wszyscyœmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby
stanowiæ jedno Cia³o: czy ¯ydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni.
Wszyscyœmy te¿ zostali napojeni jednym Duchem (1 Kor 12,13). Koœció³ jako
Cia³o Chrystusa jest wizj¹ pokoju (Orygenes, or. 9, 2). który sw¹ wiarygod-
noœæ i uniwersalizm uzyskuje tylko wówczas, gdy pokój i sprawiedliwoœæ ro-
zumiane s¹ jako synonimy (Klemens Aleksandryjski, Strom., 4, 25).

39.  Bêd¹c cz³onkami Cia³a Chrystusa, nale¿ymy przecie¿ do ró¿nych Koœcio³ów
i wspólnot koœcielnych. Przez chrzest i odpowiedŸ wiary na us³yszane S³owo
Bo¿e jesteœmy, jako chrzeœcijanie, ju¿ jednoœci¹ w Chrystusie, mimo ¿e nie
¿yjemy jeszcze w pe³nej wspólnocie. Chc¹c j¹ osi¹gn¹æ, d¹¿ymy do prze-
zwyciê¿enia istniej¹cych jeszcze ró¿nic w doktrynie i w codziennym ¿yciu
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religijnym. W d¹¿eniu tym mamy przed oczyma wizjê wspólnoty, w której
ró¿ne tradycje nie s¹ ju¿ powodem podzia³u, lecz wzajemnego wzbogacenia.
Wszystkie Koœcio³y s¹ ju¿ œwiadome tego, i¿ drogê ku tej wspólnocie musz¹
przejœæ razem. W naszych wspólnych poszukiwaniach i dzia³aniach w dzie-
dzinie pokoju, sprawiedliwoœci i zachowania stworzenia odczuwamy szczegól-
nie boleœnie roz³am naszych Koœcio³ów przy Stole Pañskim. Przy Stole tym
przyjmujemy i uroczyœcie obchodzimy bowiem nowe przymierze, które jest
jednoczeœnie przymierzem sprawiedliwoœci, pokoju i zachowania stworzenia.

40. Tak wiêc Eucharystia, któr¹ tu, w Bazylei, celebrujemy oddzielnie, staje siê
bodŸcem do podjêcia starañ na rzecz jednoœci Koœcio³ów i ludzkoœci: Eucha-
rystia obejmuje wszystkie aspekty ¿ycia. Jest ona aktem dziêkczynienia i ofia-
ry sk³adanym w imieniu ca³ego œwiata. Celebracja Eucharystii zak³ada po-
jednanie i wspó³udzia³ ze wszystkimi, uwa¿anymi za braci i siostry w jednej
rodzinie Bo¿ej, jest ona sta³ym wyzwaniem do poszukiwania normalnych re-
lacji w ¿yciu spo³ecznym, ekonomicznym i politycznym (Mt 5,23n, 1 Kor
10,16n; 11,20 – 22; Ga 3,28). Uczestnicz¹c w Ciele i Krwi Chrystusa rady-
kalnie odrzucamy wszystkie formy niesprawiedliwoœci, rasizmu, segregacji i
braku wolnoœci (Dokument z Limy: Eucharystia, par. 20). Dotyczy to ka¿dej
formy dyskryminacji. Pojednanie, którego sprawc¹ jest Bóg, staje siê bar-
dziej widoczne wówczas, gdy we wspólnocie chrzeœcijañskiej zanikaj¹
wszelkie ró¿nice miêdzy rasami, klasami i p³ciami.

IV. Wyznanie grzechów i nawrócenie siê do Boga

41.  W obliczu niebezpieczeñstw gro¿¹cych przysz³oœci ludzkoœci pragniemy wy-
znaæ prawdê Ewangelii. Ws³uchuj¹c siê w S³owo Bo¿e poznajemy nasz¹ od-
powiedzialnoœæ. Wierzymy, ¿e przysz³oœæ otworzy siê przed nami wówczas,
gdy zbli¿ymy siê do Jezusa Chrystusa. Œlepa uliczka, w której znajdujemy
siê dzisiaj, jest ostatecznie rezultatem tego, ¿e zeszliœmy z dróg Bo¿ych.
Chcemy zwiastowaæ, ¿e Bóg otwiera przysz³oœæ przed tymi, który siê do Nie-
go nawracaj¹.

42.  Nie mo¿emy jednak przemawiaæ tak, jakbyœmy posiadali ostateczn¹ prawdê.
Koœcio³y i chrzeœcijanie zawiedli pod wieloma wzglêdami i nie zawsze potra-
fili ¿yæ zgodnie z wezwaniem Boga; niekiedy zaniedbywali nawet zwias-
towanie prawdy o Jezusie Chrystusie. Jesteœmy wdziêczni za œwiadectwo
z³o¿one przez pokolenia, które ¿y³y przed nami. Dziêkujemy za zaanga¿owa-
nie wielu chrzeœcijan, którzy swoje ¿ycie, niekiedy zakoñczone mêczeñ-
stwem, oddali w s³u¿bê Chrystusowi. Prorockie g³osy w Koœcio³ach ostrzega-
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³y wprawdzie w porê przed gro¿¹cymi niebezpieczeñstwami, ale musimy te¿
przyznaæ, ¿e œwiadectwo wszystkich chrzeœcijan nie by³o ca³kiem jedno-
znaczne. Za d³ugo nie chcieliœmy dostrzegaæ nakazów Ewangelii dotycz¹-
cych sprawiedliwoœci, pokoju i zachowania stworzenia. Potrzebny jest nam
wspólny nowy pocz¹tek.

43. Wyznajemy, ¿e zawiedliœmy jako zbiorowoœæ i jako jednostki. Staj¹c siê
uczniami Chrystusa ws³uchujemy siê stale w to, czego On od nas ¿¹da;
w œwietle Jego ¿¹dañ musimy te¿ przeanalizowaæ nasze ¿ycie. Prawdziwa
wiara w Chrystusa jest zawsze wiar¹ osobist¹, ale nigdy wiar¹ prywatn¹. Na-
œladuj¹c Chrystusa poznajemy, ¿e jesteœmy wiêŸniami struktur, które s¹ przy-
czyn¹ niesprawiedliwoœci, przemocy, marnotrawstwa i zniszczenia. S¹ one
rezultatem grzechu cz³owieka i czêsto zdaj¹ siê okreœlaæ kurs ku przysz³oœci.
Droga, która wiedzie do przezwyciê¿enia tych struktur, rozpoczyna siê
wspólnym wyznaniem grzechów. Dziêki wspólnemu zbli¿eniu siê do Boga
mo¿emy spodziewaæ siê, ¿e obdarzy On nas wolnoœci¹ umo¿liwiaj¹c¹ znale-
zienie nowego pocz¹tku. Ekumeniczny proces na rzecz sprawiedliwoœci, po-
koju i zachowania stworzenia jest dla Koœcio³ów ruchem na rzecz pokuty i
skruchy oraz znakiem nowego ¿ycia.
– Zawiedliœmy, gdy¿ nie z³o¿yliœmy œwiadectwa o Bo¿ej mi³oœci, otaczaj¹cej

trosk¹ wszystkich razem i ka¿dego z osobna, oraz nie wprowadziliœmy sty-
lu ¿ycia, który odpowiada³by naszemu rozumieniu samego siebie jako czê-
œci Bo¿ego stworzenia.

– Zawiedliœmy, gdy¿ nie uda³o nam siê przezwyciê¿yæ podzia³ów miêdzy
Koœcio³ami, a z danej nam w³adzy czyniliœmy czêsto z³y u¿ytek, przyczy-
niaj¹c siê przez fa³szywie pojêt¹ solidarnoœæ do umocnienia rasizmu, seksi-
zmu i nacjonalizmu.

– Zawiedliœmy, gdy¿ byliœmy przyczyn¹ wojen i nie wyczerpaliœmy  wszyst-
kich mo¿liwoœci anga¿owania siê na rzecz poœredniczenia i pojednania
miêdzy zwaœnionymi stronami. Czêsto zbyt ³atwo usprawiedliwialiœmy
prowadzone wojny.

– Zawiedliœmy, gdy¿ nie krytykowaliœmy w sposób wystarczaj¹cy syste-
mów politycznych i gospodarczych czyni¹cych niew³aœciwy u¿ytek
z w³adzy i bogactwa, systemów eksploatuj¹cych naturalne zasoby œwiata
tylko dla w³asnej korzyœci a nie troszcz¹cych siê o ludzi ubogich i z mar-
ginesu.

– Zawiedliœmy, gdy¿ uwa¿aliœmy Europê za centrum œwiata, a nas samych
traktowaliœmy lepiej ni¿ mieszkañców innych czêœci œwiata.

– Zawiedliœmy, gdy¿ nie zawsze sk³adaliœmy œwiadectwo o œwiêtoœci i god-
noœci wszelkiego ¿ycia, o szacunku nale¿nym wszystkim ludziom i o
koniecznoœci dania im mo¿liwoœci korzystania z nale¿nych im praw.
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44. Bóg daje nam dar nowego ¿ycia i czyni nas wolnymi. Jednak¿e przebaczenie
nie zmywa po prostu skutków naszych wczeœniejszych b³êdów i pomy³ek. Po-
zostajemy zwi¹zani z przesz³oœci¹ i musimy przej¹æ odpowiedzialnoœæ za sytu-
acjê powsta³¹ wskutek naszych b³êdów. Przebaczenie otwiera jednak przed
nami ponownie perspektywê Królestwa Bo¿ego wraz z jego si³ami odnowy.

45. Poszukiwanie przebaczenia Bo¿ego oznacza przyjêcie wezwania do nawróce-
nia siê. Nawrócenie siê do Boga to jednak wiêcej ni¿ zwyk³e przyjêcie prze-
baczenia. Nawrócenie oznacza przemianê serca, nastawienia i postawy du-
chowej. Nawrócenie siê do Boga wi¹¿e siê z naszym aktywnym uczestnic-
twem w sprawiedliwoœci Bo¿ej, przyjêciem Bo¿ego szalom i harmonijnym
wspó³¿yciem z ca³ym stworzeniem Bo¿ym.

Nawrócenie siê do Boga oznacza dzisiaj zobowi¹zanie do szukania drogi,
która wyprowadzi nas
– z ró¿nic miêdzy biednymi i bogatymi, miêdzy rz¹dz¹cymi i rz¹dzonymi,
– ze struktur, które s¹ przyczyn¹ g³odu, niedostatku i œmierci,
– z bezrobocia milionów ludzi,
– ze œwiata, w którym naruszane s¹ prawa ludzkie a ludzi skazuje siê na wiê-

zienia i tortury,
– ze stylu ¿ycia, w którym wartoœci moralne i etyczne albo odrzuca siê albo

powa¿nie kwestionuje,
wprowadzaj¹c nas w spo³eczeñstwo, w którym ludzie posiadaj¹ równe prawa
i wspó³¿yj¹ solidarnie.

Nawrócenie siê do Boga oznacza dzisiaj zobowi¹zanie do szukania drogi,
która wyprowadzi nas
– z podzia³ów spowodowanych dyskryminacj¹ rasow¹, etniczn¹ i kulturow¹,
– ze z³ego traktowania i lekcewa¿enia Dwóch Trzecich Œwiata i mniejszoœci

etnicznych,
– z dziedzictwa antysemityzmu w naszych spo³eczeñstwach i Koœcio³ach

oraz jego tragicznych konsekwencji,
wprowadzaj¹c nas w wieloœæ kultur, tradycji i narodów w Europie.

Nawrócenie siê do Boga oznacza dzisiaj zobowi¹zanie do szukania drogi,
która wyprowadzi nas
– z podzia³ów miêdzy mê¿czyznami i kobietami w Koœciele i spo³eczeñstwie,
– z obni¿ania wartoœci i braku zrozumienia dla niezbêdnego wk³adu wnoszo-

nego przez kobiety,
– ze stereotypów ideologicznych, przypisuj¹cych ka¿dej z obu p³ci tê a nie

inn¹ rolê,
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– z niechêci do uznania faktu, ¿e kobiety dysponuj¹ darami, które s¹ niezbêd-
ne w ¿yciu koœcielnym i w procesie podejmowania decyzji przez Koœcio³y,

wprowadzaj¹c nas w odnowion¹ wspólnotê mê¿czyzn i kobiet w Koœciele i
spo³eczeñstwie, w której kobiety na wszystkich p³aszczyznach mog¹ ponosiæ
równ¹ odpowiedzialnoœæ z mê¿czyznami oraz dzieliæ siê swobodnie swoimi
darami, pogl¹dami, wartoœciami i doœwiadczeniami.

Nawrócenie siê do Boga oznacza dzisiaj zobowi¹zanie do szukania drogi,
która wyprowadzi nas
– z niewoli wojny i ideologii, które lekcewa¿¹ element Bo¿y obecny w ka¿-

dym cz³owieku,
– z idolatrii oraz z konkretnych struktur przemocy i militaryzmu,
– z destrukcyjnych nastêpstw spowodowanych przeznaczeniem ogromnych

sum na zbrojenia,
– z sytuacji, w której u¿ycie wojska lub groŸba jego u¿ycia jest niezbêdna dla

ochrony lub zrealizowania praw ludzkich,
wprowadzaj¹c nas w spo³eczeñstwo, w którym czynienie pokoju i pokojowe
rozwi¹zywanie konfliktów stan¹ siê wartoœciami poszukiwanymi, w spo-
³eczeñstwo narodów, które solidarnie dbaæ bêd¹ o dobro innych.

Nawrócenie siê do Boga oznacza dzisiaj zobowi¹zanie do szukania drogi,
która wyprowadzi nas
– z przeciwstawiania sobie cz³owieka i reszty stworzenia,
– z panowania cz³owieka nad przyrod¹,
– ze stylu ¿ycia i sposobów produkcji wyrz¹dzaj¹cych ciê¿kie szkody przyrodzie,
– z indywidualizmu, który kieruj¹c siê interesem prywatnym, narusza inte-

gralnoœæ stworzenia,
wprowadzaj¹c nas we wspólnotê ludzi ze wszystkimi stworzeniami, w której
respektowane s¹ ich prawa i integralnoœæ.

Nawrócenie siê do Boga oznacza dzisiaj zobowi¹zanie do szukania drogi,
która wyprowadzi nas
– z podzia³u, w którym Koœcio³y ci¹gle jeszcze ¿yj¹,
– z nieufnoœci i wrogoœci we wzajemnych stosunkach,
– z brzemienia niedobrych wspomnieñ,
– z postawy nietolerancji i odmowy uznania wolnoœci religijnej,
wprowadzaj¹c nas do wspólnoty, która jest œwiadoma, ¿e potrzebuje ci¹g³ego
przebaczenia i odnowy, wspólnoty, która chwali i wielbi Boga za mi³oœæ i
wszystkie Jego dary.
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V. Ku Europie jutra

Refleksja nad przesz³oœci¹

46. Ka¿de zamyœlenie siê nad przysz³oœci¹ Europy zaczyna siê od refleksji nad
przesz³oœci¹. Historia Europy to wielkie osi¹gniêcia kulturowe i naukowe, to
rozwój podstawowych praw ludzkich, to tak¿e dorobek w sferze doœwiad-
czeñ ¿ycia duchowego. Ale w dziejach Europy by³o te¿ wiele gwa³tu, który
przenosi³ siê czêsto st¹d do innych czêœci œwiata. Dla wielu nieeuropejczy-
ków ta niewielka czêœæ œwiata, która zwie siê „Europ¹”, nie jest wiêc uoso-
bieniem d¹¿eñ do godnoœci cz³owieka, wolnoœci i sprawiedliwoœci spo³ecz-
nej, lecz raczej kojarzy siê z ekspansj¹ kolonialn¹, niewolnictwa, rasizmu,
dyskryminacj¹, ekonomicznym wyzyskiem, kulturow¹ dominacj¹ i brakiem
odpowiedzialnoœci ekologicznej.

47.  Poza tym z Europy wysz³y w tym stuleciu dwie wojny œwiatowe. W bie¿¹-
cym 1989 roku, tj. 50 lat po wybuchu ostatniej wojny œwiatowej, wspomina-
my zabitych, cierpienia, smutek, zbrodnie i zniszczenia, które spowodowa³a
ta wojna.

48.  Jako chrzeœcijanie ponosimy za to wszystko odpowiedzialnoœæ. Podzia³y ko-
œcielne i spory religijne odcisnê³y niezatarte piêtno na dziejach Europy.
Znaczna czêœæ wojen to by³y wojny religijne. Miliony ludzi torturowano
i zabijano z powodu ich wiary. A podczas wielkich konfliktów spo³ecznych,
w których walczono o sprawiedliwoœæ, Koœcio³y czêsto milcza³y. Wskutek
takiej historii, a przede wszystkim w wyniku ostatniej wojny œwiatowej, Eu-
ropa sta³a siê podzielonym domem.

Wyzwania

49. Ta refleksja historyczna powinna nauczyæ nas pokory, ale tak¿e powinna nam
pomóc w zajêciu bardziej otwartej postawy wobec wyzwañ, przed którymi
stajemy dzisiaj podczas procesu przemian w Europie.

50. Piêædziesi¹t lat po wybuchu ostatniej wojny œwiatowej coraz czêœciej po-
jawia siê ¿yczenie przezwyciê¿enia podzia³u Europy. W ró¿nych krajach
odzywaj¹ siê liczne g³osy krytyki – w tym tak¿e g³osy wielu chrzeœcijan
– ¿e istniej¹ce struktury nie zabezpieczaj¹ w sposób wystarczaj¹cy poko-
ju i sprawiedliwoœci, i ¿e s¹ one niezdolne przeciwstawiæ siê w sposób
zdecydowany i pe³en fantazji zagro¿eniom, na jakie nara¿one jest stwo-
rzenie.
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51.  Trzy wa¿ne i znacz¹ce zjawiska zas³uguj¹ na szczególn¹ uwagê:
– poprawa stosunków Wschód-Zachód w ramach procesu KBWE;
– demokratyczne reformy w ZSRR i innych krajach Europy Wschodniej;
– proces integracji Europy Zachodniej (Jednolity Akt Europejski, który wej-

dzie w ¿ycie na pocz¹tku 1993 r.).
Jednoczeœnie jednak od¿ywaj¹ znowu konflikty etniczne i regionalne, które
s¹ rezultatem nie wyrównanych krzywd wyrz¹dzonych w przesz³oœci.

52.  W Europie istniej¹ mniejsze i wiêksze grupy narodowe, których prawo do w³a-
snej kultury, w³asnej religii i w³asnego systemu politycznego nie jest respekto-
wane lub jest respektowane jedynie w bardzo ograniczonej mierze. Udzielamy
poparcia wysi³kom ludzi i grup narodowych w ich d¹¿eniach do samostano-
wienia, rozwoju w³asnej kultury i religii. Apelujemy do wszystkich chrzeœci-
jan, by przy u¿yciu pokojowych œrodków przychodzili tym ludziom i grupom
narodowym z pomoc¹ oraz ujawniali wyrz¹dzane im krzywdy.

53.  Jako chrzeœcijanie musimy wnieœæ w³asny wk³ad do dyskusji nad przysz³ym
kszta³tem Europy. Jakie s¹ nasze nadzieje? Jakie s¹ nasze troski i problemy?

Przezwyciê¿enie podzia³u Europy

54.  Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e obowi¹zkiem Koœcio³ów jest przyczynianie siê do
przezwyciê¿ania podzia³ów miêdzy narodami na naszym kontynencie. My,
Europejczycy, nie mo¿emy pogodziæ siê z obecn¹ sytuacj¹.

55.  Zainicjowany proces odprê¿enia przyniós³ widzialne rezultaty w postaci
Konferencji Bezpieczeñstwa i Wspólnoty w Europie (poczynaj¹c od Aktu
Koñcowego z Helsinek z 1975 r. po Dokument Wiedeñski z 1989 r.) i Uk³adu
w Sprawie Ograniczenia Rakiet Œredniego Zasiêgu w Europie z 1987 r. Za-
sadnicze, wszystkich nas dotycz¹ce pytanie brzmi: czy Europa – Wschód i
Zachód – pragnie wejœæ w now¹ fazê tego procesu? Czy odprê¿enie w
najbli¿szych latach bêdzie polegaæ tylko na wysi³kach uczynienia podzia³u
mniej niebezpiecznym? A mo¿e wreszcie osi¹gniemy prawdziwe pojednanie
w Europie? Ze wzglêdu na swoje pos³annictwo Koœcio³y ponosz¹ szczególn¹
odpowiedzialnoœæ za przyczynianie siê do tego pojednania.

56.  Odprê¿enie i pojednanie w Europie nie mo¿e odbywaæ siê jednak kosztem kra-
jów Azji, Afryki, Ameryki Œrodkowej i Po³udniowej. Bardziej ni¿ dotychczas
musimy wyra¿aæ nasze zaniepokojenie z powodu jaskrawej niesprawiedliwo-
œci, z jak¹ Europa traktuje inne kraje w dziedzinie stosunków ekonomicznych.
Im lepiej Europa rozwi¹zywaæ bêdzie w³asne problemy i trudnoœci, tym lepiej
bêdzie mog³a ponosiæ odpowiedzialnoœæ za inne kraje œwiata.
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Rozbrojenie i budowanie zaufania

57.  Nasza nadzieja na uzdrowienie sytuacji opiera siê na tym, ¿e proces, zapo-
cz¹tkowany uk³adem w sprawie rakiet œredniego zasiêgu, bêdzie kon-
tynuowany. Ogromne nagromadzenie broni w Europie – na co z³o¿y³y siê w
przesz³oœci ró¿ne przyczyny, w które nie bêdziemy tu wnika – uwa¿ane jest
dzisiaj coraz czêœciej za wyraz europejskiego podzia³u, który trzeba prze-
zwyciê¿yæ. Pod wieloma wzglêdami „zimna wojna” jest spraw¹ przesz³oœci.
Mimo to Europa, z wyj¹tkiem kilku pañstw neutralnych, zorganizowana jest
w dwóch wrogich blokach wojskowych, z których ka¿dy dysponuje ogrom-
nymi si³ami zbrojnymi. Œrodki, które s¹ potrzebne do utrzymania tych struk-
tur, zabiera siê milionom ludzi w Europie i poza ni¹. Jako Koœcio³y musimy
przyczyniæ siê do powstania nowych struktur w Europie, które zajm¹ siê pro-
blemami dzisiejszymi i jutrzejszymi a nie problemami dnia wczorajszego.
Je¿eli chcemy ¿yæ w pokoju, to potrzebujemy wspólnego systemu bezpie-
czeñstwa w Europie. Oczekujemy wiele od rozpoczêtych w tym roku roz-
mów na temat redukcji broni konwencjonalnych i œrodków przyczyniaj¹cych
siê do budowy zaufania.

58. Dla pokojowego wspó³¿ycia na naszym kontynencie potrzebna jest nam nowa
wizja Europy i polityka wzajemnego bezpieczeñstwa.

Dialog i partycypacja

59. Nasza nadzieja na uzdrowienie sytuacji zosta³a umocniona przez ostatnie
przemiany w niektórych pañstwach Europy. Dziêki procesowi reform i demo-
kratyzacji, który towarzyszy tym przemianom, mo¿liwy staje siê szerszy dia-
log na temat polityki zagranicznej i wewnêtrznej. W niektórych krajach po-
wstaje powoli coœ w rodzaju „spo³eczeñstwa obywatelskiego”. S¹ to grupy
niezale¿ne od pañstwa, organizacje i inicjatywy pozarz¹dowe. Ludzie staj¹
siê coraz bardziej œwiadomi swych praw, swojej roli i si³y w spo³eczeñstwie.
Chcieliby oni aktywnie wspó³decydowaæ o swojej przysz³oœci. W tym proce-
sie wa¿n¹ rolê odegraæ mo¿e tak¿e dokument wiedeñski KBWE (1989), gdy¿
zawiera on jednoznaczne wypowiedzi na temat wolnoœci religii i przekonañ,
praw cz³owieka, mniejszoœci narodowych i kontaktów miêdzyludzkich.

60. Te kroki w stronê dialogu, daj¹ce siê zauwa¿yæ zarówno w ramach poszcze-
gólnych pañstw jak i w stosunkach miêdzypañstwowych, wskazuj¹ Koœcio-
³om na piln¹ potrzebê uczestniczenia w tym procesie. Koœcio³y winny byæ
dla wszystkich, którzy nie zgadzaj¹ siê z sob¹, lecz poszukuj¹ prawdy, miej-
scem otwartego przedstawiania swoich pogl¹dów. W czasach polaryzacji i
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napiêæ na Koœcio³ach spoczywa odpowiedzialnoœæ u³atwiania dialogu wszyst-
kim, którym nawi¹zanie kontaktów sprawia powa¿ne trudnoœci, tzn. tak¿e wy-
znawcom innych œwiatopogl¹dów i religii. Powinniœmy byæ wspó³uczestnika-
mi procesu, w którym granice utrac¹ stopniowo swój dziel¹cy charakter.

61. Mocno pragniemy podkreœliæ znaczenie pokojowych, politycznych œrodków.
S¹ one w³aœciw¹ drog¹ do osi¹gniêcia przemian w Europie. W naszych kra-
jach i na naszym kontynencie nie ma sytuacji, która wymaga³aby lub uspra-
wiedliwia³aby u¿ycie przemocy.

Czas przejœciowy

62. Ten czas nadziei i oczekiwañ nie jest jednak wolny od nowych niebezpie-
czeñstw. Stare problemy pojawiaj¹ siê znowu w nowej szacie. Równie¿ pro-
ces zmian, jak ka¿da przemiana, rodzi nowe problemy. To, co wielu mo¿e
odczuwaæ jako now¹ przysz³oœæ, mo¿e byæ przez innych traktowane jako za-
gro¿enie. Jest to trudna droga. Jest wiêc rzecz¹ wa¿n¹, byœmy jako Koœcio³y
w Europie uwzglêdniali ten aspekt ryzyka zwi¹zany z dokonuj¹c¹ siê
zmian¹. Przede wszystkim trzeba tu podkreœliæ nastêpuj¹ce sprawy:
– W obecnym procesie przemian w Europie wœród poszczególnych pañstw,

grup lub ludzi mog³aby siê zrodziæ pokusa nadania absolutnego priorytetu
w³asnym interesom, prawom i pogl¹dom. Gdyby do tego dosz³o, wówczas
w krótkim czasie zabrak³oby miejsca dla szybkiego procesu przemian.
Przeto wypowiadamy piln¹ proœbê: niech ten proces przemian stanie siê
procesem pojednania. Przy czym „pojednanie” znaczy tu wiêcej ni¿ rezy-
gnacja ze stosowania przemocy. Znaczy ono tak¿e otwart¹ postawê du-
chow¹ wobec ¿¹dañ i praw drugiej strony. Ka¿da ze stron winna byæ zdol-
na do przemian, których oczekuje od partnera, i umieæ okreœliæ zasiêg tych
przemian.

– Jednolity Akt Europejski, który d¹¿y do wielkiego rynku wewnêtrznego po
roku 1992, przyczynia siê ju¿ teraz do wzrostu integracji Europy Zachod-
niej. Z rozwojem tym wi¹¿¹ siê zarówno oczekiwania jak i obawy. ¯ywi
siê nadziejê, ¿e przez ten krok uda siê poprawiæ stopê ¿yciow¹ wielu ludzi.
Ale wyra¿a siê tak¿e obawê, ¿e zostanie to okupione kosztem i z pominiê-
ciem wielu innych osób. Jako Koœcio³y reprezentowane w ca³ej Europie
musimy zwa¿aæ na to, aby to otwarcie wewnêtrznych granic w Europie Za-
chodniej nie doprowadzi³o do powstania „zachodnioeuropejskiego bastio-
nu”, odgradzaj¹cego siê coraz bardziej od innych czêœci œwiata. Potrzebna
jest wspó³praca gospodarcza, w tym te¿ podjêcie odpowiednich decyzji,
które u³atwi¹ sp³atê d³ugów oraz przyczyni¹ siê do zmniejszenia luki tech-
nologicznej miêdzy poszczególnymi czêœciami Europy – Zachodem i
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Wschodem, Pó³noc¹ i Po³udniem. To samo dotyczy innych problemów.
W³aœnie polityka wobec uchodŸców i azylantów bêdzie probierzem otwar-
toœci Europy Zachodniej. Koœcio³y tych krajów bêd¹ musia³y przeœledziæ
bardzo uwa¿nie wp³yw integracji zachodnioeuropejskiej na stosunki miê-
dzy pó³nocn¹ i po³udniow¹ czêœci¹ Europy. Musz¹ one obserwowaæ kry-
tycznie, jak dane kraje zaspokajaj¹ potrzeby ludzi biednych oraz jak traktu-
je siê w nich sprawy spo³ecznego bezpieczeñstwa i partycypacji. Przed-
miotem szczególnej troski musi byæ ochrona œrodowiska. Specjaln¹ uwagê
trzeba poœwiêciæ niesprawiedliwoœci i wyzyskowi wystêpuj¹cemu pod
przykrywk¹ turystyki.

Konflikty etniczne i regionalne

63.  Jako Koœcio³y nie jesteœmy tylko widzami w Europie; jesteœmy raczej zarów-
no elementem nadziei jak i podzia³ów. Stwierdzenie to dotyczy od-
¿ywaj¹cych znowu na naszym kontynencie konfliktów etnicznych i regional-
nych, które tl¹ siê od dawna i siêgaj¹ swymi korzeniami daleko w przesz³oœæ.
Jako Koœcio³y musimy byæ gotowi do przyjmowania u siebie mniejszoœci,
które broni¹ siê przed asymilacj¹, i do obrony godnoœci ludzi z tzw. margine-
su. Nie tylko wielkie konflikty miêdzy Pó³noc¹ a Po³udniem, miêdzy Wscho-
dem a Zachodem, winny sk³aniaæ nas do dzia³alnoœci w dziedzinie pojedna-
nia, lecz musimy to czyniæ równie¿ ze wzglêdu na gorycz, która dzieli cz³on-
ków naszych spo³eczeñstw, gorycz, która przekszta³ca siê niekiedy
w nienawiœæ.

64. Apelujemy do rz¹dów Europy, by uczyni³y wszystko co w ich mocy dla likwi-
dacji warunków i przyczyn, które sk³aniaj¹ ludzi do przyjmowania statusu
uchodŸców oraz szukania swojej i swoich dzieci przysz³oœci w innych krajach.

Przezwyciê¿ona wrogoœæ

65.  Modlimy siê i ufamy, ¿e nasze spotkanie w Bazylei jest znakiem nadziei na
wzrost wspólnoty na tym podzielonym kontynencie. Zapraszamy Koœcio³y
i wspólnoty lokalne z ró¿nych czêœci Europy, by szuka³y kontaktu ze sob¹,
prowadzi³y dialog i wspólnie siê modli³y. Jako Koœcio³y wiemy, ¿e wspólno-
ta, któr¹ mo¿emy siê cieszyæ, nie jest nasz¹ zas³ug¹. Dziel¹ce nas bariery ze-
rwa³ nasz Pan Jezus Chrystus. Poniewa¿ Cia³o Chrystusa jest – w g³êbszym
znaczeniu – „przezwyciê¿on¹ wrogoœci¹”, przeto prosimy o to, aby proces
ekumeniczny w Europie móg³ staæ siê procesem soborowym. W zwi¹zku
z tym jesteœmy wezwani do odgrywania specyficznej roli w spo³eczeñstwach,
w których ¿yjemy, i w ca³ej Europie.
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Wspólny europejski dom

66. W ostatnim czasie nasze wyobra¿enia o przysz³oœci Europy zainspirowane zo-
sta³y obrazem wspólnego europejskiego domu. Jak realny jest ten obraz na
kontynencie, który tak d³ugo i w sposób tak zró¿nicowany by³ podzielony
i rozbity? Wyobra¿enie wspólnego domu europejskiego przypomina nam
o tym, ¿e wszyscy ludzie i wszystkie pañstwa w Europie maj¹ wspólny fun-
dament: wspólne elementy historii, wspólne dziedzictwo kulturowe i wspól-
ne wartoœci. Wyobra¿enie to przypomina nam te¿ o tym, ¿e „Europa” to nie
tylko nazwa dla czêœci tego kontynentu. We wspólnym domu istnieje wspól-
na odpowiedzialnoœæ. Nie wolno dopuœciæ do tego, aby sytuacja w niektórych
jego czêœciach pogorszy³a siê, podczas gdy inne czêœci ¿y³yby w luksusie.
We wspólnym domu ton ¿yciu nadaje duch wspó³pracy a nie konfrontacja.
Wa¿ne jest przy tym to, ¿eby we wspólnym europejskim domu mo¿liwa by³a
te¿ krytyka wszystkich œcian, rowów i barier, które ten dom dziel¹, uniemo¿-
liwiaj¹c komunikacjê wzajemn¹.

67. Widzimy wiêc, ¿e musimy nauczyæ siê wspó³¿ycia z wieloma ludŸmi na ma-
³ym kontynencie. Jest ma³o miejsca a istniej¹ce zapasy s¹ sk¹pe. Trzeba wiêc
wprowadziæ kilka „regu³”, coœ w rodzaju „regulaminu domowego”, który
umo¿liwi wspó³¿ycie. Regu³y te musia³yby obejmowaæ:
– zasadê równoœci wszystkich mieszkañców, tych silnych i tych s³abych,
– uznanie takich wartoœci, jak wolnoœæ, sprawiedliwoœæ, tolerancja, solidar-

noœæ i partycypacja,
– pozytywny stosunek do wyznawców ró¿nych religii i œwiatopogl¹dów,
– otwarte drzwi i okna – innymi s³owy: wiele osobistych kontaktów i wymia-

ny myœli,
– rozwi¹zywanie konfliktów przez dialog a nie przy u¿yciu przemocy.

68.  Dom europejski winien byæ domem otwartym, miejscem schronienia, miej-
scem mi³ego i goœcinnego przyjêcia, miejscem, w którym przybyszów siê nie
dyskryminuje, lecz traktuje jak cz³onków rodziny. W tym domu nikt nie po-
winien obawiaæ siê mówienia prawdy. W europejskim domu jego mieszkañcy
winni zaanga¿owaæ siê w dzia³ania przeciw pog³êbiaj¹cej siê ró¿nicy miêdzy
biednymi i bogatymi w Europie, przeciw podzia³owi tego kontynentu na Pó³-
noc i Po³udnie, przeciw dyskryminuj¹cemu traktowaniu przybyszów, przeciw
niesprawiedliwoœci wynikaj¹cej z masowego bezrobocia, przeciw zaniedby-
waniu problemów m³odzie¿y i przeciw pozostawianiu ludzi starych ich w³a-
snemu losowi. Chleb powszedni winien byæ dzielony sprawiedliwie miêdzy
wszystkich.
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Zorientowanie na œwiat

69.  Obraz wspólnego europejskiego domu ma jednak te¿ swoje granice. Po
pierwsze, nie uwzglêdnia przyczyn, które sprawi³y, ¿e poszczególne czêœci
Europy przesz³y w tym stuleciu odmienny rozwój. Wznios³a wizja nie mo¿e
nas powstrzymaæ przed podejmowaniem trudnych pytañ. Po drugie, po-
s³ugiwanie siê przez Koœcio³y obrazem domu, mo¿e byæ zrozumiane
niew³aœciwie jako próba o¿ywienia utraconej przesz³oœci. Przywi¹zujemy
najwy¿sze znaczenie do wspólnych wartoœci chrzeœcijañskich zarówno
w ¿yciu indywidualnym jaki w ¿yciu spo³ecznym. Nie chcemy jednak siêgaæ
po modele z przesz³oœci. Musimy raczej dawaæ œwiadectwo o „kulturze mi³o-
œci” i poœród bogatej ró¿norodnoœci naszych formacji kulturowych pamiêtaæ
o tym, ¿e jesteœmy wezwani do Królestwa Bo¿ego. Po trzecie, obraz domu
mo¿e mieæ eurocentryczne reminiscencje. Lecz jako Koœcio³y w Europie
wiemy, ¿e jesteœmy czêœci¹ obejmuj¹cego ca³y œwiat Cia³a Chrystusowego.
Nasze spojrzenie nie jest wiêc skierowane tylko na przysz³oœæ Europy, lecz
tak¿e na przysz³oœæ œwiata jako stworzenia Bo¿ego.

VI. Podstawowe stwierdzenia, praktyczne zobowi¹zania,
zalecenia i perspektywy

Stwierdzenia i zobowi¹zania

70. Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne „Pokój przez sprawiedliwoœæ” jest
etapem procesu a nie samym procesem. Podkreœlamy, ¿e jako Koœcio³y
i chrzeœcijanie europejscy d¹¿ymy do mo¿liwie najwiêkszego konsensu w na-
szym wspólnym mówieniu i dzia³aniu na rzecz sprawiedliwoœci, pokoju i za-
chowania stworzenia.

71.  Jako delegaci Koœcio³ów europejskich zobowi¹zujemy siê do wystêpowania
w naszych Koœcio³ach i spo³eczeñstwach w obronie pokoju i zachowania
stworzenia. Wzywamy Koœcio³y europejskie, aby czyni³y to samo zarówno w
krajach rodzinnych jak i na p³aszczyŸnie œwiatowej. Zaanga¿owanie to obej-
muje dwa elementy: odnowê ¿ycia poszczególnych ludzi i zmianê struktur.

72.  Jako delegaci Koœcio³ów europejskich zachowuj¹cy pos³uszeñstwo nakazom
Ewangelii
– uwa¿amy za skandal i przestêpstwo fakt, ¿e corocznie umieraj¹ miliony lu-

dzi na œwiecie, który ma dostateczn¹ iloœæ dóbr i produktów ¿ywnoœcio-
wych dla wszystkich;
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– zobowi¹zujemy siê do dzielenia naszymi zasobami i wyra¿amy gotowoœæ
brania w obronê w pierwszym rzêdzie biednych, uciskanych i s³abych.
Bêdziemy wystêpowaæ na rzecz nowego miêdzynarodowego ³adu ekono-
micznego.

73.  Sposób, w jaki gwa³ci siê prawa ludzkie, uwa¿amy za skandal i przestêpstwo.
Ludzie zostali stworzeni na obraz i podobieñstwo Boga, posiadaj¹ wiêc nie-
zbywalne prawo do godziwego ¿ycia. Zobowi¹zujemy siê do walki przeciw
wszelkim pogwa³ceniom praw ludzkich i przeciw strukturom spo³ecznym
wspieraj¹cym te praktyki. Uwa¿amy, ¿e spraw¹ bardzo wa¿n¹ jest ochrona
godnoœci ludzkiej wszystkich jednostek przez ca³e ich ¿ycie, a szczególnie
w okresach, w których ta godnoœæ jest najbardziej nara¿ona na zranienia;
mamy tu na myœli pocz¹tek i kres ¿ycia, czas choroby i odejœcia ze spo³ecz-
noœci ludzkiej. Wszelka dyskryminacja ze wzglêdu na pochodzenie klasowe,
przynale¿noœæ rasow¹, p³eæ i przekonania religijne, jak i ka¿de przymusowe
rozdzielenie rodzin g³êboko rani godnoœæ ludzk¹. Odrzucamy bezwzglêdnie
stosowanie tortur i kary œmierci. Chcemy uczyniæ wszystko co w naszej
mocy, aby przestrzegane i realizowane by³y wszystkie uk³ady dotycz¹ce
praw ludzkich.

74. Uwa¿amy za skandal i przestêpstwo fakt, ¿e w dalszym ci¹gu wyrz¹dza siê
stworzeniu krzywdê, która jest nie do naprawienia; jesteœmy przekonani
o koniecznoœci nowych stosunków partnerskich miêdzy cz³owiekiem a pozo-
sta³¹ czêœci¹ przyrody. Zobowi¹zujemy siê do tego, ¿e naszych problemów
nie bêdziemy rozwi¹zywaæ kosztem innych ludzi, ani kosztem stwarzania
nowych problemów. Naszym celem jest miêdzynarodowy ³ad w dziedzinie
œrodowiska naturalnego.

75. Uwa¿amy, ¿e wa¿n¹ kwesti¹ ¿yciow¹ dla ludzkoœci jest likwidacja wojny
jako instytucji i eliminacja zastraszenia opartego na broni masowego znisz-
czenia. Odczuwamy koniecznoœæ stopniowego uwalniania œwiata od wszyst-
kich broni masowego zniszczenia. Zobowi¹zujemy siê do popierania pokojo-
wego rozwi¹zywania konfliktów w ca³ym œwiecie i budowy miêdzynarodo-
wego ³adu pokojowego. W szczególnoœci musimy wspólnie d¹¿yæ do
osi¹gniêcia konkretnych porozumieñ, które by³yby podstaw¹ stworzenia miê-
dzynarodowego ³adu pokojowego.

76.  Piln¹ spraw¹ jest rozpowszechnienie przekonania, ¿e skarby tej ziemi trzeba
dzieliæ z przysz³ymi pokoleniami, z tymi, którzy ¿yæ bêd¹ po nas. Dlatego
zobowi¹zujemy siê do nowego stylu ¿ycia w naszych Koœcio³ach,
spo³eczeñstwach, rodzinach i wspólnotach.
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77. Jako chrzeœcijanie ¿yjemy w przymierzu Bo¿ym ze sob¹ i ca³ym stworze-
niem. Wszyscy nale¿ymy do jednego Cia³a Chrystusa. Poniewa¿ Bóg zmie-
nia nasze serca i myœli, przeto ¿yjemy we wzajemnym przymierzu ze sob¹.
Podstawowym naszym obowi¹zkiem jest okazywanie wiernoœci Bogu.
Wszelkie inne formy lojalnoœci (wobec pañstwa, kultury, grupy spo³ecznej
itd.) maj¹ w porównaniu z wiernoœci¹ wobec Boga znaczenie drugorzêdne.
G³ównie na niej opiera siê nasze zaanga¿owanie na rzecz sprawiedliwoœci,
pokoju i zachowania stworzenia.

Zalecenia

78.  Zobowi¹zujemy siê znowu byæ Koœcio³em, Cia³em Chrystusa i ludem Bo-
¿ym. Wzywamy nasze Koœcio³y i wszystkich chrzeœcijan w Europie do anga-
¿owania siê na rzecz sprawiedliwoœci, pokoju i zachowania stworzenia.
Mówi¹ o tym poni¿sze zalecenia.

79.  Uwa¿amy za rzecz istotn¹, aby ¿ywotny problem sprawiedliwoœci, pokoju
i zachowania stworzenia by³ traktowany ³¹cznie z powo³aniem Koœcio³a do
zwiastowania Ewangelii. Dlatego zobowi¹zujemy siê do zwiastowania
wszystkim ludziom Bo¿ej oferty nowego ¿ycia w Chrystusie.

80.  Zachêcamy do stworzenia ekumenicznych „s³u¿b szalom”. Mamy nadziejê,
¿e kobiety i mê¿czyŸni, którzy zaanga¿uj¹ siê w takiej s³u¿bie, dojd¹ do prze-
konania, ¿e ich w³asny Koœció³ jest elementem ludu Bo¿ego pos³uguj¹cego
poœród wszystkich narodów.

81. Nasz¹ uwagê skoncentrujemy przede wszystkim na strukturach, które na
p³aszczyŸnie europejskiej s¹ zwi¹zane z procesem realizacji uchwa³ KBWE
a na p³aszczyŸnie œwiatowej – z ONZ. Prosimy innych, by czynili to samo.

82.  Zasada przyjêta przez KBWE, ¿e polityka bezpieczeñstwa, wspó³praca go-
spodarcza, kontakty miêdzyludzkie i prawa cz³owieka winny byæ rozpat-
rywane jako jedna ca³oœæ, musi zostaæ poszerzona, tak by lepiej uwzglêdnia³a
wymiar ekologiczny i problem sprawiedliwoœci w stosunkach miêdzy Pó³-
noc¹ a Po³udniem.

83. Miêdzynarodowa struktura ONZ winna nabraæ wiêkszej dynamiki. Przydat-
noœæ ONZ sprawdzi³a siê podczas rozwi¹zywania konfliktów regionalnych,
realizowania programów w dziedzinie rozwoju i podejmowania problemów
zwi¹zanych z ochron¹ naturalnego œrodowiska. Dlatego rz¹dy ca³ego œwiata
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winny udzieliæ czynnego poparcia ONZ. Na silne poparcie zas³uguje te¿ pra-
ca organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz pokoju, sprawiedliwo-
œci, wspó³pracy miêdzynarodowej, obrony praw ludzkich i ochrony natural-
nego œrodowiska.

84.  Sprawiedliwoœæ
a) Ca³a ludzkoœæ, ale szczególnie biedni, uciskani i s³abi potrzebuj¹ pilnie no-

wego œwiatowego ³adu ekonomicznego. Wszyscy, którzy dzia³aj¹ na rzecz
rozwoju gospodarczego musz¹ braæ pod uwagê zasady wspó³¿ycia spo-
³ecznego i miêdzynarodowego, w planowaniu i realizowaniu projektów
musz¹ liczyæ siê tak¿e ze stanem œrodowiska naturalnego i losem przy-
sz³ych pokoleñ. Tym samym kryteriom winny te¿ podlegaæ zasady handlu
miêdzynarodowego. Nale¿y zdj¹æ z biednych krajów brzemiê d³ugów.
Trzeba wspieraæ wspó³pracê organizacji, które jak np. Ekumeniczne To-
warzystwo ds. Rozwoju, pomagaj¹ ludziom inwestowaæ w programy, któ-
re przyczyniaj¹ siê do rozszerzania sprawiedliwoœci ekonomiczno-spo-
³ecznej. Zachodzi potrzeba restrukturyzacji produkcji i konsumpcji, opie-
rania ich na nowych technologiach, które nie przyczyniaj¹ siê do
powstawania dualistycznego spo³eczeñstwa ludzi bogatych i biednych.
Chcielibyœmy równie¿ przypomnieæ naszym rz¹dom, ¿e przed 20 laty pañ-
stwa cz³onkowskie ONZ podjê³y uchwa³ê w sprawie przeznaczania 0,7 %
produktu spo³ecznego brutto na cele rozwojowe. Na poparcie zas³uguj¹
te¿ inne podobne programy, np. Europejski Fundusz Solidarnoœci.

b) W odniesieniu do kryzysu zad³u¿enia zalecamy darowanie d³ugów naj-
biedniejszym krajom rozwijaj¹cym siê i podjêcie skutecznych kroków,
które wszystkim pozosta³ym krajom rozwijaj¹cym siê, a tak¿e krajom Eu-
ropy Wschodniej, u³atwi³yby sp³atê zaci¹gniêtych d³ugów. Rz¹dy nie po-
winny mieæ trudnoœci w anulowaniu lub przek³adaniu d³ugów oraz
w udzielaniu wsparcia bankom handlowym i instytucjom miêdzynarodo-
wym podczas podejmowania podobnych decyzji. Trzeba te¿ stworzyæ nie-
zbêdne warunki, które uchroni¹ te kraje przed nowym zad³u¿eniem w tej
skali (zabezpieczenie przed ucieczk¹ kapita³u, rewizja miêdzynarodowego
systemu monetarnego, zmiana polityki Miêdzynarodowego Funduszu Wa-
lutowego, rewizja warunków handlu miêdzynarodowego itd.). Potrzebne
s¹ te¿ gwarancje, ¿e wygospodarowane tym sposobem pieni¹dze zostan¹
wykorzystane dla poprawienia losu ofiar ubóstwa. Poza tym domagamy
siê, aby jak najprêdzej zacz¹³ funkcjonowaæ Fundusz „Rozbrojenie na
rzecz rozwoju” (uchwa³a konferencji ONZ z 1987).

c) W celu zwalczania niesprawiedliwoœci, która jest rezultatem dyskrymina-
cji, rasizmu, seksizmu, stosowania tortur, uprowadzeñ i innych pogwa³ceñ
praw ludzkich (obejmuj¹ one tak¿e prawo ludów i narodów do stanowie-
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nia o w³asnym losie), wzywamy do pe³nej realizacji wszystkich miêdzyna-
rodowych uk³adów dotycz¹cych cywilnych, politycznych, ekonomicz-
nych, spo³ecznych i kulturalnych praw ludzkich. Chodzi tu o nastêpuj¹ce
dokumenty:
– Deklaracja Powszechna Praw Cz³owieka
– Prawa Obywatelskie i Polityczne – Pakt Miêdzynarodowy
– Prawa Gospodarcze, Spo³eczne i Kulturalne – Pakt Miêdzynarodowy
– Konwencja Genewska w sprawie UchodŸców
– Miêdzynarodowa Konwencja w sprawie Eliminacji Wszystkich Form

Dyskryminacji Rasowej
– Konwencja w sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet
– Konwencja ONZ w sprawie Podstawowych Praw Dziecka
– Deklaracja w sprawie Eliminacji Form Nietolerancji i Dyskryminacji

z Przyczyn Religijnych
– Konwencja w sprawie Ochrony Ka¿dego Cz³owieka przed Torturowa-

niem oraz przed Innym Okrutnym, Nieludzkim i Poni¿aj¹cym Trakto-
waniem lub Karaniem

– Europejska Konwencja Praw Cz³owieka
– Akt Koñcowy KBWE (Helsinki 1975) oraz dokumenty Konferencji

Przegl¹dowych (Madryt 1985, Wiedeñ 1989).
d) Domagamy siê utworzenia niezbêdnych mechanizmów kontrolnych.

Umo¿liwi³oby to wnoszenie skarg do miêdzynarodowego trybuna³u tak¿e
przez osoby indywidualne (jak przewiduje to Europejska Konwencja Praw
Cz³owieka).

e) Rasizm jest fundamentalnym pogwa³ceniem godnoœci cz³owieka i praw
ludzkich. Poza tym, zgodnie z nasz¹ tradycj¹ chrzeœcijañsk¹, jest on grze-
chem. Mimo to rasizm i dyskryminacja etniczna wystêpuj¹ w wielu miej-
scach, tak¿e u nas w Europie. Niekiedy dochodzi do zinstytucjonalizowa-
nia tych zjawisk. Tak jest np. w przypadku ustaw imigracyjnych wprowa-
dzonych przez niektóre pañstwa europejskie oraz innych zasad i praktyk
stosowanych w ró¿nych czêœciach Europy. Niekiedy zinstytucjonalizowa-
nie problemu rasowego przybiera skrajn¹ postaæ, jak ma to miejsce
w przypadku apartheidu w Afryce po³udniowej. Uwa¿amy wszystkie for-
my rasizmu za nie do przyjêcia, sam apartheid zaœ za system niereformo-
walny, który trzeba po prostu zlikwidowaæ. Zwracamy siê do Koœcio³ów,
wspólnot lokalnych i pojedynczych chrzeœcijan o poparcie „minimalnego
programu dzia³añ” dyplomatycznych i gospodarczych (bojkot wêgla, od-
mowa udzielania nowych kredytów, nie utrzymywanie bezpoœrednich po-
³¹czeñ lotniczych), o co pilnie prosi³a delegacja Po³udniowoafrykañskiej
Rady Koœcio³ów i Konferencji Biskupów Katolickich podczas wizyty
w Europie w maju 1988 r.
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f) Nale¿y zwróciæ uwagê na problem populacyjny jako na zagadnienie doty-
cz¹ce ca³ego œwiata. Poniewa¿ przeludnienie jest przewa¿nie skutkiem
ekonomicznego ubóstwa, przeto w³aœciwa polityka ludnoœciowa musi sku-
piaæ siê g³ównie na ogólnym rozwoju gospodarczym i spo³ecznym. Nigdy
nie mo¿na dopuœciæ do tego, aby godnoœæ cz³owieka i poszanowanie ¿ycia
przesta³y obowi¹zywaæ jako najwa¿niejsze kryterium.

g) Domagamy siê pilnie, aby sprawa utrzymania ¿ycia uzyska³a rangê naj-
wy¿szego kryterium przy ustalaniu porz¹dku spo³ecznego. Dotyczy to
w sposób szczególny ochrony nienarodzonego ¿ycia i dzieci. ¯¹damy
równoprawnego dopuszczania kobiet i mê¿czyzn do wszystkich zawodów
oraz zapewnienia ka¿demu z nich godziwego wynagrodzenia. Sprzeciwia-
my siê wyzyskowi najs³abszych cz³onków spo³eczeñstwa, takich jak m³o-
de kobiety z dzieæmi, ludzie starsi, uchodŸcy i robotnicy sezonowi. Mo¿na
sobie wyobraziæ tak¹ sytuacjê, w której etaty s¹ dzielone i wszyscy cz³on-
kowie spo³eczeñstwa maj¹ zapewnione minimum dochodów niezale¿nie
od tego, czy posiadaj¹ pracê lub s¹ bez pracy. Nale¿y umo¿liwiæ pracê lu-
dziom maj¹cym na utrzymaniu rodzinê. Troska o dzieci, ludzi starych i
niepe³nosprawnych winna byæ oceniana jako dzia³alnoœæ wa¿na i znacz¹-
ca, zas³uguj¹ca na uznanie tak¿e przez spo³eczeñstwo.

h) Trzeba usun¹æ wszelk¹ dyskryminacjê kobiet, np. w dziedzinie wyna-
grodzenia i warunków zatrudnienia. Kobietom trzeba zapewniæ dosta-
teczn¹ ochronê w sytuacjach szczególnie trudnych, np. samotnym matkom
lub ofiarom przemocy.

i) Apelujemy do naszych Koœcio³ów, aby kobietom stworzy³y lepsze mo¿li-
woœci uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji, zadba³y o ich rów-
noprawn¹ reprezentacjê w gremiach koœcielnych i na wydzia³ach
teologicznych, podjê³y powa¿ny dialog z teologi¹ feministyczn¹, uzna³y
ekumeniczne zaanga¿owanie kobiet i udzieli³y mu poparcia.

j) Zauwa¿amy wprawdzie idealizowanie m³odzie¿y w naszych spo³eczeñst-
wach, lecz uwa¿amy, ¿e wielu m³odych ludzi cierpi z powodu niedocenia-
nia ich uzdolnieñ twórczych, nie przyznawania im w³aœciwego miejsca
w ¿yciu spo³ecznym i braku perspektyw. M³odzi ludzie cierpi¹ z powodu
bezrobocia, ubóstwa, wyobcowania, przymusowej s³u¿by wojskowej (bez
mo¿liwoœci odmowy z przyczyn sumienia), alkoholizmu i nadu¿ywania
narkotyków. Prosimy nasze Koœcio³y o przyjêcie do wiadomoœci, ¿e wielu
m³odych ludzi nie widzi mo¿liwoœci pe³nego uczestnictwa w ¿yciu swoich
Koœcio³ów i w sk³adanym przez nie œwiadectwie. Jedn¹ z przyczyn tego
stanu rzeczy jest to, ¿e m³odzi ludzie s¹ niedostatecznie reprezentowani
w gremiach koœcielnych, w których zapadaj¹ decyzje. Uwa¿amy, ¿e lepsza
wspó³praca miêdzy Koœcio³ami i organizacjami m³odzie¿owymi by³aby
wa¿nym czynnikiem dla poprawy sytuacji.
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k) Koœcio³y musz¹ uznaæ fakt, ¿e uchodŸcy i pracownicy sezonowi opusz-
czaj¹ swoje kraje w Europie i poza ni¹ g³ównie dlatego, ¿e ich sytuacja
gospodarcza jest beznadziejna lub ¿e s¹ oni ofiarami ucisku politycznego,
spo³ecznego lub religijnego. Domagamy siê zniesienia wszelkich restryk-
cji wobec tych ludzi, a wszystkich chrzeœcijan europejskich wzywamy, by
traktowali ich jak braci i siostry. Chrzeœcijanie winni d¹¿yæ do takich
zmian w dziedzinie prawodawstwa i zachowania siê opinii publicznej,
które mog³yby siê przyczyniæ do poprawy losu tych ludzi.
Przy okazji chcemy zwróciæ uwagê na los milionów uchodŸców i
przesiedleñców na innych kontynentach, którzy s¹ ofiarami zmian ekono-
micznych, politycznych, spo³ecznych i ekologicznych lub przemocy. Ko-
œcio³y i chrzeœcijanie w Europie winni uczyniæ wszystko co w ich mocy
dla zwalczania g³ównych przyczyn tych negatywnych zjawisk i przyjœcia
z bezzw³oczn¹ pomoc¹ ich ofiarom.

l)  Ze szczególn¹ proœb¹ zwracamy siê do Koœcio³ów, chrzeœcijan i przywód-
ców krajów EWG o zatroszczenie siê o to, aby realizacja Jednolitego Aktu
Europejskiego w latach 1992/93 nie odbi³a siê negatywnie na pomocy
spo³ecznej i ochronie œrodowiska. Poza tym Koœcio³y i chrzeœcijanie winni
zatroszczyæ siê tak¿e o to, aby w EWG wzros³a œwiadomoœæ, ¿e nie repre-
zentuje ona ca³ej Europy; winno to tak¿e znaleŸæ odbicie w nazwie tej or-
ganizacji. Europejska Wspólnota Gospodarcza winna stale d¹¿yæ do roz-
szerzania kontaktów z nie nale¿¹cymi do niej krajami Europy i innych
czêœci œwiata.

m) W 1992 roku przypada 500 rocznica przybycia pierwszych Europej-
czyków do Ameryki. Wraz z tym przybyciem rozpocz¹³ siê okres europej-
skiej ekspansji, który odbywa³ siê kosztem innych narodów. Fakt ten jest
dla nas napomnieniem, abyœmy anga¿owali siê na rzecz sprawiedliwych
i pokojowych stosunków miêdzy krajami europejskimi, jaki miêdzy Eu-
rop¹ i innymi czêœciami œwiata. Szczególnie dotyczy to Bliskiego Wscho-
du, za który Europa ponosi wielk¹ odpowiedzialnoœæ historyczn¹. Prosimy
nasze Koœcio³y o poparcie walki narodów Ameryki £aciñskiej, Afryki
i Azji o sprawiedliwoœæ spo³eczn¹, godnoœæ ludzk¹ i ochronê œrodowiska.

85.  Gor¹co apelujemy do wszystkich chrzeœcijan Europy, aby przyczynili siê ak-
tywnie do rozwi¹zania naszkicowanych problemów w swoich Koœcio³ach
i spo³eczeñstwach. Potrzeby ludzi biednych i z tzw. marginesu w naszych w³a-
snych spo³eczeñstwach i z tzw. Dwóch Trzecich Œwiata winny znaleŸæ odbicie
w naszym stylu ¿ycia, gdy¿ ka¿dy z nas ma swój udzia³ w powstawaniu nie-
sprawiedliwoœci. Nasze zaanga¿owanie na rzecz zmiany struktur niesprawied-
liwych bêdzie wiarygodne tylko wówczas, gdy jako jednostki wyka¿emy goto-
woœæ powa¿nego traktowania swej osobistej odpowiedzialnoœci.
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86. Pokój
a) Poniewa¿ Koœcio³y europejskie s¹ przekonane o tym, ¿e wojna jest

sprzeczna z wol¹ Boga, przeto powinny uczyniæ wszystko na rzecz rozbu-
dowania miêdzynarodowych mechanizmów pokojowego rozwi¹zywania
konfliktów miêdzy narodami, np. przez miêdzynarodowe uk³ady, uznanie
miêdzynarodowych trybuna³ów itd. Wysi³ki te winny zmierzaæ do prze-
zwyciê¿enia instytucji wojny. Sprzyjanie sprawie pokoju winno mieæ
pierwszeñstwo przed zapobieganiem wojnie.

b) Wzywamy ZSRR, USA i kraje Europy do trzymania siê istniej¹cych uk³a-
dów, jak uk³ad ABM (w sprawie balistycznych rakiet miêdzykontynental-
nych w ramach porozumienia SALT dotycz¹cego ograniczenia zbrojeñ),
kontynuowania rokowañ zmierzaj¹cych do rozbrojenia, dzia³ania na rzecz
redukcji konwencjonalnych si³ zbrojnych, porozumienia w sprawie szero-
kiego zakazu prób z broni¹ j¹drow¹ oraz niewykorzystywania wiêcej prze-
strzeni kosmicznej i Antarktydy dla celów militarnych. Z zadowoleniem
witamy „uk³ad antyrakietowy” z 1972 r. i uk³ad o nierozprzestrzenianiu
broni j¹drowej. Domagamy siê pe³nego przestrzegania tych uk³adów.

c) Apelujemy do wszystkich rz¹dów w Europie, by podjê³y wspólne starania
zmierzaj¹ce do zawarcia uk³adów miêdzynarodowych, które zabrania³yby
rozwijania, produkcji, stacjonowania, posiadania i u¿ycia broni masowego
zniszczenia — atomowej, biologicznej i chemicznej. Dziêki temu dosz³o-
by do przezwyciê¿enia systemu odstraszenia nuklearnego i zast¹pienia go
innym, mniej niebezpiecznym systemem bezpieczeñstwa. Udzielamy zde-
cydowanego poparcia wysi³kom ONZ i innych instytucji miêdzynarodo-
wych, zmierzaj¹cym do bezpieczeñstwa globalnego i regionalnego.

d) Bezpieczeñstwa nie da siê ju¿ dzisiaj zapewniæ na p³aszczyŸnie krajowej.
Zachowanie pokoju wymaga tworzenia kooperacyjnych struktur
bezpieczeñstwa. Wszystkie kraje w Europie winny d¹¿yæ do wspó³pracy
w rozwijaniu i wprowadzaniu czysto defensywnych struktur bezpieczeñ-
stwa. W ten sposób zmniejszy³o by siê niebezpieczeñstwo nadu¿ycia
uczuæ nacjonalistycznych, które s¹ przyczyn¹ napiêæ i konfliktów w ³onie
poszczególnych krajów i w stosunkach miêdzypañstwowych.

e) Ci, którzy s³u¿¹ w si³ach zbrojnych w celu ochrony praw i wolnoœci swo-
ich narodów, winni pojmowaæ swój urz¹d jako s³u¿bê na rzecz pokoju
w œwiecie. Jednoczeœnie wszystkie rz¹dy musz¹ uznaæ, ¿e prawo do od-
mawiania s³u¿by wojskowej jest elementem wolnoœci religii, sumienia
i myœlenia; odmawiaj¹cym s³u¿enia w wojsku winno siê stworzyæ mo¿li-
woœæ odbycia odpowiedniej cywilnej s³u¿by zastêpczej. Zadaniem Ko-
œcio³ów i Wspólnot jest udzielanie porad tym, którzy powo³ani zostali do
s³u¿by wojskowej. Udzielaj¹c porad duszpasterskich trzeba uszanowaæ de-
cyzjê sumienia ka¿dego cz³owieka.
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f) Nale¿y zaniechaæ miêdzynarodowego handlu broni¹ oraz eksportu broni
i technologii do jej wytwarzania do obszarów, w których istniej¹ konflikty
i napiêcia. We wszystkich innych przypadkach trzeba ten eksport poddaæ
œcis³ym regu³om i przepisom. Trzeba zastanowiæ siê nad sposobem prze-
kszta³cenia przemys³u zbrojeniowego w produkcjê cywiln¹.

g) Szczególn¹ radoœæ sprawia nam fakt, ¿e w styczniu 1989 r. uchwalony zo-
sta³ Akt Koñcowy Wiedeñskiej Konferencji Przegl¹dowej KBWE, który
przyczynia siê wybitnie do kontynuowania i pog³êbiania procesu odprê¿e-
nia w Europie oraz miêdzy ZSRR i USA. W dziedzinie praw cz³owieka,
wolnoœci religijnej i kontaktów miêdzyludzkich osi¹gniêto istotne wyniki.
Zwracamy tak¿e uwagê na to, ¿e Europa zapomnia³a o swym obowi¹zku
przypominania, ¿e narody i ludy, ¿yj¹ce w pañstwach wielonarodowoœcio-
wych, maj¹ prawo do samostanowienia o w³asnym losie, prawo do pielê-
gnowania w³asnych kultur, jêzyków i tradycji. Podzielamy pogl¹d, ¿e pra-
wa ludzkie trzeba realizowaæ kompleksowo, we wzajemnym powi¹zaniu
praw politycznych, obywatelskich, spo³ecznych, ekonomicznych i kultu-
rowych. Szczególn¹ uwagê poœwiêcimy realizacji tych praw w krajach na-
szego zamieszkania. Jesteœmy przekonani, ¿e miêdzy wszystkimi krajami
europejskimi na wszystkich p³aszczyznach ¿ycia spo³ecznego winny byæ
nawi¹zane kontakty miêdzyludzkie, i ¿e od tej chwili granice w Europie,
zw³aszcza granice miêdzy Wschodem a Zachodem, winny traciæ stopnio-
wo swój dziel¹cy charakter. Zachêcamy Koœcio³y do wykorzystania istnie-
j¹cych mo¿liwoœci i przywi¹zywania szczególnego znaczenia do wytwa-
rzania siê stosunków partnerskich miêdzy parafiami.

h) Rzut oka na sytuacjê w œwiecie prowadzi nas do smutnej konkluzji, ¿e
w pewnych miejscach utrzymuj¹ siê konflikty i napiêcia. Szczególnie
mamy tu na myœli Bliski Wschód i obszar Morza Œródziemnego, kwestiê
palestyñsk¹, sytuacjê w Libanie i na Cyprze. Prosimy o podjêcie wszel-
kich wysi³ków zmierzaj¹cych do przezwyciê¿enia tych konfliktów i do ta-
kiego rozwi¹zania zaistnia³ych problemów, które uwzglêdnia³oby interesy
wszystkich stron. Nale¿y postaraæ siê o za³agodzenie powsta³ych napiêæ,
tak aby narody mog³y swobodnie podejmowaæ decyzje polityczne. Stwo-
rzy to sytuacjê, w której mo¿liwe bêdzie harmonijne wspó³¿ycie kobiet i
mê¿czyzn, wyznawców ró¿nych religii i ludzi ró¿nego pochodzenia. Bê-
dzie to znakiem pokoju i nadziei dla wszystkich. Zwracamy siê z pilnym
apelem do wszystkich chrzeœcijan w Europie o wspieranie Koœcio³ów
i rz¹dów przy rozwi¹zywaniu tych problemów.

i)  Na wszystkich p³aszczyznach ¿ycia koœcielnego i spo³ecznego nale¿y pro-
pagowaæ ideê wychowania dla pokoju i pokojowego rozwi¹zywania
konfliktów. Alternatywa niemilitarna winna zwyciê¿aæ podczas rozwi¹zy-
wania ka¿dej sytuacji konfliktowej. Niestosowanie przemocy trzeba poj-
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mowaæ jako aktywne, dynamiczne i konstruktywne dzia³anie, którego
punktem wyjœcia jest g³êboki respekt dla cz³owieka.

j)  Wszyscy chrzeœcijanie w Europie winni sprzeciwiaæ siê przemocy w ¿yciu
codziennym — w rodzinie, szkole, miejscu pracy – zw³aszcza zaœ pochwa-
le przemocy w œrodkach masowego przekazu. Jako chrzeœcijanie ponosi-
my szczególn¹ odpowiedzialnoœæ za wychowanie naszych dzieci. W poko-
jowy i sprawiedliwy œwiat wierz¹ one tak d³ugo, jak d³ugo wiedz¹, ¿e s¹
bezgranicznie kochane przez doros³ych. ¯yj¹cy i dzia³aj¹cy dziœ doroœli s¹
zranionymi dzieæmi dnia wczorajszego, dzisiejsze zranione dzieci stan¹ siê
doros³ymi jutro. Dzieci s¹ nasz¹ przysz³oœci¹ i nadziej¹. Prawa i ¿yczenia
rodziców dotycz¹ce wychowania swoich dzieci winny byæ respektowane.
Poza tym rodzice musz¹ mieæ prawo sprzeciwu wobec wychowania lub
przysposobienia militarnego. Nie wolno dyskryminowaæ dzieci z powodu
nie uczestniczenia w takim nauczaniu. Wszyscy musz¹ uznaæ prawa dzieci
i broniæ ich.

87.  Œrodowisko
a) Wszelki rozwój technologiczny trzeba mierzyæ i oceniaæ wed³ug tego, czy

odpowiada kryteriom wspó³¿ycia spo³ecznego i miêdzynarodowego (por.
nr 84). Kieruj¹c siê tymi kryteriami trzeba zakwestionowaæ sta³y wzrost
gospodarczy jako samodzieln¹ wartoœæ i sposób obchodzenia siê z bogac-
twami naturalnymi.

b) Rozrzutne gospodarowanie energi¹ w krajach uprzemys³owionych osi¹-
gnê³o taki rozmiar, ¿e obecnie trzeba drastycznie obni¿yæ jej zu¿ycie. Nie-
które Koœcio³y zobowi¹za³y siê do propagowania znacz¹cej redukcji zu¿y-
cia energii. Zwracamy siê do wszystkich Koœcio³ów i chrzeœcijan w Euro-
pie. aby w ramach swoich mo¿liwoœci czynili to samo, wzywaj¹c
nieustannie decydentów ¿ycia politycznego, technicznego i przemys³owe-
go do wprowadzenia skuteczniejszych œrodków oszczêdzania energii.

c) W szczególny sposób dotyczy to paliw uzyskiwanych ze skamielin. Tutaj
redukcjê zu¿ycia mo¿na osi¹gn¹æ przez zastosowanie metod energoosz-
czêdnych i przez rozwój odtwarzalnych Ÿróde³ energii (s³oñce, woda,
wiatr).  Potrzebne œrodki mo¿na by zgromadziæ przez wprowadzenie od-
powiedniego podatku. W ¿adnym wypadku nasze przysz³e zaopatrzenie
w energiê nie mo¿e zale¿eæ od energii atomowej, gdy¿ wi¹¿e siê to z wie-
loma zagro¿eniami spo³ecznymi, technicznymi, ekologicznymi i militar-
nymi. Przepisy bezpieczeñstwa dla elektrowni atomowych winny odpo-
wiadaæ najwy¿szym normom miêdzynarodowym.

d/ W trybie pilnym trzeba zastosowaæ nadzwyczajne œrodki dla ochrony war-
stwy ozonowej, powstrzymania efektu cieplarnianego, zachowania lasów
reguluj¹cych opady i przeciwstawienia siê postêpuj¹cej erozji gruntów.
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e) Zgodnie z raportem Brundtlanda, istnieje techniczna mo¿liwoœæ obni¿enia
o 50 % zu¿ycia energii na osobê w krajach uprzemys³owionych i od-
powiedniego podniesienia jej zu¿ycia o 30% w Trzecim Œwiecie (szacunki
te uwzglêdniaj¹ prawdopodobny przyrost ludnoœci). Tym sposobem œwia-
towe zu¿ycie energii wzros³oby tylko bardzo nieznacznie. Jest to jedyna
globalna perspektywa energetyczna, która ³¹czy z sob¹ ochronê stworze-
nia i sprawiedliwoœæ. Chrzeœcijanie krajów uprzemys³owionych winni
zbadaæ powa¿nie tê mo¿liwoœæ, zw³aszcza ¿e raport Brundtlanda, który
powa¿nie uwra¿liwia opiniê publiczn¹ na zagadnienia ekologiczne, spo-
tka³ siê z wielkim zainteresowaniem tak¿e œrodowisk naukowych.

f) Na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej trzeba jak najszybciej znaleŸæ rozwi¹zanie
problemu usuwania odpadów, zw³aszcza odpadów nuklearnych i innych
szczególnie niebezpiecznych. W ¿adnym wypadku nie wolno pañstwom euro-
pejskim sk³adowaæ swoich odpadów na obszarze innych krajów, na dnie wód
terytorialnych lub miêdzynarodowych. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje tutaj
kwestia odpadów atomowych (np. zatapianie ich w Pacyfiku).

g) Zagadnieniem szczególnie pilnym dla wszystkich krajów europejskich
winny byæ miêdzynarodowe porozumienia dotycz¹ce rozszerzaj¹cych siê
poza w³asne granice pañstwowe zanieczyszczeñ, gdy¿ nie mo¿na dopusz-
czaæ do dalszego zanieczyszczania wody, powietrza i ziemi. Wyrz¹dzone
szkody trzeba naprawiæ.

h) Zachodzi pilna potrzeba wprowadzenia precyzyjnego prawodawstwa, œci-
s³ej kontroli i kodeksu postêpowania w dziedzinie badañ i in¿ynierii
genetycznej. Równie¿ Koœcio³y winny œledziæ na bie¿¹co najnowsze osi¹-
gniêcia w dziedzinie biotechniki oraz opracowywaæ odpowiednie normy
etyczne dotycz¹ce wp³ywu tych osi¹gniêæ na wartoœæ ¿ycia – nie tylko
¿ycia ludzkiego, lecz ¿ycia wszystkich stworzeñ i ca³ej przyrody.

i)  Piln¹ spraw¹ sta³o siê te¿ podjêcie odpowiednich kroków zmierzaj¹cych
do zachowania wieloœci gatunków i bogactwa genetycznego w ramach po-
szczególnych gatunków. Koœcio³y mog¹ przyczyniæ siê w sposób istotny
do uœwiadomienia tego problemu ludziom. Pierwszym krokiem w tym
kierunku jest Œwiatowa Karta Ochrony Przyrody, przyjêta przez ONZ
w 1982 r. Nastêpnym krokiem by³aby miêdzynarodowa konwencja ochro-
ny gatunków, jak to proponuje Miêdzynarodowa Unia Ochrony Przyrody
i Zasobów Naturalnych. Nale¿y zawrzeæ odpowiednie uk³ady finansowe,
dziêki którym wszystkie biedne kraje otrzymaj¹ w³aœciwy udzia³ w zy-
skach i plonach powsta³ych przez rozwój tych gatunków. Dla nas, chrze-
œcijan, w wieloœci gatunków przejawia siê szczodroœæ naszego Stwórcy.

j) 
 
Godne zalecenia s¹: dialog z naukowcami na temat zagadnieñ ekologicz-
nych oraz studiowanie takich Ÿróde³ jak raport Brundtlanda. Apelujemy do
wszystkich chrzeœcijan, aby swoim Koœcio³om i rz¹dom pomogli w reali-
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zacji tych zaleceñ. Wszyscy winni przyj¹æ styl ¿ycia, dziêki któremu mo¿-
na obchodziæ siê z przyrod¹ mo¿liwie jak najlepiej; znaczy to: zmniejsze-
nie zu¿ycia energii, korzystanie z publicznych œrodków lokomocji i produ-
kowanie mniejszej iloœci odpadów. W urzêdach miejskich i gminnych
mo¿na by wprowadziæ „ekologiczn¹ buchalteriê”. Musimy nauczyæ siê
uzale¿niaæ nasze szczêœcie i zdrowie w mniejszej mierze od dóbr material-
nych, natomiast w wiêkszej od darów przyrody i innych stworzeñ, stosun-
ków miêdzyludzkich i naszych stosunków z Bogiem.

Dialog z mieszkañcami innych czêœci œwiata

88.  Zastanawialiœmy siê nad wzajemn¹ zale¿noœci¹ wszystkich ludzi i wszys-
tkich stworzeñ. Nasze spotkanie prze¿yliœmy jako spotkanie w dialogu, spot-
kanie, które umo¿liwia nam mi³oœæ Bo¿a. Takie doœwiadczenia pozwalaj¹
wychodziæ ufnie na spotkania z innymi ludŸmi, s³uchaæ ich g³osu i dzieliæ siê
wzajemnie doœwiadczeniami.

89.  Jako Koœcio³y i chrzeœcijanie europejscy musimy ws³uchiwaæ siê, oczywiœcie,
w to, co maj¹ nam do powiedzenia Koœcio³y i chrzeœcijanie z innych czêœci
œwiata, jakie nadzieje i oczekiwania wi¹¿¹ oni z Europ¹ i Europejczykami, Ko-
œcio³ami i ich cz³onkami. Restrukturyzacja Europy uda siê tylko wówczas, gdy
zostanie potraktowana jako element przebudowy ca³ej „œwiatowej wioski”.
Dzielenie siê doœwiadczeniami duchowymi i innymi dobrami jest procesem
opartym na wzajemnoœci. Dostrzegamy duchowe ubóstwo wielu naszych „bo-
gatych” spo³eczeñstw. Tote¿ potrzebny jest nam intensywniejszy dialog
z chrzeœcijanami z innych regionów œwiata i innych tradycji. Mamy nadziejê,
¿e bêdzie on prowadzony w ramach globalnego procesu ekumenicznego przed,
podczas i po Œwiatowym Zgromadzeniu na rzecz Sprawiedliwoœci, Pokoju
i Zachowania Stworzenia, które obradowaæ bêdzie w Seulu w marcu 1990 r.

90.  Równie niezbêdny jest dialog z przedstawicielami innych religii œwiatowych,
kultur i œwiatopogl¹dów. Wiarygodny dialog wymaga od nas dobrych stosun-
ków w ramach poszczególnych Koœcio³ów i miêdzy Koœcio³ami. Oznacza to
tak¿e szczere i na dialogu oparte stosunki miêdzy kierownictwem koœcielnym a
grupami i ruchami wewn¹trzkoœcielnymi. Musimy wyjœæ te¿ na spotkanie ¿yj¹-
cym wokó³ nas s¹siadom, którzy wyznaj¹ inn¹ religiê lub nie wyznaj¹ ¿adnej.

91. Odczuwamy, ¿e spraw¹ piln¹ jest nie tylko dialog z wyznawcami innych reli-
gii i œwiatopogl¹dów, lecz tak¿e wspólne dzia³anie na rzecz sprawiedliwoœci,
pokoju i zachowania stworzenia. Ten obowi¹zek dzielimy wspólnie z innymi
ludŸmi dobrej woli.
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Przysz³e dzia³ania na rzecz ekumenicznego procesu w Europie

92.  Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne „Pokój przez sprawiedliwoœæ” by³o
jedynym w swoim rodzaju wydarzeniem w Europie. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
grunt zosta³ przygotowany przez cztery wspólne konsultacje przedstawicieli
Konferencji Koœcio³ów Europejskich i Rady Konferencji Episkopatów Europy.
Istnia³y te¿ inne podobne spotkania w wielu krajach europejskich i innych re-
gionach. Mimo to Zgromadzenie jako takie by³o czymœ bezprecedensowym.

93.  Dokument koñcowy mówi zarówno o tym, co w tym tygodniu intensywnych
obrad dodawa³o nam otuchy, jak i o tym, co by³o przyczyn¹ naszych niepo-
kojów. W pewnych punktach osi¹gnêliœmy konsens. Poza tym ustaliliœmy
obszary wspólnych trosk oraz okreœliliœmy kwestie wymagaj¹ce dopiero roz-
strzygniêcia. Te ostatnie dotycz¹ przede wszystkim podstawowych zagadnieñ
z zakresu etyki spo³ecznej.

 94. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wyniki naszej wspólnej pracy nie s¹ wyczerpuj¹c¹
odpowiedzi¹ na problemy, wobec których stoimy. Prawdopodobnie nie spe³-
nione zosta³y te¿ oczekiwania, które wielu ludzi wi¹za³o z tym Zgromadze-
niem. Mimo to przedk³adamy naszym Koœcio³om te wyniki w nadziei, ¿e s¹
one wiernym odbiciem naszego wspólnego œwiadectwa w zakresie sprawie-
dliwoœci, pokoju i zachowania stworzenia na obecnym etapie.

95. Poza tym jako przedstawiciele Koœcio³ów europejskich podjêliœmy mocne zobo-
wi¹zanie co do pewnych spraw. Tote¿ jesteœmy przekonani, ¿e praca Zgromadze-
nia musi byæ kontynuowana. Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne by³o –
w naszym przekonaniu — czêœci¹ trwaj¹cego procesu, a nic jednorazowym wy-
darzeniem. Dlatego wa¿ne znaczenie bêdzie mia³a dalsza praca po Bazylei. Pro-
simy Koœcio³y i chrzeœcijan w Europie o w³¹czenie siê do procesu recepcji. O
rzeczywistej sile oddzia³ywania Zgromadzenia zadecyduje ostatecznie ¿ywe
œwiadectwo Koœcio³ów, parafii i pojedynczych chrzeœcijan dawane w ¿yciu co-
dziennym. Dokument koñcowy jest tekstem o randze europejskiej i z tego powo-
du jego sformu³owania mog¹ byæ nieco ogólnikowe. Zadanie Koœcio³ów i wspól-
not lokalnych polegaæ bêdzie na skonkretyzowaniu dokonanych tu analiz i na do-
k³adniejszym sprecyzowaniu kroków, które nale¿y podj¹æ.

96. Staraliœmy siê naszkicowaæ dok³adnie dalszy przebieg ekumenicznego proce-
su i chcielibyœmy teraz przedstawiæ pewne propozycje. I tak, niewielkie gru-
py ekumeniczne, dzia³aj¹ce na p³aszczyŸnie parafialnej lub miêdzyparafial-
nej, mog¹ wykorzystaæ ten dokument do sformu³owania w³asnych postula-
tów. Lokalne grupy ekumeniczne z ró¿nych czêœci Europy i z krajów pó³kuli
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po³udniowej mog³yby nawi¹zaæ ze sob¹ stosunki partnerskie w celu wzajem-
nego dodawania sobie otuchy podczas realizowania ekumenicznego procesu.

97. Dalej, proponuje siê zorganizowanie ekumenicznego tygodnia modlitw w intencji
sprawiedliwoœci, pokoju i zachowania stworzenia. Mo¿na by tutaj wzorowaæ siê
na istniej¹cych ju¿ modelach. Tydzieñ ten móg³by byæ dla grup i organizacji, któ-
re podczas Zgromadzenia zorganizowa³y ekspozycjê poœwiêcon¹ przysz³oœci Eu-
ropy, okazj¹ do zaprezentowania swojej bie¿¹cej dzia³alnoœci. Wizyty grup eku-
menicznych mog³yby przyczyniæ siê do wymiany wzajemnych doœwiadczeñ
miêdzy Koœcio³ami i chrzeœcijanami w ramach ekumenicznego procesu.

98. Na zakoñczenie zwracamy siê do Rady Konferencji Episkopatów Europy
i Konferencji Koœcio³ów Europejskich jako tych organizacji, z których inicja-
tywy zosta³o zwo³ane to Zgromadzenie. Ufaj¹c, ¿e pragn¹ one udzielaæ dal-
szego wsparcia ekumenicznego procesowi w Europie, chcielibyœmy je prosiæ,
aby na szczeblu Wspólnego Komitetu i gremiów kierowniczych zechcia³y
rozwa¿yæ powa¿nie nastêpuj¹ce sprawy:
– propozycjê utworzenia grupy roboczej, która wspiera³aby wszystkie inicja-

tywy zmierzaj¹ce do kontynuowania procesów zapocz¹tkowanych na tym
Zgromadzeniu; zajmowa³aby siê ona tak¿e ocen¹ tych inicjatyw oraz
wnikliwszym rozwa¿aniem problemów z zakresu etyki spo³ecznej, które
dosz³y do g³osu podczas dyskusji w Bazylei;

– mo¿liwoœæ zwo³ania za mniej wiêcej piêæ lat kolejnego wiêkszego posie-
dzenia europejskiego; jego celem by³oby stymulowanie ekumenicznego
procesu i wzmacnianie œwiadomoœci, ¿e ponosimy wzajemn¹ odpowie-
dzialnoœæ za siebie.

99.  Zgromadzenie to rozpoczêliœmy w okresie Zes³ania Ducha Œwiêtego. Na po-
cz¹tku dokumentu koñcowego powiedzieliœmy:
Zgromadziliœmy siê w Bazylei, aby wspólnie zrozumieæ, co Duch Œwiêty ma
do powiedzenia Koœcio³om. Na koñcu dokumentu chcielibyœmy potwierdziæ,
¿e proces ekumeniczny na rzecz sprawiedliwoœci, pokoju i zachowania stwo-
rzenia jest przede wszystkim dzie³em Ducha Œwiêtego. Pod Jego przewodnic-
twem mo¿emy kontynuowaæ ten proces oraz radoœnie i odwa¿nie w nim
uczestniczyæ. Wierzymy, ¿e Duch Œwiêty jest najg³êbszym Ÿród³em ¿ycia, spra-
wiedliwoœci, pokoju i zachowania stworzenia.

100. Modlimy siê o to, aby Bóg pob³ogos³awi³ nasze wysi³ki. Modlimy siê o to,
aby Bo¿a wola realizowa³a siê tak w niebie, jak i na ziemi (Mt 6,10). Na za-
koñczenie prosimy wszystkie Koœcio³y i wszystkich chrzeœcijan w Europie,
aby wspólnie z nami powtarzali modlitwê pokoju:
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Panie uczyñ nas narzêdziami Twego pokoju; abyœmy praktykowali mi³oœæ
tam, gdzie panuje nienawiœæ; abyœmy przebaczali tam, gdzie sprawia siê ból;
abyœmy ³agodz¹co dzia³ali tam, gdzie panuje niezgoda; abyœmy wiarê przy-
nosili tam, gdzie doskwiera zw¹tpienie; abyœmy nadziejê wzbudzali tam,
gdzie panuje rozpacz; abyœmy zapalali œwiat³o tam, gdzie panuje ciemnoœæ;
abyœmy przynosili radoœæ tam, gdzie mieszka zmartwienie; Panie, spraw,
abyœmy nie czekali, a¿ ktoœ nas pocieszy, lecz starali siê pocieszaæ innych;
abyœmy nie czekali, a¿ ktoœ nas zrozumie,  lecz starali siê zrozumieæ innych;
abym nie czeka³, a¿ ktoœ oka¿e mi mi³oœæ,  lecz sam okazywa³ mi³oœæ innym.
Albowiem kto siê poœwiêca, ten otrzymuje;  kto zapomina o sobie, ten zostaje
dostrze¿ony; kto przebacza, temu zostaje przebaczone; a kto umiera, ten zo-
staje wzbudzony do ¿ycia wiecznego. Amen.

Módlmy siê:
Panie, uczyñ nas narzêdziami Twojej sprawiedliwoœci,
uczyñ nas narzêdziami Twojego pokoju,
uczyñ nas narzêdziami odnowy Twojego stworzenia.

POS£ANIE DO CHRZEŒCIJAN W EUROPIE

Drodzy Bracia i drogie Siostry!

1.  Delegaci wszystkich Koœcio³ów Europy – ze Wschodu i Zachodu, z Pó³nocy
i Po³udnia – po raz pierwszy zebrali siê pomimo barier wyznaniowych i naro-
dowych, które jeszcze tak niedawno wydawa³y siê nie do prze³amania.
Wprawdzie przesz³oœæ pozostawi³a w Europie g³êbokie rany, ale wiêzy, które
nas ³¹cz¹ w Chrystusie, s¹ silniejsze. Wspólnota pog³êbia siê, a nasza nadzie-
ja umacnia. I za to sk³adamy Bogu dziêki.

2.  Sprawiedliwoœæ i pokój uca³uj¹ siê. Ta wizja zawarta w Psalmie sta³a siê ha-
s³em naszego Zgromadzenia. Ale jak nam daleko do wype³nienia siê tej obiet-
nicy! Miliony mê¿czyzn, kobiet i dzieci trac¹ ¿ycie z powodu nêdzy, g³odu i
wojen. Podstawowe prawa ludzkie s¹ gwa³cone ka¿dego dnia. Ca³e gatunki
roœlin i zwierz¹t gin¹ bezpowrotnie. Zarówno nasze ¿ycie, jak i ¿ycie przy-
sz³ych pokoleñ jest dzisiaj zagro¿one.
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3.  Co nam, chrzeœcijanom w Europie, mówi dziœ Ewangelia? Warunkiem wszel-
kiego wiarygodnego œwiadectwa jest pokuta. My musimy zwróciæ siê do
Stwórcy, który w swojej mi³oœci troszczy siê o ka¿de ze swych stworzeñ; na-
wróciæ siê do Jezusa Chrystusa, Syna Bo¿ego, który jest wzorem prawdziwego
cz³owieczeñstwa; nawróciæ siê do Ducha Œwiêtego, który jest Ÿród³em nowego
¿ycia. My, europejscy chrzeœcijanie, w szczególnoœci przyczyniliœmy siê do
obecnego kryzysu œwiatowego. Dlatego prosimy Boga o odpuszczenie naszych
win i o ³askê pokuty, byœmy mogli siê staæ narzêdziami Jego pokoju.

4. Ostateczny zamiar Boga wobec ludzkoœci pozostaje nieprzeniknion¹ tajemnic¹.
Jednak¿e my, wierz¹c Ewangelii, która jest objawieniem tej tajemnicy, mamy
pewnoœæ, ¿e Bóg doprowadzi swoje stworzenie do bezpiecznej przystani,
gdzie nast¹pi wyzwolenie. Maj¹c tak¹ pewnoœæ, mo¿emy stawiæ opór wszel-
kim rodzajom fatalizmu. Wzorem aposto³a Paw³a musimy dzisiaj rzuciæ we-
zwanie: Pojednajcie siê z Bogiem! A to oznacza zarazem: Przeciwstawcie siê
si³om zniszczenia i œmierci!
–  Ka¿dy cz³owiek, bez wzglêdu na p³eæ, rasê, narodowoœæ i jêzyk, nosi w so-

bie obraz Boga i dlatego jest równoprawnym cz³onkiem spo³eczeñstwa.
Z³ó¿my wiêc jednoznaczne œwiadectwo tej prawdzie, ¿e sam Chrystus cierpi
wraz z tymi, których godnoœæ zostaje podeptana. Naœladujmy Go staj¹c po
stronie uciskanych, pozbawionych praw i torturowanych. Jako Jego ucznio-
wie bêdziemy domagali siê praw dla uchodŸców i bêdziemy d¹¿yli do usta-
nowienia spo³eczeñstwa, w którym ludzie bêd¹ mieli te same obowi¹zki.

– Ubóstwo i g³ód s¹ skandalem, który nie pozwala nam na bezczynnoœæ. Zobowi¹-
zujemy siê do dzielenia dóbr zarówno w skali œwiatowej, jak i w³asnego œrodo-
wiska. Udzielimy poparcia ka¿dej inicjatywie, która przyczyni siê do usuniêcia
zad³u¿eñ, pod ciê¿arem których ugina siê wiele krajów Trzeciego Œwiata.

– Wojna, jako sposób rozwi¹zywania konfliktów, musi zostaæ wyeliminowana.
W swoich krajach uczynimy wszystko, aby mog³a siê urzeczywistniæ wizja
powszechnego bezpieczeñstwa jako sposób zapewnienia prawdziwego bez-
pieczeñstwa narodów. Zobowi¹zujemy siê dzisiaj do budowania zaufania po-
nad granicami pañstw i tworzenia atmosfery, dziêki której rozwinie siê coraz
wiêksza gotowoœæ do eliminowania broni nuklearnej, chemicznej i konwen-
cjonalnej. Nieod³¹cznym elementem procesu pojednania jest potwierdzenie
si³y, jaka siê kryje w prowadzeniu walki bez stosowania przemocy.

– Musimy przygwoŸdziæ k³amstwo, ¿e mamy nieograniczon¹ swobodê eksploato-
wania dóbr naturalnych. Warunkiem pokojowego obcowania z przyrod¹ jest od-
rzucenie struktur ekonomicznych i spo³ecznych, które stanowi¹ zagro¿enie dla
¿ycia. W tych dniach uœwiadomiliœmy sobie znowu, ¿e trzeba radykalnie ograni-
czyæ marnotrawienie bogactw naturalnych i energii. Od nas wszystkich wymaga
siê, ¿ebyœmy zdecydowanie zmienili i uproœcili styl ¿ycia.
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5. Jesteœmy sobie wzajemnie potrzebni, ¿eby wype³niæ powierzone nam zadanie,
Bo¿e Przymierze w Jezusie Chrystusie jest niewzruszone. Maj¹c za sob¹ Jego
obietnicê, bêdziemy wobec siebie solidarni jako bracia i siostry. Zmiany poli-
tyczne i spo³eczne, jakie dokonuj¹ siê dzisiaj w Europie, napawaj¹ nadziej¹.
Naszym pragnieniem jest uczyniæ wspólnie wszystko, co tylko mo¿liwe, dla
osi¹gniêcia wiêkszej sprawiedliwoœci, wiêkszej gotowoœci do dialogu i wiêk-
szego poszanowania darów stworzenia. Poniewa¿ kryzysu nie powstrzymuj¹
granice pañstw, przeto i nasza wspólnota musi te granice przekraczaæ, musi
szukaæ przyjaŸni i wspó³pracy z wszystkimi, którzy bez wzglêdu na sw¹ religiê
lub przekonania d¹¿¹ do pokoju poœród sprawiedliwoœci. Tylko w ten sposób
nasza wspólnota mo¿e staæ siê znakiem nadziei w tym zagro¿onym i podzielo-
nym œwiecie.

Duch Bo¿y, który nas zgromadzi³ w Bazylei, przekracza wszelkie nasze zrozu-
mienie. Wierzymy, ¿e On ju¿ sprawia, ¿e ziarno, które tutaj zosta³o zasiane, bê-
dzie wzrasta³o i przynosi³o owoce. To jest nasza nadzieja. To jest nasza modlitwa.
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DRUGIE EUROPEJSKIE
ZGROMADZENIE EKUMENICZNE

Graz, Austria 23 – 29 czerwca 1997

Chrzeœcijañskie zaanga¿owanie
na rzecz pojednania:

Pojednanie – dar Boga i Ÿród³o nowego ¿ycia

DOKUMENT KOÑCOWY

Wspólne zgromadzenie w Grazu – celebracja wspólnoty

1. Ze wszystkich Koœcio³ów chrzeœcijañskich i ze wszystkich stron tego konty-
nentu, zgromadziliœmy siê w Grazu – 700 delegatów. Mieliœmy szczêœcie go-
œciæ wœród nas przedstawicieli innych religii, innych kontynentów i tysi¹ce in-
nych uczestników. „Pojednanie – dar Boga i Ÿród³o nowego ¿ycia” jest tema-
tem, który zgromadzi³ nas wspólnie na Drugim Europejskim Zgromadzeniu
Ekumenicznym. Pomimo ogólnie znanych ró¿nic eklezjologicznych, które ist-
niej¹ miêdzy nami i przyczyni³y siê do podzia³ów w œwiecie chrzeœcijañskim,
jesteœmy œwiadomi, ¿e Jezus Chrystus jednoczy nas w naszym wspólnym
zmartwieniu nad skandalem podzia³u i w naszych wspólnych wysi³kach podej-
mowanych na rzecz pojednania. W tym duchu, przedstawiamy w tym tekœcie
kilka uwag i sugestii dla lepszego uœwiadomienia sobie potrzeby pojednania.
Nie oznacza to jednak, ¿e ignorujemy powagê istniej¹cych ró¿nic eklezjolo-
gicznych, których wszyscy jesteœmy œwiadomi, lecz pragniemy lepszej wspó³-
pracy miêdzy Koœcio³ami europejskimi w przezwyciê¿aniu duchowych i spo-
³ecznych problemów wspó³czesnoœci.
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2. Jakie znaczenie mo¿e mieæ dla nas, ¿yj¹cych w Europie, „pojednanie”, gdy ci¹-
gle jeszcze wielu spoœród nas odczuwa bolesne konsekwencje dwóch straszli-
wych wojen œwiatowych oraz krwawych konfliktów, jakie zrani³y nasz konty-
nent po upadku Muru Berliñskiego? Na mocy jakiego prawa mo¿emy my,
chrzeœcijanie, mówiæ o pojednaniu, zbli¿aj¹c siê do koñca tego tysi¹clecia,
które, przypomnijmy, rozpoczyna³o siê podzia³em Koœcio³a na Wschodni i Za-
chodni? Odpowiedzi¹ na te pytania jest ponowione i wspólne wyznanie wiary
i nadziei w Boga przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz
uzyskaliœmy pojednanie (Rz 5,11). Zanim jednak zdamy rachunek przed naszy-
mi Koœcio³ami i Wspólnotami z poszukiwañ daru pojednania i form ¿ycia
w pojednaniu, chcielibyœmy wyraziæ to, jak wielk¹ radoœci¹ dla nas jest obecne
Spotkanie w Grazu. Któ¿ z nas osiem lat temu, podczas Pierwszego Zgroma-
dzenia Ekumenicznego w Bazylei, spodziewa³ siê, i¿ spotkamy siê ponownie
w Europie, która ulegnie tak g³êbokim przemianom? Radujemy siê darem wol-
noœci i swobodnego przemieszczania siê; z zadowoleniem witamy nowe mo¿-
liwoœci wzajemnego porozumiewania siê, wzajemnej pomocy oraz wspólnego
¿ycia. Szczególnie jednak podczas tych dni, jesteœmy pe³ni radoœci poniewa¿
jako Lud Bo¿y wst¹piliœmy na pielgrzymi¹ œcie¿kê w naszych staraniach
o jednoœæ.

Bogactwo naszych kultur i tradycji

3. Cieszymy siê bogactwem ró¿norodnoœci naszych kultur i tradycji. Zdobywamy
stopniowo coraz ¿ywsze odczucie szerokoœci i ró¿norodnoœci tego kontynentu,
chocia¿ ci¹gle jeszcze borykamy siê ze skutkami konfrontacji Wschód-Za-
chód, które zdominowa³y Europê przez cztery dziesiêciolecia. Staliœmy siê so-
bie obcy. Lecz w tym przyjaznym i goœcinnym Grazu braliœmy udzia³ w cele-
bracji wspólnoty i znaleŸliœmy nowych przyjació³. Wielu z nas uœwiadomi³o
sobie, jak bardzo nasza wiara zbli¿a nas do siebie.

Wspólnota mimo istniej¹cych sprzecznoœci

4. Nie chcemy przeoczyæ kontrastów i przeciwnoœci znajduj¹cych siê u korzeni
ró¿nic, które charakteryzuj¹ nasz kontynent. W Bazylei w 1989 r., by³o nie³a-
two przewidzieæ ogrom zmian, które nas oczekiwa³y. W Europie Œrodkowej
i Wschodniej, spo³eczne i ekonomiczne warunki wiêkszoœci spo³eczeñstwa
uleg³y radykalnym przemianom. Chocia¿ wystêpuje tutaj pewne zró¿nicowa-
nie w odniesieniu do takiego czy innego regionu, daje siê jednak zauwa¿yæ
ogólne d¹¿enie ku wiêkszej wolnoœci i poszerzeniu perspektyw. W niektórych
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by³ych krajach komunistycznych Ÿród³o trudnoœci znajdowa³o siê w tradycji
prawnej oraz w instytucjach, w których zbyt wolno przebiega³ proces rozwojo-
wy i które nie by³y przygotowane na ewentualn¹ odnowê. Mimo to impulsy,
które pojawi³y siê na d³ugo przed 1989 r., doprowadzi³y do zmian we wszyst-
kich spo³eczeñstwach Europy. W wiêkszym czy mniejszym stopniu dokona³y
siê one w ka¿dym z nich, prowadz¹c je do nowego zrozumienia siebie i do
ponownego zdefiniowania swoich relacji wzglêdem pozosta³ych.

5.  Nasza radoœæ, któr¹ prze¿ywamy tutaj w Grazu, w trakcie Drugiego Europej-
skiego Zgromadzenia Ekumenicznego, umocni³a nas w przekonaniu, ¿e Euro-
pa ma byæ kontynentem otwartym. Zarówno z racji geograficznych, historycz-
nych, religijnych jak i kulturalnych, jest rzecz¹ pewn¹ ponad wszelkie w¹tpli-
woœci, ¿e Europy nie mo¿na sobie wyobraziæ w oderwaniu od pozosta³ych
kontynentów. Ró¿norodnoœæ Europy opiera siê na jej otwartoœci, bêd¹cej jed-
noczeœnie jej si³¹ i s³aboœci¹. Dlatego te¿ tak bardzo potrzebuje ona pokoju.

Od radoœci do dziêkczynienia:
pojednanie darem Bo¿ego mi³osierdzia

6. Radoœæ z daru bycia razem otwiera nasze serca na wdziêcznoœæ Bogu, Ojcu
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa; Stwórcy œwiata i Pana historii. Na temat
pojednania mówiæ mo¿emy tylko dlatego, ¿e doœwiadczyliœmy go w ¿yciu na-
szych Koœcio³ów jako daru Boga, którego Biblia nazywa mi³osiernym i litoœci-
wym (zob. Wj 34,6; Ps 103,8; 145,8; 11,4; Jl 2,13; Jon 4,2; £k 1,50; 2 Kor
1,3). Równie¿ i Pismo Œwiête mówi o gniewie i zazdroœci Boga, lecz czyni to
zawsze na tle prawdy o Bo¿ej mi³oœci i mi³osierdziu, do czego przyznaj¹ siê
wspólnie ¯ydzi, chrzeœcijanie i muzu³manie. Zauwa¿amy w ten sposób, jak
g³êboko jesteœmy ze sob¹ zwi¹zani i ¿e relacje te – po okresie zaciemnienia
przez d³ug¹ i gorzk¹ historiê przeœladowania i religijnych wojen – mog¹ staæ
siê podstaw¹ do podejmowania wspólnych dzia³añ.

Stworzenie istnieje dziêki Bo¿ej mi³oœci

7.  Zostaliœmy umi³owani.., od samego pocz¹tku, powiedzia³a angielska mistyczka
Juliana z Norwich (XIV w.). W ten sposób daje ona œwiadectwo, ¿e Ÿród³em
stworzenia jest mi³oœæ Boga. Mi³oœæ ta niesie i podtrzymuje ¿ycie œwiata
z chwili na chwilê. W Lamentacjach Jeremiasza czytamy: Nie wyczerpa³a siê
litoœæ Pana, mi³oœæ nie zgas³a. Odnawia siê ona co rano: ogromna Twa wier-
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noœæ (3,22-23). M¹droœæ Syracha mówi: Mi³osierdzie Pana nad ca³¹ ludzko-
œci¹ (18,13). S³owa te ukazuj¹, ¿e Bo¿a mi³oœæ obejmuje ca³y kosmos.
W œwietle tej niewzruszonej mi³oœci przyjmujemy z wdziêcznoœci¹ dobro
stworzenia, wartoœæ i piêkno œwiata, chocia¿ wiemy sk¹din¹d, jak bardzo wiele
w nim cierpienia i pró¿noœci.

Jezus Chrystus jest osobow¹ mi³oœci¹ Boga

8. Jesteœmy wdziêczni Bogu, ¿e w Jezusie Chrystusie objawi³ nam pe³niê swojej
mi³oœci. W geœcie samowyniszczenia Syn Bo¿y przyj¹³ nasze cia³o, staj¹c siê
pos³uszny a¿ do œmierci, i to œmierci krzy¿owej (zob. Flp 2,5-11). Jego Zmar-
twychwstanie prowadzi do realizacji wszystkich rzeczy. Pawe³ mówi:
„w Chrystusie Bóg jedna³ ze sob¹ œwiat, nie poczytuj¹c ludziom ich grzechów,
nam zaœ przekazuj¹c s³owa jednania (2 Kor 5,19). W harmonii ze œwiadectwa-
mi aposto³ów, przez zmartwychwstanie Chrystusa z martwych, Bóg zapocz¹t-
kowa³ nowe stworzenie. Jesteœmy wezwani do zerwania ³añcucha przemocy,
który nieustannie prowadzi do poczucia winy i kary, gniewu i zemsty. W at-
mosferze Bo¿ego pokoju mo¿emy i musimy pójœæ dalej, uwalniaj¹c siê z wiê-
zów winy i naprawiaj¹c zerwane relacje. My chrzeœcijanie ci¹gle jeszcze byli-
œmy niegodnymi pos³añcami pojednania. Nasze ¿ycie i podejmowane przez
nas dzia³ania, bardzo czêsto dalekie od pojednania, nie by³y zakorzenione
w Bo¿ym mi³osierdziu, które objawi³o siê nam w Jezusie Chrystusie. Dlatego
te¿ naszym ¿yczeniem jest, abyœmy w Grazu przys³uchali siê wo³aniu Aposto-
³a: Pojednajcie siê z Bogiem (2 Kor 5,20).

Bo¿y Duch dzia³a poœród nas jako moc pojednania

9.  Jesteœmy wdziêczni Bogu, ¿e „nowoœæ” pojednania dzia³a w œwiecie. Jest ono
darem Ducha Œwiêtego, zes³anego w dniu Piêædziesi¹tnicy, w którym do-
œwiadczamy sta³ej obecnoœci zmartwychwsta³ego w historii Chrystusa
(Mt 18,20; 28,20). Nazywamy Go Duchem Œwiêtym, poniewa¿ nie tylko przy-
chodzi On od Boga, lecz ponadto posiada On moc uœwiêcania naszego ¿ycia,
tzn. dokonywania w nim radykalnych zmian i zak³adania nowych relacji. Takie
w³aœnie znaczenie posiada grecki termin katallagé (dos³ownie: ca³kowita
zmiana, nowe stworzenie, 2 Kor 5,17), u¿yty na okreœlenie pojednania. Cho-
cia¿ nosimy w sobie œlady, które mówi¹ nam o braku pojednania, niemniej jed-
nak wierzymy, ¿e jego moc nieustannie dzia³a poœród nas. Zauwa¿amy j¹ cho-
cia¿by ju¿ w naszych têsknotach za pojednaniem (zob. Rz 8,26n), które przy-
gotowuj¹ nas do przemiany naszych myœli i postawy ¿ycia.
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Trójca Œwiêta – obejmuj¹cym wszystko dynamizmem mi³oœci

10. Daj¹c œwiadectwo tajemnicy Bo¿ej mi³oœci, chrzeœcijanie wyznaj¹ swoj¹ wia-
rê w Boga Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego. Wyra¿aj¹ w ten sposób, ¿e w osobie
Jezusa i w Jego gotowoœci oddania swojego ¿ycia za nas objawi³a siê mi³oœæ
Boga Ojca. Przez œmieræ i zmartwychwstanie Jezusa otrzymaliœmy dar Du-
cha Œwiêtego, dziêki któremu mo¿emy uczestniczyæ w dynamizmie mi³oœci
Trójcy Œwiêtej. Ten jeden i wszystko ogarniaj¹cy dynamizm mi³oœci Boga
obejmuje ca³e stworzenie i jest zdolny przenikn¹æ i przemieniæ serca ka¿dego
cz³owieka, objawiaj¹c nam Ÿród³o, wzór i cel naszej egzystencji zgodnie ze
s³owami modlitwy Jezusa, skierowanymi do Ojca: Jak Ty, Ojcze, we Mnie,
a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno (J 17,21).

Bo¿a ³askawoœæ prowadzi nas do skruchy

11.  W œwietle Bo¿ego mi³osierdzia wyznajemy winê zarówno indywidualn¹ jak
i zbiorow¹. Znane s¹ nam s³owa Aposto³a Paw³a: A mo¿e gardzisz bogactwem
dobroci, cierpliwoœci i wielkodusznoœci Jego, nie chc¹c wiedzieæ, ¿e dobroæ
Bo¿a chce ciê przywieœæ do nawrócenia? (Rz 2,4). Czytamy przypowieœæ Jezu-
sa o niegodziwym s³udze, który swojego wspó³s³ugê, d³u¿nego mu sto dena-
rów, wrzuci³ do wiêzienia, chocia¿ jemu samemu król darowa³ d³ug dziesiêciu
tysiêcy talentów, czyli ok. 50 milionów denarów (zob. Mt 18,23-25). W³aœnie
z tej racji, nie bêd¹c w stanie zmierzyæ ogromu Bo¿ej ³askawoœci, uœwiadamia-
my sobie jak niegodni jesteœmy, aby j¹ otrzymaæ. Nasza wdziêcznoœæ wzglê-
dem Bo¿ej wielkodusznoœci i cierpliwoœci pozwala nam wyraziæ siê szczerze
o zaci¹gniêtym przez nas d³ugu, naszej winie i naszych upadkach.

12.  Jesteœmy œwiadomi faktu, ¿e wina i cierpienie roz³o¿one s¹ poœród nas w spo-
sób bardzo nierówny. Nie chcemy zajmowaæ siê tutaj wyliczaniem gestów
samoupokorzania siê. Mamy wiele racji, aby wyraziæ wdziêcznoœæ wszyst-
kim kobietom i mê¿czyznom w przesz³oœci i teraŸniejszoœci, którzy byli
wiernymi i pos³usznymi ambasadorami Bo¿ego pojednania, a¿ do oddania
swojego ¿ycia dla Chrystusa. Przychodz¹c jednak przed oblicze Boga
z wdziêcznoœci¹ za niezmierzon¹ Jego dobroæ, pamiêtamy o naszej wspólnej
niedoskona³oœci i grzesznoœci wobec Boga (coram Deo). Tak jak Zgromadze-
nie w Bazylei przyjê³o szczegó³owe wyznanie grzechów i podkreœli³o potrze-
bê powrotu do Boga (metanoia, zob. nr 41nn), tak te¿ i my jesteœmy wezwani
tutaj w Grazu, aby spojrzeæ na nasze niedoci¹gniêcia i upadki w œwietle Bo-
¿ego wezwania do pojednania. Jedynie wówczas, kiedy zdobêdziemy siê na
nazwanie po imieniu naszych b³êdów i zaniedbañ, kiedy bêdziemy gotowi na
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przyjêcie cierpienia, którego Ÿród³em by³a niesprawiedliwoœæ, mo¿emy mieæ
nadziejê na uwolnienie siê z tych ciê¿arów i znalezienie nowych dróg prowa-
dz¹cych nas ku przysz³oœci. Pojednanie, przychodz¹ce od Boga, prowadzi
nas przez w¹sk¹ bramê skruchy na szerokie obszary ¿ycia pojednanego.

13.  Sposób, w jaki mówimy tutaj o grzechu w kontekœcie pojednania, nie jest
tylko i wy³¹cznie zorientowany na niew³aœciwe zachowanie siê osób czy
grup. Pierwszym naszym ¿yczeniem jest zwrócenie uwagi na wymiary z³a,
które g³êboko zakorzeni³y siê w naszej pamiêci jako chrzeœcijañskich wspól-
not w Europie i które przeœladuj¹ nas a¿ do chwili obecnej.

Podzia³y miêdzy Koœcio³ami

14. Solidarni wobec Boga wyznajemy, ¿e zaciemniliœmy jednoœæ, o któr¹ mo-
dli³ siê Chrystus (zob. J 17,20n). Ukazaliœmy œwiatu niegodne chrzeœcijañstwa
widowisko rozdaræ i podzia³ów. Jest to negatywna konsekwencja faktu, ¿e
w okresie biegu historii wyci¹gano ró¿ne wskazania dla ¿ycia naszych Koœcio-
³ów. Prowadzi³o to czêsto do wzajemnych oskar¿eñ, potêpieñ czy przeœladowañ.
W ten sposób ulega³a os³abieniu wiarygodnoœæ naszego wspólnego chrzeœcijañ-
skiego œwiadectwa.

Chrzeœcijanie i ¯ydzi

15. Mamy za sob¹ d³ug¹ historiê winy w odniesieniu do narodu ¿ydowskiego.
Chocia¿ wed³ug cia³a Jezus nale¿a³ do narodu ¿ydowskiego i wiara nasza jest œci-
œle zwi¹zana z wiar¹ ludu Przymierza, to jednak a¿ do tej chwili w naszej kultu-
rze widoczne s¹ wyraŸne œlady antysemityzmu. Poprzez wieki ¯ydzi byli przeœla-
dowani w wielu czêœciach Europy. Przyk³ady tego siêgaj¹ czasów wczesnego
chrzeœcijañstwa i powtarza³y siê w przeœladowaniach w okresie Œredniowiecza.
Szczególnie w naszym stuleciu Europa by³a œwiadkiem okropnej tragedii Shoah.
Z wdziêcznoœci¹ wspominamy tych chrzeœcijan, którzy kosztem w³asnego ¿ycia
ratowali ¯ydów od œmierci. Mimo tego przejawy antysemityzmu pojawiaj¹ siê
raz po raz w naszym czasie.

Kobiety i mê¿czyŸni

16.  Wyznajemy przed Bogiem, ¿e w naszych Koœcio³ach ci¹gle jeszcze widoczna
jest pozbawiona szlachetnoœci postawa wzglêdem kobiet. Bóg stworzy³ mê¿-
czyznê i kobietê na swój w³asny obraz. Jezus Chrystus, Bóg wcielony, spo-
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gl¹da³ na mê¿czyznê i kobietê jako na równych sobie, nie widzia³ ich ró¿nic, lecz
ich równoœæ, co zosta³o wyra¿one w Gal 3,28. Mimo to, nadal istnieje przekona-
nie, poparte niekiedy odniesieniami do Pisma Œwiêtego i tradycji, ¿e kobiety s¹
w mniejszym stopniu obrazem Boga ni¿ mê¿czyŸni, a w konsekwencji, ¿e ca³e
ich istnienie oraz rola s¹ mniej wartoœciowe i mniej godne szacunku. Tak wiêc
kobiety by³y podporz¹dkowane mê¿czyznom w rodzinie, Koœciele i spo³eczeñ-
stwie. W naszych Koœcio³ach objawia siê to np. w tym, ¿e ci¹gle jeszcze brak
wystarczaj¹cego miejsca dla kobiet, aby mog³y wyraziæ w pe³ni bogactwo swoje-
go charyzmatu i powo³ania. Fizyczna przemoc mê¿czyzn nad kobietami rozci¹ga
siê od systematycznej, ekonomicznej i politycznej dyskryminacji, do codzien-
nych form domowego ucisku. Je¿eli powa¿nie zostanie potraktowane znaczenie
chrztu, jako w³¹czenia wszystkich ochrzczonych do jednego cia³a Chrystusa,
wszystkie akty przemocy wzglêdem kobiet, podobnie jak wzglêdem ka¿dego
ludzkiego istnienia, musz¹ zostaæ odebrane jako akty rani¹ce cia³o Chrystusa.

Roz³am miêdzy pokoleniami

 17. Przyznajemy przed Bogiem, ¿e my jako Koœcio³y chrzeœcijañskie, przyczyni-
liœmy siê do roz³amu miêdzy pokoleniami. Zarówno spo³eczeñstwa jak i Ko-
œció³ tworz¹ wszystkie pokolenia – dzieci, m³odzie¿, doroœli oraz ludzie star-
si. Jednak zarówno procesy jak i struktury decyzyjne – mimo i¿ dotycz¹
wszystkich – ograniczaj¹ siê do konkretnych pokoleñ. Jest to sprzeczne z dy-
namicznym obrazem Koœcio³a rozumianego jako pielgrzymuj¹cy lud Bo¿y,
za który wszyscy ochrzczeni musz¹ czuæ siê odpowiedzialni, odpowiednio do
otrzymanych charyzmatów.

Urojenie narodów europejskich o wy¿szoœci

18. Liczne z naszych Koœcio³ów mia³y wp³yw na kszta³towanie siê poczucia europej-
skiej wy¿szoœci, które usprawiedliwia³o europejsk¹ dominacjê nad narodami zie-
mi. Wielu naszym Koœcio³om brakowa³o œwiadomoœci albo te¿ si³y, aby przeciw-
stawiæ siê niszczeniu obcych kultur, aby zapobiegaæ ludobójstwu i podj¹æ walkê
z handlem niewolnikami. Czêsto imperia oraz struktury w³adzy otrzymywa³y od
nas religijne uzasadnienie. A¿ do dziœ ten rodzaj europejskiej wy¿szoœci daje o
sobie znaæ, kiedy uwa¿amy, ¿e przys³uguje nam prawo do posiadania bogactw i
zajmowania rynków innych kontynentów, przy równoczesnym ignorowaniu ich
dotkliwych problemów i odprawiaj¹c z niczym ich lud, bêd¹cy w potrzebie.
Równa siê to zdradzie Boga, który mi³uje wszystkich ludzi niezale¿nie od ich
rasy, religii i kultury. Z tych racji nie wolno nam zachowaæ milczenia.
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Nadu¿ywanie stworzenia

19. Nie ¿yliœmy zgodnie z Bo¿ym przykazaniem i nie odnosiliœmy siê do ca³ego
stworzenia z szacunkiem, troszcz¹c siê o jego integralnoœæ. Niew³aœciwie od-
czytaliœmy biblijn¹ radê czyñcie sobie (ziemiê) poddan¹. Uwa¿aliœmy, ¿e
daje ona nam prawo do eksploatacji bogactw stworzenia w sposób samowol-
ny i egoistyczny, gdy tymczasem by³a ona wezwaniem do zarz¹dzania. A¿ do
dzisiaj, i to pomimo lepszego rozeznania, nadal trwamy w naszych przyzwy-
czajeniach i wygodnych dla nas zwyczajach konsumpcyjnych.

Skrucha nie ukrywa ró¿nic miêdzy nami

20. W zwierciadle dobroci Boga widzimy nie tylko nasz¹ wspóln¹ winê wzglêdem
Boga i potrzebê otrzymania przebaczenia od Niego, lecz tak¿e zaci¹gniêty
przez nas d³ug wzglêdem siebie i œwiata. To wyostrzenie naszego sumienia
prowadzi nas do wymienienia ró¿nych stopni winy i cierpienia, jakie istniej¹
poœród nas. Kobiety cierpia³y i cierpi¹ nadal wiêcej ni¿ mê¿czyŸni. Dzieci cier-
pia³y bardziej ni¿ osoby doros³e. Narody mniejsze by³y i s¹ nadal wystawione
na agresjê ze strony narodów silniejszych i pozbawione s¹ jakiejkolwiek obro-
ny. Deptanie praw mniejszoœci trwa nieprzerwanie. Potwierdza to np. sytuacja
Romów, których gorzka historia bycia oczernianymi i przeœladowanymi w gra-
nicach Europy jest pe³n¹ wstydu rzeczywistoœci¹. Sprawdza siê to tak¿e w od-
niesieniu do ludzi z Afryki i Azji, Ameryki £aciñskiej i Karaibów, nieustannie
padaj¹cych ofiarami nienawiœci rasowych i ksenofobii. Nie chcemy wybielaæ
g³êbokich ró¿nic, istniej¹cych pomiêdzy winnymi oraz ich ofiarami. Nie chce-
my twierdziæ, ¿e wszyscy jesteœmy winni, albo ¿e wszyscy cierpieliœmy w jed-
nakowy sposób. Tak wiêc ci spoœród nas, którzy pochodz¹ z Europy Zachod-
niej s¹ szczególnie zobowi¹zani wyraziæ w sposób jasny, ¿e przez wiele lat od-
wrócili siê od cierpieñ chrzeœcijan, zmuszonych do ¿ycia w krajach o ustroju
komunistycznym. Nie mówimy tutaj o zapominaniu. Chodzi tutaj o coœ wiêcej
ni¿ tylko o szacunek dla naszej pamiêci. Pojednanie miêdzy nami widzimy na
zasadzie podejmowania ci¹g³ych wysi³ków zmierzaj¹cych do uwolnienia na-
szej pamiêci od goryczy i represji panuj¹cych w przesz³oœci.

Pojednanie nie jest zast¹pieniem sprawiedliwoœci i prawdy

21.  Chcielibyœmy wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e orêdzie pojednania nie ignoruje poszu-
kiwañ sprawiedliwoœci i prawdy. Jest czymœ niefortunnym, ¿e s³owo „pojed-
nanie” dla wielu ludzi sta³o siê bezwartoœciowe, poniewa¿ u¿ywano go w
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przesz³oœci, aby zapomnieæ o winie i zarzuciæ p³aszczem fa³szywej wyrozu-
mia³oœci te wydarzenia, które dopomina³y siê publicznej oceny. Ka¿dy, kto
cierpi niesprawiedliwoœæ, musi mieæ prawo do skorzystania z systemu s¹do-
wego, który pozostaje w rêkach sêdziów, wolnych od korupcji i gwarantuj¹-
cych sprawiedliwy proces prawny, aby pokrzywdzony odzyska³ utracon¹
godnoœæ a poniesione szkody zosta³y wyrównane. Ka¿dy, dopuszczaj¹cy siê
³amania prawa, musi liczyæ siê z mo¿liwoœci¹ ukarania. Osoba, która dopu-
œci³a siê niesprawiedliwoœci, nie ma prawa prosiæ o pojednanie, ani te¿ nie
mo¿na oczekiwaæ, ¿e gotowoœæ do przebaczenia u osoby zranionej pojawi siê
w sposób automatyczny.

£aska jest wiêksza od sprawiedliwoœci

22.  Pomimo to uwa¿amy, ¿e prawa, które s¹ ustanawiane przez ludzi i przez nich
zachowywane, musz¹ siê opieraæ na Bo¿ym wspó³czuciu. Jest to jedyna for-
ma zabezpieczenia siê przed niebezpieczeñstwem prawa, wy³¹cznie jako na-
rzêdzia sprawowania w³adzy albo wyrazu czyichœ egoistycznych interesów.
Bo¿e pojednanie idzie znacznie dalej ni¿ wszelka pokuta, zadoœæuczynienie
albo poprawa, które zapewniæ mo¿e nasz system prawny. Pojednanie bowiem
potrafi uleczyæ nasze zranione ¿ycie i przywróciæ nam utracon¹ godnoœæ.
Dotkniêci moc¹ tego rodzaju pojednania nie potrzebujemy ju¿ d³u¿ej liczyæ i
porównywaæ naszego cierpienia z cierpieniem innych, nie mo¿emy równie¿
zaprzeczaæ i t³umiæ naszej winy. Podobni do osób, które otrzyma³y nieskoñ-
czon¹ i nieogarnion¹ ³askê od Boga, uczymy siê, ¿e jest ona wiêksza ni¿
samo prawo.

W szkole mi³osierdzia

23. B¹dŸcie mi³osierni, jak Ojciec wasz jest mi³osierny – mówi £ukasz 6,36. Jed-
nym z wielu ma³o znanych œwiadków tego przes³ania by³ Izaak Syryjczyk
(VII w.). Sugerowa³ on, ¿e nasze ¿ycie jako chrzeœcijan powinno byæ podob-
ne do wst¹pienia do szko³y mi³osierdzia. By³ on g³êboko przekonany, ¿e
Duch mi³osiernego Boga pragnie uczyniæ w nas mi³osierne serce. – Czym jest
serce mi³osierne? – Jest pa³aniem serca (cz³owieka) do ca³ego stworzenia:
do ludzi, ptaków i zwierz¹t, i do demonów, i do wszystkiego co istnieje...
Z wielkiego wspó³czucia serce mu siê œciska i nie mo¿e znieœæ, kiedy s³yszy
lub widzi, ¿e dzieje siê jakaœ krzywda lub choæby najmniejsze cierpienie
w stworzeniu... (z Homilii 71). S³owa te mówi¹ o duchowoœci „wspó³cierpie-
nia” z Bo¿ym stworzeniem i przywo³uj¹ na myœl radykaln¹ pokorê i ubóstwo
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wielu chrzeœcijañskich ruchów reformy, w szczególnoœci œw. Franciszka z
Asy¿u. To „wspó³cierpienie z” jest czymœ wiêcej ni¿ tylko wyrazem zrozu-
mienia czy litoœci. U jego podstaw znajduje siê pe³na znajomoœæ cierpienia
ofiar, st¹d szuka ono mo¿liwoœci duchowego odnowienia tych, którzy zostali
upokorzeni i prosi winnych, aby zrezygnowali z u¿ywania w sposób niew³a-
œciwy swojej w³adzy. Duchowo odnawia i naprawia, i posuwa naprzód
kszta³towanie siê zasad praktyki pojednania. Swój pe³ny wyraz znajduje ono
w s³owach przykazania Jezusa: Jak Ja was umi³owa³em, ¿ebyœcie i wy tak siê
mi³owali wzajemnie. Po tym wszyscy poznaj¹, ¿eœcie uczniami moimi, jeœli
bêdziecie siê wzajemnie mi³owali (J 13,34-35). Jest rzecz¹ konieczn¹ a zara-
zem mo¿liw¹ ¿yæ t¹ wzajemn¹ i wspó³cierpi¹c¹ mi³oœci¹.

Strumieñ mi³oœci miêdzy pokoleniami

24. Szko³a mi³osierdzia istnieje zatem w naszym czasie i w wielu miejscach.
Swój pierwszy wyraz znajduje w rodzinie. Wiele kobiet i mê¿czyzn, dziad-
ków, rodziców i dzieci, krewnych i przyjació³ daje o tym codziennie œwiadec-
two poprzez ciche i nie rzucaj¹ce siê w oczy gesty mi³osierdzia. Strumieñ
mi³oœci p³ynie z jednego pokolenia do nastêpnego. Jest podtrzymywany bez
fanfar, wszêdzie tam, gdzie Ÿród³o sporów zostaje wyjaœnione, gdzie z³e czy-
ny naprawiane s¹ za pomoc¹ dobrych, a ludzie usi³uj¹ odnieœæ zwyciêstwo
nad swoimi przeciwnikami poprzez przyjaŸñ i mi³oœæ (zob. Mt 5,44). Ponie-
wa¿ wiemy, jak daleko siêgaj¹ konflikty miêdzy pokoleniami i jak szeroki
zasiêg posiada przemoc miêdzypokoleniowa, ponownie podkreœlamy wa¿-
noœæ dzie³a pojednania w ³onie rodzaju ludzkiego i miêdzy pokoleniami.
Podkreœlanie godnoœci osób starszych, obejmowanie opiek¹ ludzi s³abych
i zabezpieczanie prawa dzieci do ¿ycia, równie¿ i tych nienarodzonych, daje
œwiadectwo o cz³owieczeñstwie naszych spo³eczeñstw. Afirmacja godnoœci
i œwiêtoœci ¿ycia jest wielkim wyzwaniem, przed którym stoj¹ Koœcio³y.

Osoby pojednane s¹ pracownikami na rzecz radoœci

25. W szkole mi³osierdzia widzialna jednoœæ (koinonia) Koœcio³ów jest jednym
z g³ównych tematów, którymi nale¿y siê zaj¹æ. Aposto³ upomina chrzeœcijan
z Efezu, aby postêpowali w sposób godny powo³ania... znosz¹c siebie nawza-
jem w mi³oœci, usi³uj¹c zachowaæ jednoœæ Ducha dziêki wiêzi, jak¹ jest pokój
(Ef 4,1b-3). Jest wiele powodów do wyra¿enia wdziêcznoœci za drogi, po-
przez które zbli¿yliœmy siê do siebie. Mamy tutaj na myœli np. deklaracjê Pi¹-
tego Europejskiego Spotkania Ekumenicznego Konferencji Koœcio³ów Euro-
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pejskich i Rady Konferencji Episkopatów Europy (Santiago de Compostela,
1991), Konkordiê Leuenbersk¹, Uzgodnienie z Miœni i Porvoo. Równocze-
œnie jesteœmy zobowi¹zani zauwa¿yæ, ¿e pojawiaj¹ siê nowe trudnoœci i z³o-
¿one sytuacje, które wzywaj¹ nas to podejmowania nowych inicjatyw. Na
wzór wczeœniejszych pokoleñ, jesteœmy wezwani do budowania widzialnej
jednoœci, któr¹ dla nas jest Chrystus. Jesteœmy j¹ winni œwiatu dla zachowa-
nia s³owa pojednania wewn¹trz i pomiêdzy naszymi Koœcio³ami. Oznacza to,
¿e nale¿y nazwaæ szczerze po imieniu te rzeczy, które ci¹gle jeszcze nas
dziel¹, co pozwoli nam uwolniæ siê od zastrze¿eñ i podejrzeñ. Oznacza to
równie¿ podejmowanie wspólnie wszystkiego, co mo¿liwe, z czystym sumie-
niem. To znacznie wiêcej, ani¿eli powszechnie nam siê wydaje. Kobiety wy-
kaza³y szczególn¹ pomys³owoœæ rozwijaj¹c duchowoœæ s³u¿by i dzielenia siê.
Aposto³ Pawe³ mówi: Nie ¿eby okazaæ nasze w³adztwo nad wiar¹ wasz¹, bo
przecie¿ jesteœmy wspó³twórcami radoœci waszej; wiar¹ bowiem stoicie
(2 Kor 1,24). Obejmuje to modlitwê i wstawiennictwo, pos³ugê s³u¿by na
rzecz s¹siadów i lokalnych spo³ecznoœci, wspólne programy edukacyjne, pro-
jekty wspólnej s³u¿by oraz wspólne programy duszpasterskie i misyjne.
Uwa¿amy za wa¿ne, aby Koœcio³y wiêkszoœciowe szanowa³y i by³y podpor¹
dla Koœcio³ów mniejszoœciowych w swoich krajach.

Pojednana wspó³praca i dialog
z innymi religiami i kulturami

26.  Staramy siê wzi¹æ sobie do serca s³owa, ¿e Bóg jest niedaleko od ka¿dego
z nas, o czym mówi³ Aposto³ Pawe³ do Ateñczyków (Dz 17,27). Lojalnoœæ
w³asnej wierze powinna iœæ w parze z szacunkiem dla osób o innych
przekonaniach. Koœcio³y stoj¹ przed nagl¹c¹ koniecznoœci¹ refleksji nad za-
le¿noœci¹ pomiêdzy Ewangeli¹ i kultur¹. Wa¿ne jest równie¿, aby zastanowiæ
siê nad naszym sposobem prowadzenia misji. Znaczenie tego rodzaju posta-
wy staje siê jasne dopiero wówczas, kiedy przypomnimy sobie wojny religij-
ne, które pozostawi³y œlady krwi na historii naszego kontynentu. Równie¿
i dziœ ró¿nice religijne mog¹ staæ siê narzêdziami politycznych konfliktów.
Dlatego na Koœcio³ach spoczywa odpowiedzialnoœæ czuwania – czynnie i
z przekonaniem – nad zerwaniem z odziedziczonymi z przesz³oœci stereoty-
pami nieprzyjació³ oraz tworzenia trwa³ych systemów przymierzy. Nie mo¿e-
my pozwoliæ, aby ró¿ne przekonania religijne u¿ywane by³y dla usprawiedli-
wienia konfliktów zbrojnych. Oznacza to równie¿ dla nas, ¿e musimy praco-
waæ nad rozwianiem nieporozumieñ i rywalizacji w odniesieniu do innych
religii. W przeciwieñstwie do wszystkich tych, którzy przepowiadaj¹ nie-
uchronny „upadek cywilizacji”, my staramy siê promowaæ tolerancjê
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i wspó³pracê. Szczególnie pilne zadanie widzimy w odniesieniu do islamu,
nie tylko z tego wzglêdu, i¿ 30 milionów muzu³manów ¿yje we wspó³czesnej
Europie, lecz dlatego ¿e chrzeœcijañstwo i islam maj¹ d³ug¹ i gorzk¹ historiê
wzajemnego obwiniania siê i nienawiœci, które nale¿y pokonaæ w duchu do-
bros¹siedzkiego pojednania. Równie¿ i ludzie m³odzi maj¹ szczególn¹ rolê
do odegrania we wspó³czesnym dialogu miêdzyreligijnym i miêdzykultural-
nym. Proces globalizacji, wzmo¿ona aktywnoœæ przemieszczania siê i bar-
dziej efektywne œrodki komunikacji pomog³y stworzyæ nowe mo¿liwoœci dla
tego rodzaju dialogu oraz nowej otwartoœci i tolerancji wobec ró¿norodnoœci.

Ochrona s³abych – bardziej ³agodn¹ ekonomi¹

27.  Europa jest obecnie bogatym kontynentem, nie tylko pod wzglêdem jej bo-
gactw naturalnych, lecz tak¿e w swoich tradycjach ludzkiej inicjatywy i twór-
czoœci. Mimo to, ci¹gle wzrasta armia bezrobotnych korzystaj¹cych z zasi³ków
spo³ecznych, liczba bezdomnych i potrzebuj¹cych. Wolnoœæ polityczna i umoc-
nienie demokracji, które zrobi³y tak du¿y postêp w naszych spo³eczeñstwach
od 1989 roku, stale powiêkszaj¹ zró¿nicowanie uwarunkowañ ekonomicznych
i spo³ecznych. Ci, którzy dotkniêci s¹ najwiêkszym cierpieniem, to osoby w
podesz³ym wieku, liczne rodziny, matki samotnie wychowuj¹ce dzieci oraz lu-
dzie m³odzi. Osoby o ró¿nym stopniu upoœledzenia, jak nigdy, spychane s¹ na
margines, mimo i¿ niektóre kraje podjê³y wysi³ki zmierzaj¹ce do poszerzenia
zakresu mo¿liwoœci ich samorealizacji. Szukaj¹cy azylu s¹ za³atwiani odmow-
nie w ca³ej Europie, a jednoczeœnie wszêdzie mno¿¹ siê przypadki rasizmu.

28. W zwierciadle Bo¿ego mi³osierdzia nasze spo³eczeñstwo, osadzone na grun-
cie konkurencji i ukszta³towane na bazie wy³¹cznie finansowego interesu po-
g³êbionego chêci¹ zysku, cechuje g³êboki brak szacunku i mi³osierdzia. My,
jako Koœcio³y, opowiadamy siê za rozwojem systemów ekonomicznych, któ-
re mia³yby na celu ochronê ludzi s³abych we wszystkich zak¹tkach ziemi i
które ukierunkowane by³yby na wrodzon¹ godnoœæ wszelkiego ludzkiego ist-
nienia. Poszukujemy systemów, które by³yby w stanie umo¿liwiæ cz³owieko-
wi rozwój jego duchowego bogactwa, nie tylko dla powiêkszenia zysku, lecz
tak¿e w imiê solidarnoœci z innymi ludŸmi i dla rozwi¹zania problemów spo-
³ecznych poprzez wspó³pracê miêdzy pañstwem a indywidualnymi i grupo-
wymi inicjatywami. Rzecz¹ szkodliw¹ i bez sensu jest zamykanie siê Europy
w twierdzê i brak jej zainteresowania siê bied¹ innych kontynentów. Podob-
nie prawo do ¿ycia nastêpnych pokoleñ nak³ada na nas ¿yj¹cych obecnie
obowi¹zek zaprzestania przerzucania na nie kosztów z³ego gospodarowania.
Konsekwencje pojednania prowadz¹ tak¿e do rezygnacji z kumulowania nad-
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miernych korzyœci i nieumiarkowanej konsumpcji. Naszym zadaniem jest
opracowaæ kryteria dla rozwi¹zañ spo³ecznych, ekonomicznych i politycz-
nych problemów, które pozwol¹ nam je widzieæ w relacji do ludzkiej godno-
œci, do sprawiedliwoœci, wolnoœci i solidarnoœci.

Pojednanie i polityka pokoju

29.  Dziedzina polityki jest wa¿n¹ aren¹ dla pojednania. Opowiadamy siê za roz-
wojem pojêcia takiego bezpieczeñstwa, które objê³oby ca³¹ Europê i które
nie by³oby zagro¿eniem dla innych czêœci œwiata. Rozwój wspólnych instytu-
cji demokratycznych oraz polityczna i ekonomiczna wspó³praca ca³ego re-
gionu europejskiego wp³yn¹ na wzmocnienie jego stabilnoœci, zmniejszaj¹c
tym samym niebezpieczeñstwo konfliktu. Z drugiej strony, je¿eli niektóre
czêœci Europy bêd¹ wy³¹czone ze struktur bezpieczeñstwa, ci¹gle pojawiaæ
siê bêd¹ okazje do politycznych manipulacji dawnymi napiêciami. Potwier-
dzamy oœwiadczenie Zgromadzenia w Bazylei, ¿e w ¿adnym z naszych kra-
jów i na ¿adnym miejscu naszego kontynentu nie istnieje sytuacja, która wy-
maga³aby czy usprawiedliwia³aby u¿ycie przemocy (zob. nr 61). Nieza-
chwianie trwamy w naszym przekonaniu, ¿e pojednanie miêdzy narodami
jest mo¿liwe, mimo i¿ termin ten by³ czêsto u¿yty w sposób niew³aœciwy.
Opowiadamy siê wiêc za promocj¹ rozwoju i podtrzymaniem dobrowolnej
s³u¿by na rzecz sprawiedliwoœci, pokoju i integralnoœci stworzenia.

Pojednanie w domostwie ¿ycia

30. Tak siê sk³ada, ¿e jesteœmy pierwszym pokoleniem w d³ugiej historii ludzkoœci,
które zdolne jest ogl¹daæ t¹ ziemiê z odleg³oœci. Znamy j¹ jako „niebiesk¹ plane-
tê”, otoczon¹ cienkimi warstwami powietrza i gazów, pozornie zagubion¹ w bez-
kresie wszechœwiata. Tym bardziej w zdumienie wprawia nas fakt, ¿e ziemia ta
jest w stanie pomieœciæ tak wielorakie bogactwo ¿ywych stworzeñ. Œwiadomi
jednak jesteœmy faktu, ¿e jest ona planet¹ ma³¹, ograniczon¹ i podatn¹ na rany,
mimo i¿ przyzwyczailiœmy siê myœleæ o niej, jako o „œwiecie bez koñca”. St¹d
te¿ wydawa³o nam siê, ¿e dysponujemy pe³n¹ wolnoœci¹ eksploatacji bogactw
ziemi, nie uwzglêdniaj¹c ich wewnêtrznej wartoœci i nie bior¹c pod uwagê ich
granic. Teraz jednak uœwiadamiamy sobie, ¿e przekraczamy granice jej wytrzy-
ma³oœci i pustoszymy ¿ywe domostwo, które jest równie¿ naszym domem. Po-
jednanie z natur¹ oznacza dla nas, miêdzy innymi, zabezpieczenie nienaruszania
warunków klimatycznych i stref ekologicznych oraz opowiedzenie siê za nie po-
gwa³caniem uk³adu genetycznego wszystkich gatunków.
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Pojednanie a powszechny rozdzia³ dóbr

31. Historia Europy a tak¿e historia naszych Koœcio³ów przeplata siê na wiele
sposobów z histori¹ innych kontynentów. Okres kolonializmu przyczyni³ siê
do pojawienia siê nowych obszarów, które przesz³y pod w³adzê wielkich mo-
carstw uzurpuj¹cych sobie prawo do rz¹dzenia nimi. Europa pozostaje nadal
znacz¹c¹ si³¹ w œwiecie, a bie¿¹ce plany id¹ce w kierunku umocnienia i po-
szerzenia Wspólnoty Europejskiej jeszcze bardziej umocni¹ jej pozycjê. Jed-
nak w tej tzw. „Globalnej Wiosce”, pañstwu bêdzie coraz trudniej zadoœæ-
uczyniæ wymaganiom swoich obywateli, domagaj¹cych siê dobrobytu. Rów-
nie¿ w miarê pog³êbiania siê globalizacji wzrastaæ bêdzie realne
niebezpieczeñstwo, ¿e ludzie coraz bardziej bêd¹ uzale¿niali siê od praw ryn-
kowych i ekonomicznych. Jako osoby wierz¹ce nie mo¿emy siê zgodziæ, aby
bogactwo pozostawa³o w rêkach tylko uprzywilejowanej grupy ludzi. Global-
na mo¿liwoœæ musi iœæ w parze z globalnym sposobem zarz¹dzania i globali-
zacji rynku musi odpowiadaæ globalna solidarnoœæ. Ziemia jest naszym cen-
nym lecz zarazem s³abym domem. Potrzeba wiêc, abyœmy oszacowali nasz
wk³ad w zniszczenie œrodowiska oraz poddali rewizji roz³o¿enie finansowych
d³ugów miêdzy narodami œwiata. Prawdziwe pojednanie wzywa nas tak¿e do
oceny s³usznoœci obecnych praktyk zarz¹dzania, produkcji i konsumpcji. Na-
sza gotowoœæ do rezygnacji z niesprawiedliwej przewagi jest kluczowym wa-
runkiem dla bardziej sprawiedliwego rozdzia³u oraz ochrony bogactw ziemi.

Pojednanie – akceptacja naszej ograniczonoœci

32. Pojednanie nie jest wy³¹cznie przedmiotem etycznych wyzwañ. Myœl zapo-
mnienia i rezygnacji wskazuje na kwestie znajduj¹ce siê w samym sercu
ludzkiej egzystencji. Poza pragnieniem posiadania, kontroli i obrony wszyst-
kiego, co tylko mo¿liwe, jesteœmy œwiadomi równie¿ iluzorycznoœci naszych
wysi³ków zmierzaj¹cych do zaprzeczenia bliskoœci œmierci, czy nawet zabez-
pieczenia siebie przed niebezpieczeñstwami, które niesie ¿ycie oraz
utrzymywaniem ich pod tak¹ kontrol¹, na jak¹ nas tylko staæ. Gdy tylko
uœwiadomimy sobie, ¿e jesteœmy ograniczeni, otwieramy siê na te mo¿liwo-
œci, jakie przys³uguj¹ nam, jako stworzeniom rozumnym i innym stworze-
niom, zamieszkuj¹cym wspólnie ograniczony œwiat. Kiedy uczymy siê liczyæ
dni nasze (Ps 90,12) zbli¿amy siê do miary naszego cz³owieczeñstwa, a tym
samym jesteœmy bli¿si godnoœci wszystkich stworzeñ. Mówi¹c o szkole mi³o-
sierdzia nie mamy na myœli enklawy kontemplacji, co raczej pewien rodzaj
oporu przeciw szeroko rozpowszechnionej tendencji dzielenia ludzi na „zwy-
ciêzców” i „pokonanych” oraz do wartoœciowania ich wed³ug tych kryteriów.
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Wiemy, ¿e jesteœmy istnieniami ograniczonymi, ale ci¹gle jednak wierzymy,
¿e mo¿emy siê spodziewaæ nowego nieba i nowej ziemi. Ci¹gle towarzyszy
nam horyzont oczekiwañ Królestwa Bo¿ego, który pomaga nam zarazem od-
naleŸæ w³aœciw¹ miarê nas samych jako œmiertelnych podmiotów oraz wspie-
ra nasz¹ walkê z wszelkim rodzajem pokus supremacji czy wy¿szoœci. Ma-
gnificat Matki Jezusa przypomina nam, ¿e Bóg str¹ca w³adców z tronu i wy-
wy¿sza pokornych (zob. £k 1,52).

Celebracja pojednania

33.  Pojednanie obejmuje ca³oœæ naszego ¿ycia, ale poniewa¿ jest ono czymœ
wiêcej ni¿ prac¹, st¹d te¿ nie mo¿na nikogo zmusiæ do wst¹pienia na jego
drogê. Jest ono Ÿród³em energii przychodz¹cej od Boga a udzielaj¹cej siê
cz³owiekowi. Z tej racji wiele z naszych Koœcio³ów przyjmuje ¿al i pojed-
nanie jako sakrament, wskazuj¹cy na g³êboki wymiar naszej egzystencji,
który ³atwo umyka nam sprzed oczu w szaleñczym tempie codziennego
¿ycia. Ten sakramentalny wymiar zosta³ wyra¿ony na ró¿ne sposoby w na-
szych Koœcio³ach, co uœwiadamia nam, jak bardzie wiele nas ³¹czy. Doma-
gamy siê, aby niedziela by³a czymœ wiêcej ni¿ tylko dniem wolnym i aby
dziêki liturgii nabo¿eñstw by³a przestrzegana jako dzieñ œwiêty. Dajemy
przez to œwiadectwo, ¿e nie my jesteœmy w³aœcicielami czasu, lecz ¿e nasze
miejsce jest w czasie. Ka¿dy chrzest wskazuje na wyj¹tkow¹ godnoœæ ka¿-
dego ludzkiego istnienia. W wodzie chrztu wyznajemy obecnoœæ Ducha,
który jest Ÿród³em wszystkiego ¿ycia i czyni nas uczestnikami cia³a Chry-
stusa. W celebracji Eucharystii œwiêtujemy ostatecznie nasz udzia³ w dziele
Odkupiciela, który odda³ za nas swoje ¿ycie, aby nas uleczyæ i uzdrowiæ
(zob. Iz 53,5).

Czas przebaczenia w duchu pojednania

34. Widzimy wyraŸnie, jak w p³on¹cej lampie, zadania i wskazania, jakie stoj¹
przed chrzeœcijañsk¹ rodzin¹ w Europie u progu uroczystoœci roku 2000 od
narodzenia Chrystusa naszego Odkupiciela. „Rok ³aski od Pana” jest momen-
tem decyduj¹cym naszych dziejów, w którym my, niedoskonali uczniowie
Chrystusa, bêdziemy odnowieni przez Ducha, który czyni nas uczennicami i
uczniami Pana. Duch Bo¿y posy³a nas, abyœmy g³osili „Dobr¹ Nowinê”. Na-
sza chrzeœcijañska wiara wymaga od nas, byœmy wystêpowali w obronie wol-
noœci i godnoœci ludzkiej. Jako zaanga¿owani na rzecz sprawiedliwoœci, pod-
nosimy glos w obronie ubogich, dotyczy to szczególnie ubogich krajów, któ-
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rych przysz³oœæ jest zagro¿ona z racji parali¿uj¹cego zad³u¿enia oraz gospo-
darki o charakterze rabunkowym, dotycz¹cej nie odnawialnych bogactw.
Duch wzywa nas ludzi, pojednanych z Bogiem i miêdzy sob¹, do nawrócenia
i odnowy. On równie¿ wzywa nas do zaniechania tragicznych podzia³ów, któ-
re tak bardzo rani¹ Cia³o Chrystusa oraz do modlitwy i pracy. Bo¿y Duch pro-
wadzi nas w trzecie tysi¹clecie i przypomina nam o danej przez Jezusa obietni-
cy, ¿e pozostanie z nami zawsze. Duch ten nape³nia nas ufnoœci¹, odwag¹ i zro-
zumieniem, ¿e powierzona zosta³a nam pos³uga jednania.

35.  Modlitwa i s³uchanie S³owa Bo¿ego by³y dla nas w tych dniach celebracj¹
pojednania. Praktykuj¹c to doœwiadczamy daru Boga, zbli¿amy siê do siebie
i jesteœmy zdolni rozpoznaæ kolejne kroki, jakie nale¿y podj¹æ na naszej piel-
grzymiej drodze. Przypomnieliœmy sobie o wielkich dzie³ach Boga i o na-
szym zobowi¹zaniu do pójœcia za Jezusem mi³uj¹c naszych bliŸnich jak sie-
bie samych. Postanowiliœmy ochroniæ i zachowaæ nadziejê Królestwa Bo¿e-
go. B³ogoslawiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec
mi³osierdzia i Bóg wszelkiej pociechy (2 Kor 1,3)!

ORÊDZIE

I. Doœwiadczenie

1. Up³ynê³o osiem lat od chwili odbycia I Europejskiego Zgromadzenia Ekume-
nicznego w Bazylei, pierwszego tego rodzaju, które da³o radosny przedsmak
bliskich maj¹cych siê przetoczyæ przez Europê zmian, dla wielu krajów przy-
nieœæ wolnoœæ i koniec „zimnej wojny”. Dziœ gdy w czerwcu 1997 r. zgroma-
dziliœmy siê w Grazu w Austrii, euforia ulotni³a siê. Deklaracja z Bazylei o
„Sprawiedliwoœci, pokoju i zachowaniu dzie³a stworzenia”, w której zosta³o
powiedziane, ¿e Europa stoi przed szeregiem powi¹zanych ze sob¹ proble-
mów, które zagra¿aj¹ prze¿yciu ludzkoœci, sprawdzi³a siê, a nawet powróci³y
do Europy okrucieñstwa wojny i pozostawi³y nie zagojone rany.

2. Wezwani i poci¹gniêci tematem: „Pojednanie – Bo¿ym darem i Ÿród³em nowe-
go ¿ycia” przybyliœmy, mê¿czyŸni i kobiety wszystkich pokoleñ, z wielu Ko-
œcio³ów Europy, ze Wschodu i Zachodu, z Pó³nocy i Po³udnia, do Grazu.
Wœród nas by³y tak¿e przedstawicielki i przedstawiciele innych religii oraz
goœcie z innych czêœci œwiata. Jako chrzeœcijanie z Koœcio³ów, które stale jesz-
cze s¹ rozdzielone, przezywamy lêki, napiêcia, problemy i bariery jak inni
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mieszkañcy Europy, a w gruncie rzeczy jak ludzie. Lecz w sercach naszych
by³a mocna nadzieja, aby postêpowaæ na drodze pojednania. Nadzieja ta zosta-
³a wzmocniona przez obecnoœæ i udzia³ tak wielu m³odych ludzi.

3. Przybyliœmy na II Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, bo jesteœmy ludŸ-
mi wierz¹cymi, bo chcemy ¿yæ z Boskiego daru pojednania. Przybyliœmy
z nadziej¹, ¿e przyczynimy siê do jednoœci Koœcio³ów i ludzkoœci, jeœli pozwo-
limy kierowaæ siê przez ten dar w naszym codziennym ¿yciu, w ¿yciu naszych
Koœcio³ów i naszego kontynentu.

4. Bóg udziela³ nam obficie w tych dniach swego b³ogos³awieñstwa. Codzienne
nabo¿eñstwa tworzy³y istotn¹ czêœæ programu Zgromadzenia i podstawê na-
szej wspólnoty. We wspólnej modlitwie uœwiadomiliœmy sobie ponownie, ¿e w
niebie mamy mi³osiernego i wiernego Ojca, w którego wszyscy wierzymy jako
synowie i córki. W rozmyœlaniu nad s³owem Bo¿ym wyczuwaliœmy w Ewan-
gelii moc Jego ³aski, która przemienia nasze myœlenie, a ludziom, którzy siê
wokó³ Jednego Pana gromadz¹, udziela nowego ¿ycia. Duch Œwiêty, który jest
„Dawc¹ ¿ycia”, wytworzy³ atmosferê zaufania i wspó³pracy, w której mogli-
œmy otwieraæ wzajemnie dla siebie nasze serca i myœli. Odczuwaliœmy tak¿e
ból trwaj¹cych nadal podzia³ów, które podkreœlaj¹, jak ciê¿ko jest wcieliæ
w ¿ycie pojednanie, które g³osimy. Przeprowadzenie tak wielkiego zgromadze-
nia, w którym brali udzia³ delegaci i prze³o¿eni z ponad 150 Koœcio³ów oraz
ponad 10 000 ludzi z wielu przeró¿nych tradycji, wymaga³o praktycznej mi³o-
œci bliŸniego. Doœwiadczyliœmy, ¿e ekumeniczne spotkanie jest trudn¹ prac¹,
lecz tak¿e zawiera radoœæ wzrastaj¹cej jednoœci. Ruch ekumeniczny jest ju¿
sam w sobie drog¹ pojednania.

II. Refleksja

5. W Grazu mogliœmy odczuæ wra¿enie rzeczywistoœci pojednania w Chrystusie i
b³ogos³awieñstw, które mo¿na znaleŸæ na drodze prowadz¹cej ku pojednaniu –
b³ogos³awieñstwa przypomnienia ¿ydowskich korzeni naszej wiary (Rz 11, 16-
18), ponownego odkrycia naszych s¹siadów, odnowienia przyjaŸni i wzajem-
nego zaufania, co przemienia obydwie strony. Da³o to nam sposobnoœæ do
wzrastania razem i przez to kszta³towania naszej wspólnej przysz³oœci. Mamy
wizjê Europy, w której nie ma ju¿ Koœcio³ów, obywatelek i obywateli, pañstw
i ras pierwszej czy drugiej klasy i gdzie wszyscy cz³onkowie jednej europej-
skiej rodziny maj¹ g³os; takiej Europy, która jest œwiadoma swojej odpowie-
dzialnoœci i pozostaje otwarta w stosunku do innych kontynentów. Odnowione
i mocne zobowi¹zanie ze strony wszystkich Koœcio³ów odnoœnie wype³nienia
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modlitwy naszego Pana: Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie,
a ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w nas, aby œwiat uwierzy³ (J 17, 21-22),
przyczyni³oby siê z pewnoœci¹ do jednej prawdziwej zjednoczonej Europy.
Wierzymy, ¿e jest to wizja, która musi przemówiæ do wszystkich i do której
zobowi¹zujemy siê jako chrzeœcijanie.

6. Przybyliœmy na to ekumeniczne zgromadzenie nie tylko po to, aby dokonaæ wy-
miany myœli i podzieliæ siê doœwiadczeniami, lecz aby ponad s³owami podj¹æ
konkretne œrodki, w œwiadomoœci, ¿e nasze podzia³y i wrogoœci wywo³uj¹ nadal
konflikty i stanowi¹ powa¿n¹ przeszkodê aby uczyniæ widocznym dar pojedna-
nia. Dlatego prosimy Boga o przebaczenie i wyra¿amy skruchê wobec tych, któ-
rzy przez nas ucierpieli. Smucimy siê, ¿e te podzia³y istniej¹ nie tylko miêdzy
naszymi Koœcio³ami, lecz tak¿e miêdzy poszczególnymi cz³onkami naszych Ko-
œcio³ów oraz miêdzy kobietami a mê¿czyznami. Poniewa¿ te trudnoœci istniej¹
w nas jako jednostkach i w naszych Koœcio³ach, pojednanie musi rozpocz¹æ siê
przez Ducha Bo¿ego w Chrystusie, który przemienia nasze serca i umys³y.

7. Uznajemy mo¿liwoœci, jakie wynikaj¹ z rozpatrywania problemów obejmuj¹-
cych ca³y glob ziemski, ale jesteœmy tak¿e œwiadomi, ¿e przez to ludzie mog¹
staæ siê ofiarami interesów gospodarczych i rozstrzygniêæ, które le¿¹ poza ich
kontrol¹. Przepaœæ miêdzy bogatymi i ubogimi staje siê coraz wiêksza, nie tyl-
ko w innych czêœciach œwiata, lecz tak¿e w wielu krajach Europy. Bezwzglêd-
ny wyzysk nie daj¹cych siê odnowiæ zapasów ziemskich, zanieczyszczenie
œrodowiska i niszczenie systemów ekologicznych wyrz¹dzaj¹ niezmiern¹
szkodê i zagra¿aj¹ dobru przysz³ych pokoleñ i ca³ego stworzenia.

III. Wyzwanie

8. My chrzeœcijanie i Koœcio³y Europy stajemy wobec tych wyzwañ w œwiadomo-
œci naszej s³aboœci i hañby naszego roz³amu. Nie mo¿emy zaofiarowaæ ¿adnych
prostych rozwi¹zañ. Co nas porusza, to nasza chrzeœcijañska wizja pojednania.

Dar pojednania w Chrystusie pobudza nas do zaanga¿owania siê dla:

 g³oszenia i przekazywania ewangelii narodom Europy, ¿e Bóg w Chrystusie
pojedna³ œwiat z sob¹ (2 Kor 5, 18);

 niezmordowanego d¹¿enia do celu widzialnej jednoœci; w tym kontekœcie po-
winniœmy przebadaæ nasze podzia³y i zapytaæ siebie, czy nie by³y one wyni-
kiem ró¿norodnoœci, która wtedy by³a odczuwana jako podzia³, dziœ zaœ widzi-
my j¹ jako ubogacenie;
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 wdro¿enia procesu przezwyciê¿ania przesz³oœci w duchu prawdy historycznej;
 popierania wspó³pracy we wszystkich dziedzinach, ³¹cznie z misjami i otwar-

tym dialogiem, jak równie¿ unikania niszcz¹cego ducha wspó³zawodnictwa
przy wzajemnym poszanowaniu wolnoœci sumienia;

 popierania jednakowego statutu i jednakowych praw Koœcio³ów mniejszoœcio-
wych i mniejszoœci narodowych;

 wspierania pojednawczej dzia³alnoœci lokalnych zwi¹zków, oficjalnych insty-
tucji i europejskich korporacji;

 kontynuacji powa¿nych miêdzyreligijnych dialogów, w œwiadomoœci, ¿e nawet
w Europie jednostki i Koœcio³y cierpi¹ nadal ze wzglêdu na swoj¹ wiarê;

 odbycia spotkañ ekumenicznych na p³aszczyŸnie lokalnej i regionalnej celem
dalszego rozwoju doœwiadczeñ zebranych w Grazu;

 powierzenia m³odym ludziom ekumenicznej wizji przysz³oœci i kontynuowania
procesu dla sprawiedliwoœci, pokoju i ochrony stworzenia.

Koœcio³y zobowi¹zuj¹ siê:

 do jednoznacznego wyjaœnienia i zachowania ludzkich praw i demokratycz-
nych procesów;

 do wspó³pracy w staraniach usuniêcia wszelkich form przemocy, szczególnie
wobec kobiet i dzieci;

 do zwalczania wszelkich form dyskryminacji w Koœcio³ach;
 do popierania stanowiska i równouprawnienia kobiet we wszystkich dziedzi-

nach ³¹cznie z kierowniczymi funkcjami, przy przestrzeganiu w³aœciwej ka¿-
demu identycznoœci mê¿czyzn i kobiet;

 do wzmocnienia swego zaanga¿owania dla sprawiedliwoœci spo³ecznej i swej
solidarnoœci z ofiarami spo³ecznej niesprawiedliwoœci;

 do wspierania polityki o czystoœæ œrodowiska w jej w³asnych polach dzia³ania;
 do zwalczania systemów gospodarczych, które w przebiegu globalizacji wy-

wieraj¹ negatywne skutki.

Na podstawie naszego zaanga¿owania dla procesu pojednania
wzywamy usilnie przywódców politycznych

oraz wszystkie obywatelki i obywateli:

 do ochrony osoby ludzkiej i œwiêtoœci ludzkiego ¿ycia;
 do przywrócenia i utrzymania pierwszeñstwa ludzkiej osoby przed sprawami

gospodarczymi; tzn. miêdzy innymi do zwalczania bezrobocia, szczególnie
wœród m³odych ludzi;

 do walki o godnoœæ i obronê praw uciekinierów, migrantów i wypêdzonych
oraz do utrzymania prawa azylu dla uciekinierów i wolnego przez nich wyboru
miejsca zamieszkania;
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 do popierania rozbrojenia i stosowania w polityce œrodków wolnych od prze-
mocy, a stosownie do rokowañ o szerokie niszczenie broni atomowej opowia-
dania siê za uk³adem wykluczaj¹cym broñ atomow¹;

 do darowania w biblijnym duchu jubileuszu z dwutysiêcznym rokiem najubo¿-
szym krajom ich niesp³acalnych d³ugów, z zabezpieczeniem, ¿e najbardziej
uprzywilejowanym bêdzie w tym zarz¹dzeniu prosty lud;

 do podjêcia koniecznych zarz¹dzeñ, aby odwróciæ obecny trend niszczenia
œrodowiska ¿ycia i wyzysku naturalnych zasobów œwiata oraz do stworzenia
trwa³ych warunków ¿ycia dla ca³ego stworzenia.

9. Usilnie potwierdzamy nasze przekonanie, ¿e etyczny wymiar sprawiedliwoœci
w dziedzinie polityki, ekonomii, techniki i masmediów odgrywa rolê niezby-
waln¹, dziêki czemu pojednanie w ¿yciu wszystkich ludzi mo¿e staæ siê rze-
czywistoœci¹.

10. Pojednanie jako dar Bo¿y i Ÿród³o nowego ¿ycia dodaje nam odwagi, abyœmy
wspó³pracowali z naszymi siostrami i braæmi, którzy na podstawie uprzedzeñ
odnoœnie rasy, p³ci, pochodzenia etnicznego, wieku czy religii s¹ przeœlado-
wani i wykluczeni, nad budowaniem prawdziwie ludzkiego spo³eczeñstwa.
Duch pojednania wymaga, abyœmy przeciw egocentrycznemu indywiduali-
zmowi stanêli z przekonaniem, ¿e ró¿nice s¹ darem, który nadto dopomaga
nam odkryæ cudown¹ ró¿norodnoœæ Bo¿ego, jedynego w swoim rodzaju
stworzenia.

11. Jako Koœcio³y i chrzeœcijanie Europy jesteœmy zdecydowani wyznaæ dobitnie
nasz¹ solidarnoœæ z potrzebuj¹cymi, zepchniêtymi na margines i odrzucony-
mi przez œwiat, w którym ¿yjemy. Ka¿dy cz³owiek jest nam bratem lub
siostr¹, za którego czy któr¹ Chrystus umar³ i zmartwychwsta³. Ka¿dy cz³o-
wiek zosta³ stworzony na obraz Trójjedynego Boga.
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CHARTA OECUMENICA
WYTYCZNE DLA ROZWOJU WSPÓ£PRACY

KOŒCIO£ÓW W EUROPIE (2001)

Chwa³a niech bêdzie Ojcu i Synowi,
I Duchowi Œwiêtemu

Jako Konferencja Koœcio³ów Europejskich i Rada Konferencji Episkopatów
Europy, kieruj¹c siê przes³aniem obu Europejskich Zgromadzeñ Ekumenicznych
w Bazylei (1989) i Grazu (1997), ¿ywimy mocne postanowienie, by strzec i roz-
wijaæ wspólnotê, która siê wytworzy³a miêdzy nami. Dziêkujemy Bogu w Trójcy
Jedynemu, ¿e przez swego Ducha Œwiêtego kieruje nasze kroki ku coraz inten-
sywniejszej wspólnocie.

Sprawdzi³y siê ju¿ ró¿norodne formy wspó³pracy ekumenicznej. Wierni modli-
twie Chrystusa: Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie, aby
i oni w nas jedno byli, aby œwiat uwierzy³, ¿e Ty mnie pos³a³eœ (J 17,21), nie mo-
¿emy siê jednak zadowalaæ istniej¹cym stanem rzeczy. Œwiadomi naszej winy i
gotowi do nawrócenia, musimy staraæ siê przezwyciê¿aæ istniej¹ce jeszcze wœród
nas podzia³y, abyœmy mogli wspólnie i wiarygodnie zwiastowaæ narodom prze-
s³anie Ewangelii.

 Wspólnie s³uchaj¹c S³owa Bo¿ego zawartego w Piœmie Œwiêtym, wezwani do
wyznania naszej wspólnej wiary i wspólnego dzia³ania zgodnie z poznan¹
prawd¹, chcemy daæ œwiadectwo o mi³oœci i nadziei dla wszystkich ludzi.

Na naszym europejskim kontynencie – od Atlantyku po Ural, od Bieguna Pó³-
nocnego po Morze Œródziemne – który bardziej ni¿ kiedykolwiek przedtem cechuje
siê dziœ pluralizmem w dziedzinie kultury, chcemy z pomoc¹ Ewangelii zaanga¿o-
waæ siê na rzecz godnoœci osoby ludzkiej stworzonej na obraz i podobieñstwo
Boga, i jako Koœcio³y przyczyniaæ siê wspólnie do pojednania narodów i kultur.
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W tym duchu przyjmujemy tê „Kartê” jako wspólne zobowi¹zanie do dialogu
i wspó³pracy. Opisuje ona podstawowe zadania ekumeniczne, wyprowadzaj¹c
z nich szereg wytycznych i zobowi¹zañ. Na wszystkich p³aszczyznach ¿ycia ko-
œcielnego ma ona wspieraæ ekumeniczn¹ kulturê dialogu i wspó³pracy oraz do-
starczaæ w tym celu odpowiednich kryteriów. Nie ma ona jednak charakteru na-
uczaj¹co-dogmatycznego lub wi¹¿¹cego pod wzglêdem koœcielno-prawnym. Jej
autorytet polega raczej na dobrowolnym zobowi¹zaniu, jakie wziê³y na siebie eu-
ropejskie Koœcio³y i ekumeniczne organizacje. Na podstawie tego tekstu mog¹
one dla w³asnego u¿ytku sformu³owaæ uzupe³nienia i wspólne perspektywy, zaj-
muj¹ce siê konkretnymi specyficznymi wyzwaniami i wynikaj¹cymi z nich zobo-
wi¹zaniami.

I
Wierzymy w jeden, œwiêty,
katolicki i apostolski Koœció³

Staraj¹c siê zachowaæ jednoœæ Ducha w spójni pokoju: jedno cia³o i jeden
Duch, jak te¿ powo³ani jesteœcie do jednej nadziei, która nale¿y do waszego po-
wo³ania; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; jeden Bóg i Ojciec wszystkich,
który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich (Ef 4,3-6)

1. Wspólnie powo³ani do jednoœci w wierze

Zgodnie z Ewangeli¹ Jezusa Chrystusa, poœwiadczon¹ w Piœmie Œwiêtym
i wyra¿on¹ w ekumenicznym nicejsko-konstantynopolitañskim wyznaniu wiary
z 381 roku, wierzymy w Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego. Po-
niewa¿ wyznajemy tu wiarê w jeden, œwiêty, katolicki i apostolski Koœció³, przeto
nasze podstawowe ekumeniczne zadanie polega na tym, aby tej jednoœci, która
jest zawsze darem Bo¿ym, nadaæ widzialny wyraz.

Zamanifestowaniu widzialnej jednoœci stoj¹ jeszcze na przeszkodzie istotne ró¿-
nice w sprawach wiary. Istniej¹ ró¿ne pogl¹dy w takich zw³aszcza kwestiach, jak
rozumienie Koœcio³a i jego jednoœci, sakramentów i urzêdów koœcielnych. Nad t¹
sytuacj¹ nie mo¿emy przejœæ do porz¹dku dziennego. Jezus Chrystus objawi³ nam
na krzy¿u swoj¹ mi³oœæ i tajemnicê pojednania; jako Jego naœladowcy chcemy
uczyniæ wszystko, co w naszej mocy, aby przezwyciê¿yæ istniej¹ce jeszcze proble-
my i przeszkody, które s¹ w dalszym ci¹gu przyczyn¹ podzia³u miêdzy Koœcio³ami.
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Zobowi¹zujemy siê:

 us³uchaæ apostolskiego napomnienia Listu do Efezjan i d¹¿yæ usilnie do osi¹-
gniêcia wspólnego rozumienia zbawczego orêdzia Chrystusa w Ewangelii;

 dzia³aæ w mocy Ducha Œwiêtego na rzecz widzialnej jednoœci Koœcio³a Jezusa
Chrystusa w jednej wierze, która znajduje swój wyraz we wzajemnie uznanym
chrzcie i w spo³ecznoœci eucharystycznej, jak równie¿ we wspólnym œwiadec-
twie i s³u¿bie.

II
Ku widzialnej wspólnocie Koœcio³ów w Europie

Po tym wszyscy poznaj¹, ¿eœcie uczniami moimi, jeœli mi³oœæ wzajemn¹ mieæ
bêdziecie (J 13, 35)

2. Wspólne zwiastowanie Ewangelii

Najwa¿niejszym zadaniem Koœcio³ów w Europie jest wspólne zwiastowanie
Ewangelii, s³owem i czynem, dla zbawienia wszystkich ludzi. Wobec szeroko roz-
powszechnionej utraty orientacji, wyobcowania ze œwiata wartoœci chrzeœcijañ-
skich, ale równie¿ wobec ró¿norodnych poszukiwañ sensu ¿ycia, chrzeœcijanie stoj¹
przed szczególnym wyzwaniem dawania œwiadectwa swej wiary. Œwiadectwo to
wymaga zwiêkszonego zaanga¿owania i wymiany doœwiadczeñ w zakresie kate-
chezy i duszpasterstwa we wspólnotach lokalnych (parafiach). Równie wa¿ne dla
ca³ego ludu Bo¿ego jest wspólne przekazywanie Ewangelii opinii publicznej,
z czym wi¹¿e siê odpowiedzialne zaanga¿owanie w sprawy spo³eczne i polityczne.

Zobowi¹zujemy siê:

 konsultowaæ nasze plany ewangelizacji z innymi Koœcio³ami i zawieraæ z nimi
porozumienia dotycz¹ce tej kwestii dla unikniêcia szkodliwej konkurencji
i niebezpieczeñstwa nowych podzia³ów;

 uznaæ, ¿e ka¿dy cz³owiek – na mocy swobodnej decyzji sumienia – ma prawo
wyboru przynale¿noœci religijnej i koœcielnej. Nie mo¿na nikogo nak³aniaæ do
konwersji za pomoc¹ presji moralnej lub bodŸców materialnych; tak samo nie
wolno nikomu utrudniaæ konwersji, gdy jest ona wynikiem w³asnej nieskrêpo-
wanej decyzji.
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 3. Zbli¿amy siê do siebie

W duchu Ewangelii musimy wspólnie dokonaæ oceny historii Koœcio³ów
chrzeœcijañskich, która z jednej strony mo¿e wykazaæ siê wieloma dobrymi do-
œwiadczeniami, z drugiej zaœ obci¹¿aj¹ j¹ podzia³y, waœnie, a nawet konflikty
zbrojne. Ludzka wina, niedostatek mi³oœci oraz czêste nadu¿ywanie wiary i Ko-
œcio³ów dla interesów politycznych powa¿nie zaszkodzi³y wiarygodnoœci chrze-
œcijañskiego œwiadectwa.

Dlatego ekumenia rozpoczyna siê dla chrzeœcijan od odnowy serc oraz goto-
woœci do pokuty i nawrócenia. Ruch ekumeniczny przyczyni³ siê ju¿ do wzrostu
pojednania.

Rzecz¹ wa¿n¹ jest poznanie duchowego bogactwa ró¿nych tradycji chrzeœci-
jañskich, wzajemne uczenie siê od siebie i traktowanie tego jako darów. Dla dal-
szego rozwoju ekumenii spraw¹ szczególnie wa¿n¹ jest branie pod uwagê do-
œwiadczeñ i oczekiwañ m³odzie¿y oraz – gdzie to mo¿liwe – korzystanie z jej
wspó³pracy.

Zobowi¹zujemy siê:

 przezwyciê¿aæ poczucie samowystarczalnoœci i usuwaæ uprzedzenia, szukaæ
wzajemnych spotkañ i przychodziæ sobie z pomoc¹;

 wspieraæ postawê ekumenicznej otwartoœci i wspó³pracy w wychowaniu chrze-
œcijañskim, w edukacji i badaniach teologicznych.

4. Wspólne dzia³anie

Ekumenia realizuje siê ju¿ w ró¿nych formach wspólnego dzia³ania. Wielu
chrzeœcijan z ró¿nych Koœcio³ów ¿yje i dzia³a wspólnie w krêgu przyjació³ i s¹-
siadów, w miejscu pracy i rodzinie. Szczególnego wsparcia wymagaj¹ ma³¿eñ-
stwa miêdzywyznaniowe w ich d¹¿eniu do praktykowania ekumenii w ¿yciu co-
dziennym.

Zalecamy powo³ywanie i utrzymywanie dwu- i wielostronnych gremiów maj¹-
cych na celu wspó³pracê ekumeniczn¹ na p³aszczyŸnie lokalnej, regionalnej, kra-
jowej i miêdzynarodowej. Na p³aszczyŸnie europejskiej wzmacniaæ nale¿y
wspó³pracê miêdzy Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich a Rad¹ Konferencji
Episkopatów Europy i przeprowadzaæ dalsze Europejskie Zgromadzenia Ekume-
niczne.

W przypadku konfliktów miêdzy Koœcio³ami nale¿y inicjowaæ lub wspieraæ
starania na rzecz mediacji i pokoju.
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Zobowi¹zujemy siê:

 dzia³aæ wspólnie na wszystkich p³aszczyznach ¿ycia koœcielnego – wszêdzie
tam, gdzie pozwalaj¹ na to istniej¹ce warunki i gdzie przeciw wspó³pracy nie
przemawiaj¹ wzglêdy religijne lub inne nadrzêdne cele;

 broniæ praw mniejszoœci i pomagaæ w usuwaniu nieporozumieñ i uprzedzeñ
miêdzy Koœcio³ami wiêkszoœciowymi i mniejszoœciowymi w naszych krajach.

5. Wspólna modlitwa

Ekumenia ¿yje dziêki temu, ¿e wspólnie s³uchamy S³owa Bo¿ego oraz pozwa-
lamy, by Duch Œwiêty dzia³a³ w nas i przez nas. Moc¹ ³aski otrzymanej t¹ drog¹
powstaj¹ dziœ ró¿ne inicjatywy, które przez modlitwy i oddawanie czci Bogu d¹¿¹
do pog³êbienia wspólnoty duchowej miêdzy Koœcio³ami i osi¹gniêcia widzialnej
jednoœci Koœcio³a Chrystusowego. Szczególnie bolesnym znakiem rozdarcia ist-
niej¹cego miêdzy wieloma Koœcio³ami jest brak wspólnoty eucharystycznej.

W niektórych Koœcio³ach istniej¹ zastrze¿enia wobec wspólnych modlitw eku-
menicznych. Ale w dalszym ci¹gu nasz¹ chrzeœcijañsk¹ duchowoœæ kszta³tuj¹
liczne nabo¿eñstwa ekumeniczne, wspólne pieœni i modlitwy, zw³aszcza Modli-
twa Pañska.

Zobowi¹zujemy siê:

 modliæ siê jedni za drugich i w intencji chrzeœcijañskiej jednoœci;
 uczyæ siê poznawaæ i ceniæ nabo¿eñstwa i pozosta³e formy ¿ycia duchowego

innych Koœcio³ów;
 zmierzaæ do celu wspólnoty eucharystycznej.

6. Kontynuacja dialogu

Nasza faktycznie istniej¹ca jednoœæ w Chrystusie ma wiêksze znaczenie od
naszych ró¿nych stanowisk teologicznych i etycznych. Jednak¿e zamiast trakto-
waæ to zró¿nicowanie jako dar, który nas wzbogaca, spowodowaliœmy, ¿e ró¿nice
w doktrynie, w kwestiach etycznych i w prawie koœcielnym doprowadzi³y do po-
dzia³ów miêdzy Koœcio³ami; decyduj¹c¹ rolê odgrywa³y tutaj czêsto szczególne
okolicznoœci historyczne i odmienne uwarunkowania kulturowe.

Dla pog³êbienia wspólnoty ekumenicznej trzeba koniecznie kontynuowaæ sta-
rania zmierzaj¹ce do zgody opartej na wierze. Bez jednoœci w wierze nie istnieje
pe³na wspólnota koœcielna. Nie ma ¿adnej alternatywy dla dialogu.



164

CHARTA OECUMENICA WYTYCZNE DLA ROZWOJU WSPÓ£PRACY KOŒCIO£ÓW...

Zobowi¹zujemy siê:

 sumiennie i intensywnie kontynuowaæ dialog miêdzy naszymi Koœcio³ami oraz
zbadaæ, jak oficjalne gremia koœcielne mog¹ w sposób wi¹¿¹cy przyj¹æ rezulta-
ty rozmów;

 d¹¿yæ do dialogu w razie kontrowersji, zw³aszcza gdy grozi roz³am w kwe-
stiach dotycz¹cych spraw wiary i etyki, i rozwa¿aæ je wspólnie w œwietle
Ewangelii.

III
Nasza wspólna odpowiedzialnoœæ w Europie

B³ogos³awieni pokój czyni¹cy, albowiem oni synami Bo¿ymi bêd¹ nazwani
(Mt 5,9)

7. Wspólne kszta³towanie Europy

Przez stulecia ukszta³towa³ siê charakter Europy, który jest pod wzglêdem reli-
gijnym i kulturowym w g³ównej mierze chrzeœcijañski. Jednoczeœnie chrzeœcija-
nie nie potrafili zapobiec wielu cierpieniom i zniszczeniom, do których dosz³o w
Europie i poza jej granicami. Wyznajemy nasz¹ wspó³odpowiedzialnoœæ za tê
winê, prosz¹c Boga i ludzi o przebaczenie.

Nasza wiara pomaga nam wyci¹gaæ wnioski z przesz³oœci oraz czyniæ nasz¹
wiarê chrzeœcijañsk¹ i mi³oœæ bliŸniego Ÿród³em nadziei w dziedzinie moralnoœci
i etyki, edukacji i kultury, ¿ycia politycznego i ekonomicznego w Europie i na
ca³ym œwiecie.

Koœcio³y udzielaj¹ poparcia integracji kontynentu europejskiego. Bez wspól-
nych wartoœci jednoœæ nie uzyska trwa³ego fundamentu. Jesteœmy przekonani,
¿e duchowe dziedzictwo chrzeœcijañstwa stanowi inspiruj¹c¹ si³ê, która przy-
czynia siê do wzbogacenia Europy. Na fundamencie naszej chrzeœcijañskiej
wiary pracujemy na rzecz Europy wra¿liwej na problemy ludzkie i spo³eczne, w
której przestrzegane s¹ prawa cz³owieka i podstawowe wartoœci: pokój, spra-
wiedliwoœæ, wolnoœæ, tolerancja, uczestnictwo i solidarnoœæ. Przywi¹zujemy te¿
du¿e znaczenie do g³êbokiego poszanowania ¿ycia, wartoœci ma³¿eñstwa i ro-
dziny, nadrzêdnej troski o ubogich, gotowoœci przebaczania i wszechogarniaj¹-
cego mi³osierdzia.
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Jako Koœcio³y i jako wspólnoty miêdzynarodowe musimy przeciwdzia³aæ nie-
bezpieczeñstwu przekszta³cenia Europy w zintegrowany Zachód i w dezintegro-
wany Wschód. Trzeba te¿ mieæ na uwadze przepaœæ miêdzy Pó³noc¹ a Po³u-
dniem. Jednoczeœnie nale¿y unikaæ wszelkich przejawów eurocentryzmu i umac-
niaæ œwiadomoœæ odpowiedzialnoœci Europy za ca³¹ ludzkoœæ, zw³aszcza za
ubogich na ca³ym œwiecie.

Zobowi¹zujemy siê:

 d¹¿yæ do porozumienia co do treœci i celów naszej odpowiedzialnoœci spo³ecz-
nej oraz reprezentowaæ w miarê mo¿liwoœci wspólne stanowisko Koœcio³ów w
tej dziedzinie wobec œwieckich instytucji europejskich;

 broniæ podstawowych wartoœci przed wszelk¹ prób¹ ich pogwa³cenia;
 sprzeciwiaæ siê wszelkiej próbie niew³aœciwego wykorzystania religii i Koœcio-

³a dla celów etnicznych i nacjonalistycznych.

8. Pojednanie narodów i kultur

Wieloœæ tradycji regionalnych, narodowych, kulturowych i religijnych uwa¿amy
za bogactwo Europy. Wobec licznych konfliktów, zadaniem Koœcio³ów jest tak¿e
wspólna s³u¿ba na rzecz pojednania miêdzy narodami i kulturami. Wiemy, ¿e wa¿-
nym wstêpnym warunkiem dla osi¹gniêcia tego celu jest pokój miêdzy Koœcio³ami.

Nasze wspólne wysi³ki s¹ skierowane na ocenê i rozwi¹zywanie kwestii poli-
tycznych i spo³ecznych w duchu Ewangelii. Poniewa¿ szanujemy osobê i god-
noœæ ka¿dego cz³owieka ze wzglêdu na jego Bo¿e podobieñstwo, przeto bronimy
absolutnej równoœci wszystkich istot ludzkich.

Jako Koœcio³y chcemy wspólnie wspieraæ proces demokratyzacji w Europie.
Opowiadamy siê za ³adem pokojowym opartym na rozwi¹zywaniu konfliktów
bez przemocy. Potêpiamy wszelkie formy stosowania przemocy wobec ludzi, a
szczególnie wobec kobiet i dzieci.

Pojednanie polega na popieraniu sprawiedliwoœci spo³ecznej w obrêbie po-
szczególnych narodów i w stosunkach miêdzy nimi; przede wszystkim oznacza to
zasypywanie przepaœci miêdzy biednymi i bogatymi oraz zwalczanie bezrobocia.
Wspólnie chcemy przyczyniæ siê do godnego przyjmowania w Europie emigran-
tów, uchodŸców i azylantów.

Zobowi¹zujemy siê:

 przeciwstawiaæ siê wszelkim formom nacjonalizmu, który prowadzi do ucisku
innych narodów i mniejszoœci narodowych, oraz d¹¿yæ do rozwi¹zywania kon-
fliktów bez u¿ycia si³y;
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 wzmacniaæ pozycjê i równouprawnienie kobiet we wszystkich dziedzinach
¿ycia, jak równie¿ wspieraæ partnerstwo miêdzy kobietami i mê¿czyznami w
Koœciele.

9. Ochrona stworzenia

Wierz¹c w mi³oœæ Boga Stwórcy, wyra¿amy wdziêcznoœæ za dar stworzenia, za
wartoœæ i piêkno natury. Dostrzegamy jednak z przera¿eniem, ¿e naturalne zasoby
ziemi eksploatowane s¹ bez liczenia siê z ich wartoœci¹, be uwzglêdniania ich
ograniczonoœci ani dobra przysz³ych pokoleñ.

Chcemy wspólnie zaanga¿owaæ siê na rzecz zapewnienia trwa³ych warunków
¿yciowych dla ca³ego stworzenia. Ponosimy odpowiedzialnoœæ wobec Boga za
okreœlenie wspólnych kryteriów, które pozwoli³yby rozró¿niæ miêdzy tym, co lu-
dzie s¹ wprawdzie zdolni uczyniæ na podstawie osi¹gniêæ naukowych i technolo-
gicznych, ale czego ze wzglêdów etycznych czyniæ nie powinni. W ka¿dym przy-
padku godnoœæ poszczególnego cz³owieka musi mieæ pierwszeñstwo przed umie-
jêtnoœciami technicznymi.

Zalecamy wprowadzenie w Koœcio³ach europejskich ekumenicznego dnia mo-
dlitwy o ochronê stworzenia.

Zobowi¹zujemy siê:

 rozwijaæ styl ¿ycia wolny od przymusu konsumpcyjnego i przywi¹zuj¹cy zna-
czenie do jakoœci ¿ycia opartej na odpowiedzialnoœci i ograniczanie wymagañ;

 udzielaæ poparcia koœcielnym organizacjom ekologicznym i ekumenicznym
strukturom w ich staraniach na rzecz ochrony stworzenia.

10. Pog³êbianie wspólnoty z judaizmem

Jedyna w swoim rodzaju wspólnota ³¹czy nas z ludem Izraela, z którym Bóg
zawar³ wieczne przymierze. Nasza wiara uczy nas, ¿e nasze ¿ydowskie siostry i
nasi ¿ydowscy bracia s¹ umi³owanymi ze wzglêdu na praojców; nieodwo³alne s¹
bowiem dary i powo³anie Bo¿e (Rz 11,28-29). Do nich nale¿y synostwo i chwa³a,
i przymierza, i nadanie zakonu, i s³u¿ba Bo¿a, i obietnice. Do [nich] nale¿¹ ojco-
wie i z [nich] pochodzi Chrystus wed³ug cia³a (Rz 9, 4-5).

Wyra¿amy ¿al z powodu wszelkich przejawów antysemityzmu, potêpiamy
towarzysz¹ce im wybuchy nienawiœci i przeœladowania. Za antyjudaizm chrze-
œcijañski prosimy Boga o przebaczenie, a nasze ¿ydowskie rodzeñstwo o pojed-
nanie.
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 W zwiastowaniu i nauczaniu, w doktrynie i ¿yciu naszych Koœcio³ów istnieje
pilna potrzeba uœwiadamiania g³êbokiej wiêzi wiary chrzeœcijañskiej z judaizmem
i wspierania wspó³pracy chrzeœcijañsko-¿ydowskiej.

Zobowi¹zujemy siê:

 wystêpowaæ przeciw wszelkim formom antysemityzmu i antyjudaizmu w Ko-
œciele i spo³eczeñstwie;

 zabiegaæ na wszystkich p³aszczyznach o dialog z naszymi ¿ydowskimi siostra-
mi i braæmi i pog³êbiaæ go.

11. Pielêgnowanie stosunków z islamem

Muzu³manie ¿yj¹ w Europie od stuleci. W niektórych krajach europejskich sta-
nowi¹ oni silne mniejszoœci. Chocia¿ miêdzy muzu³manami i chrzeœcijanami ist-
nia³o i nadal istnieje wiele dobrych kontaktów i stosunków s¹siedzkich, to jednak
po obu stronach wystêpuj¹ te¿ powa¿ne zastrze¿enia i uprzedzenia. S¹ one rezul-
tatem bolesnych doœwiadczeñ z dalszej i bli¿szej przesz³oœci.

Chcemy nasiliæ spotkania miêdzy chrzeœcijanami i muzu³manami oraz rozwi-
n¹æ dialog chrzeœcijañsko-muzu³mañski na wszystkich szczeblach. W sposób
szczególny zalecamy wspóln¹ refleksjê na temat wiary w jednego Boga i wyja-
œnienie pojêcia praw cz³owieka.

Zobowi¹zujemy siê

 okazywaæ szacunek muzu³manom;
 wspó³pracowaæ z muzu³manami w sprawach bêd¹cych przedmiotem wspólnej

troski.

12. Spotkanie z innymi religiami i œwiatopogl¹dami

Pluralizm religijnych i œwiatopogl¹dowych przekonañ i form ¿ycia sta³ siê
cech¹ charakterystyczn¹ kultury europejskiej. Szerz¹ siê wschodnie religie i nowe
wspólnoty religijne, spotykaj¹c siê z zainteresowaniem tak¿e ze strony wielu
chrzeœcijan. Równie¿ coraz wiêcej ludzi odrzuca wiarê chrzeœcijañsk¹, traktuje j¹
z obojêtnoœci¹ lub opowiada siê za innymi œwiatopogl¹dami.

Chcemy potraktowaæ powa¿nie krytyczne pytania pod naszym adresem i pod-
j¹æ uczciw¹ dyskusjê z naszymi krytykami. Trzeba jednak dokonaæ rozró¿nienia
miêdzy wspólnotami, z którymi nale¿y szukaæ dialogu i spotkania, a takimi, przed
którymi z chrzeœcijañskiego punktu widzenia nale¿y ostrzegaæ.
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Zobowi¹zujemy siê:

 uznaæ wolnoœæ religii i sumienia jednostek i wspólnot oraz broniæ ich praw do
wyznawania wiary lub œwiatopogl¹du indywidualnie lub zbiorowo, prywatnie
lub publicznie, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych;

 d¹¿yæ do dialogu z wszystkimi ludŸmi dobrej woli, podejmowaæ z nimi proble-
my bêd¹ce przedmiotem wspólnej troski i œwiadczyæ wobec nich o naszej wie-
rze chrzeœcijañskiej.

* * *

Jezus Chrystus, jako Pan jednego Koœcio³a, jest nasz¹ najwiêksz¹ nadziej¹
na pojednanie i pokój. W Jego imieniu chcemy nadal kroczyæ w Europie
wspóln¹ drog¹. Prosimy Boga o przewodnictwo przez moc Ducha Œwiêtego.

A Bóg nadziei niechaj was nape³ni wszelk¹ radoœci¹ i pokojem w wierze, aby-
œcie obfitowali w nadziejê przez moc Ducha Œwiêtego (Rz 15, 13)

* * *

Jako przewodnicz¹cy Konferencji Koœcio³ów Europejskich i Rady Konferencji
Episkopatów Europy zalecamy tê „Kartê ekumeniczn¹” jako tekst podstawowy
wszystkim Koœcio³om i Konferencjom Episkopatów Europy, aby przyjê³y j¹ i
wykorzysta³y w lokalnych warunkach.

Wraz z tym zaleceniem podpisujemy „Kartê ekumeniczn¹” z okazji Europej-
skiego Spotkania Ekumenicznego w pierwsz¹ niedzielê po wspólnej Wielkanocy
roku 2001.

Strasburg, 22 kwietnia 2001 r.

       Metropolita Jérémie Kardyna³ Miloslav Vlk
Przewodnicz¹cy Rady Konferencji Przewodnicz¹cy Rady Konferencji
     Koœcio³ów Europejskich  Episkopatów Europy

T³um. Karol Karski
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