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Elzbieta A D A M IA K

K U  J E D N O S C I  L U D U  B O Z E G O  
Sprawozdanie ze spotkania 

wspolne j grupy roboczej C E C  i C C E E ,  1991

W dniach od 17 do 20 X 1991 roku 
w Genewie odbylo sis spotkanie wspol- 
nej grupy roboczej CEC (Conference 
of European Churches) i CCEE (Con
cilium Conferentiarum Episcopalium 
Europae) na temat ekumenicznego 
procesu na rzecz sprawiedliwosci, po- 
koju i ochrony stworzenia (JPIC). 
Grupa spotkaia sis pod hastem „po 
Bazylei” , poniewaz swe zadania widzi 
w ramach tego procesu, ktorego jak 
dot^d szczytowym punktem bylo Eu
rope jskie Zgromadzenie Ekumeniczne 
w Bazylei w czasie Swiet Zeslania Du
cha Swistego w 1989 roku.

W pracach grupy uczestniczyli:
Ze strony CEC: Jean Fischer (se- 

kretarz generalny CEC, Szwajcaria), 
Jose Leite (Portugalia, obecnie „sztab” 
CEC -  Szwajcaria), pastor Rudiger 
Noll (Niemcy, obecnie „sztab” CEC -  
Szwajcaria), dr Roger Williamson 
(Anglia), ojciec Michael Tita (Rumu- 
nia, w zastspstwie metropolity Molda- 
wii i Bukowiny -  Daniela), pani dr Rei- 
nhild Traitler (Szwajcaria -  Anglia), 
pani pastor Isabelle Graessle (Szwajca
ria). Nieobecny byl przedstawiciel 
Ewangelickiego Kosciola Braci Czes- 
kich.

Ze strony CCEE: ks. dr Ivo Fiirer 
(sekretarz generalny CCEE, Szwajca
ria), ks. biskup Alberto Ablondi (Wlo- 
chy), prof. dr Joseph A. Selling (Bel- 
gia), ks. prof. Rene Coste (Francja), 
ks. prof. dr Anton Stres (Slowenia), 
prof. dr Heinz-Giinter Stobbe (Niem
cy, zastspowal prof. P. H. Langenddr- 
fera), Elzbieta Adamiak (Polska).

Europejskie Zgromadzenie Eku
meniczne w Bazylei wpisane jest w 
kontekst calego koncyliarnego procesu 
na rzecz sprawiedliwosci, pokoju i 
ochrony stworzenia. Jest jednak wyda- 
rzeniem niepowtarzalnym i oznacza 
kamieri milowy w zakresie ekumeniz- 
mu. Bylo spotkaniem oficjalnych dele- 
gatow Kosciolow Europy, czego owo- 
cem jest uchwalony dokument korico- 
wy. Ale bylo tez spotkaniem wielu 
osob, grup i ruchow koscielnych zaan- 
gazowanych w dzialalnia spoleczne i 
ekologiczne. Bylo to wise zgromadze
nie c a l e g o  Ludu Bozego. Zgroma- 
dzeni w Bazylei przedstawiciele Kos
ciolow osiegnsli zasadnicze zgodnosc 
w zakresie „naszej wspolnej wiary” (do
kument koricowy). Probowali odczytac
wspolczesne sytuaejs swiata, istniejece 
zagrozenia dla sprawiedliwosci, pokoju 
i stworzenia, ktore se wyzwaniem dla 
chrzescijan. Nie byli jednak w stanie 
dac gotowych odpowiedzi na wiele py- 
tari i problem6w zwiezanych z tymi za- 
grozeniami (np. kultury „non violen
ce” lub podejscia do praw mniej szos- 
ci). Zagadnienia te wymagaje dalszej 
wspolpracy. Jednoczesnie dokument z 
Bazylei mowi o wielu praktycznych zo- 
bowiezaniach i zaleceniach dla Koscio- 
I6w w tej dziedzinie (temat godzien
szerszego omowienia, lecz wykraczaje- 
cy poza ramy tego sprawozdania).

Jednym z etapow kontynuacji prac 
zainicjowanych w Bazylei jest wlasnie 
wspolna grupa robocza. Powolujec je 
do zycia Komitet Wspolny C E C  i
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CCEE postawit jej nastspuj<*ce zada- 
nia:

-  Sledzenie i analiza realizacji za- 
leceri zawartych w dokumencie z Bazy- 
lei;

-  Poglsbianie podstaw teologicz- 
nych, szczegolnie w aspekcie ekumeni- 
cznej etyki spolecznej;

-  Podtrzymywanie juz istniejscych 
oraz budzenie nowyeh inicjatyw na 
rzecz pokoju w sprawiedliwosci dla ca- 
lego stworzenia.

Dla refleksji systematycznej za 
istotne uznano takie tematy, jak:

-  Krolestwo Boze -  Kosciol -  
swiat (poslannictwo Kosciola i jego 
znaczenie dla zycia w sprawiedliwosci 
i pokoju, usprawiedliwienie i sprawie- 
dliwosc, wiara i odpowiedzialnosc za 
swiat);

-  antropologia chrzescijariska;
-  kultura niestosowania przemocy

-  „non violence'1 (wolnosc sumienia i 
religii, ochrona mniejszosci, rozwi^zy- 
wanie konfliktow bez przemocy, prze- 
zwyciszenie instytucji wojny);

-  solidarnosc wewngtrz Europy i 
na plaszczyznie swiatowej (opcja na 
rzecz ubogich, wspolnota kobiety i msz- 
czyzny, tematy ekonomiczne, np. kry- 
zys zadluzenia);

-  ekologiczna zdolnosc do zycia 
przyszlego spoleczeristwa.

W pierwszym spotkaniu grupy ro- 
boczej duzo miejsca zaj^l problem sa- 
mookreslenia sis grupy, jej specyficz- 
nych zadari posrod istniej^cych juz 
inicjatyw oraz mandatu, z jakiego wy- 
stspuje. Poniewaz grupa nie otrzymala 
zadnych funduszy wlasnych, nie tyle 
mogla tworzyc nowe formy dzialania 
czy prace badawcze, ile koordynowac 
juz istniej^ce. Powinna wise pozosta- 
wac w kontakcie z wydzialami uniwer- 
syteckimi, instytutami badawczymi.

akademiami, popierac i koordynowac
ich wspolpracs*

Na pierwszym spotkaniu dyskuto- 
wano dwa projekty: prof. H. -G. Stob- 
be i dra R. Williamsona. Projekt prof. 
Stobbe (Kryzys globalny i proves kon- 
cyliarny. Formy postrzegania sytuacji i 
reakeji ze strotiy Kosciola w narodo- 
wym i miedzynarodowym porownaniu)
stawia sobie za cel zbadanie roli, jak$ 
Koscioly odgrywajs w zsekularyzowa- 
nych spoleczeristwach Zachodu i post- 
socjalistycznych spoleczeristwach Wscho- 
du. Czy wspolnota chrzescijan w pro
cesie koncyliarnym reaguje, tzn. odra- 
bia zaleglosci, dogania zmiany, jakie 
dokonujii sis w spoleczeristwie, i dopa- 
sowuje sis do nich? Czy pelni w nim 
rols profetyczns lub sprawczij pewnych 
zmian? W dyskusji wskazano na konie- 
cznosc sprecyzowania projektu, na tru- 
dnosci metodologiczne (jak stwierdzic, 
czy impuls wychodzi z Kosciola czy od 
spoleczeristwa -  Kosciol zyje w spote- 
czeristwie, lub czy dana inicjatywa po- 
chodzi z JPIC?) oraz na ograniczenie 
zakresu badari do Europy Zachodniej 
(proponowane byly instytuty w Stras- 
burgu, Dublinie, Utrechcie, Uppsali i 
Munster). Zaletij tego projektu jest 
mozliwosc otrzymania wsparcia finan- 
sowego z francuskiej fundacji „Pour le 
Progres de l’Homme” (fundacja zain- 
teresowana jest badaniami dotycz<jcy- 
mi podstawowych wartosci etyki spole
cznej).

Projekt dra Williamsona (W kie- 
runku kultury niestosowania przemo
cy) zawieral cztery punkty:

-  Przestawienie przemyslu zbroje- 
niowego na produkejs pokojow^;

-  Pojednanie i rola Kosciola;
-  Sluzba pokojowa Shalom ” ;
-  Wychowanie do pokoju (brak 

rozwiniscia).
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Punkt pierwszy (opracowany naj- 
szerzej) mial dwa aspekty: przeglyd 
problem6w strukturalnych oraz tyczy- 
ca sis z nimi kwestia bezrobocia. Prof. 
Stres zwrocil uwags na koniecznosc 
uzupelnienia tego punktu alternatyw- 
nymi strukturami bezpieczeristwa. Od
nosnie do punktu drugiego zapropono- 
wano zorganizowanie spotkania dele- 
gacji Kosciolow: katolickiego z Chor- 
wacji i prawoslawnego z Serbii z 
przedstawicielami Kosciolow Irlandii 
Polnocnej celem wymiany doSwiad- 
czeri i wzajemnego uczenia sis. Stwier- 
dzono jednak niepowodzenie dotych- 
czasowych inicjatyw i plynycy styd 
ostroznosc przy podejmowaniu kolej- 
nych. W punkcie trzecim, dotyczycym 
koscielnej sluzby dla pokoj u, mowiono
0 koniecznosci znalezienia ze strony 
Kosciola katolickiego instytucji, ktora 
moglaby stac sis partnerem dla Insty- 
tutu „Life and Peace” z Uppsali 
(Szwecja).

W dalszym ciygu obrad zwrocono 
uwags na konferencjs Organizacji Na- 
rodow Zjednoczonych na temat srodo- 
wiska i rozwoju (UNCED), ktora od- 
bsdzie sis w dniach 1-12 VI 1992 roku 
w Rio de Janeiro (dzialania, ktore po- 
dejmuje w zwiyzku z tym Swiatowa 
Rada Kosciolow), i mozliwoSci zaan- 
gazowania koscielnego na plaszczyznie 
lokalnej, narodowej czy europejskiej.

Przyjsto do wiadomosci informa- 
cjs o powstaniu Instytutu dla Teologii
1 Ekologii w Prawoslawnej Akademii 
na Krecie, ktory zaprasza Koscioly, 
organizacje ekumeniczne i instytucje 
naukowe do wspolpracy i popierania 
prac Instytutu.

Jak na problematyks spotkania w 
Genewie spojrzec z perspektywy pol
skiej? Problem zasadniczy to, jak Koi- 
ciol w dzisiejszym spoleczenstwie

moze bye wiarygodnym swiadkiem 
wartosci etycznych. Wazne jest, by za- 
gadnienia polityczne, spoleczne, eko- 
nomiczne i ekologiczne byly zaliczane 
do spraw bsdycych w krsgu zaintereso- 
wari Kosciola. Jego obecnosc w zyciu 
spolecznym jest polsky tradyejy, lecz 
w obecnej sytuacji jestesmy w trakcie 
poszukiwania nowej formuly tej obec- 
nosci. Na czym ma polegac rola Kos
ciola w spoleczenstwie gospodarki wol- 
norynkowej, jaka jest jego odpowiedz 
na nowy styl zycia i wylaniajyce sis 
problemy socjalne i ekologiczne? Pro- 
blematyka koncyliarnego procesu na 
rzecz sprawiedliwosci, pokoj u i ochro- 
ny stworzenia jawi sis w tym konteks- 
cie jako interesujycy material do ana- 
liz. Wspoludzial w tych pracach stano
wi szanss znalezienia nowych rozwiy- 
zari, a dzielenie sis dotychczasowymi 
doswiadczeniami wzbogaci wszystkich 
uczestnikow podjstego dialogu. Nie- 
stety, dokument z Bazylei oraz toczyce 
sis wokol niego prace pozostajy w Pol
sce inicjatywy zupelnie nieznany. Styd 
nie dziwi fakt, ze w sprawozdaniu se- 
kretarzy narodowych konferencji bis- 
kupow (CCEE) z maja 1991 roku na 
temat dzialari kontynuujycych idee 
spotkania w Bazylei nie ma wzmianki
0 Polsce. Konieczne jest wise przynaj- 
mniej przetlumaczenie i opublikowa- 
nie dokumentu z tego spotkania.

Mysly przewodniy dokumentu jest 
swiadomosc wzajemnego powiyzania 
problematyki sprawiedliwosci, pokoju
1 ochrony srodowiska i wyplywajycej 
styd potrzeby wspolnego pokonywania 
trudnosci na wszelkich plaszczyznach -  
takze misdzykoscielnej. Dobrze bylo- 
by zatem zaprosic istniejyce w poszcze- 
golnych Kosciolach grupy do wspol
pracy w okreslonych krsgach tematy- 
cznych (np. ekologia, rola kobiet, sluz-
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ba pokojowa, problemy mniejszosci, 
itp.).

Jedn? z form zaangazowania pro- 
ponowan? w dokumencie jest coroczny 
ekumeniczny tydzieri modlitw o spra-

wiedliwosc, pokoj i ochrons stworze- 
nia. Przyjscie tej propozycji moze stac 
sis okazj? do tworczej refleksji oraz 
impulsem do podjscia nowych inicja- 
tyw na tym polu.


